HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

Donderdag 2 juni 2022
HET LUIKSE OMMELAND:
HET KASTEEL VAN WALEFFE GEVOLGD DOOR EEN BEZOEK ACHTER DE SCHERMEN VAN
LEGIA AUCTION TE BERTREE
Een wandeling door dit prachtige kasteel, dat al 13 generaties lang dezelfde familie herbergt, gevolgd
door een bezoek aan de vierkantshoeve Bertrée in Cras-Avernas, dompelt ons onder in de geschiedenis
van het Luikse ommeland. Deze regio verschilt sterk van de andere streken van ons kleine land,
aangezien het grondgebied onder het gezag stond van de prins-bisschoppen van Luik en de keizer van
het Heilige Roomse Rijk. Onder auspiciën van de machtige abdijen was het grondgebied bezaaid met
boerderijen die in de loop der decennia steeds groter werden: aan het hoofdgebouw werden stallen,
een hooizolder, een korenopslagplaats toegevoegd… Deze hoeves namen de vorm aan van ruime
vierkanten, kleine burchten, die zich moesten beschermen tegen aanvallers. Er bestaan nog veel van
deze vierhoekige boerderijen, die de tand des tijds bijna onverstoord hebben doorstaan, terwijl hun
creatieve bewoners ze verbouwden en een nieuwe bestemming gaven. Dit bewijst eens te meer de
duurzaamheid van deze prachtige huizen, die deel uitmaken van het DNA van hun bewoners... Zij
passen zich aan en evolueren naargelang de projecten van hun eigenaars.
Het landgoed Waleffe werd aan het eind van de 16e eeuw verworven door Louis Curtius (de Cortes),
de rijkswapenheer van koning Filips II, en daarna bouwde zijn achterkleinzoon Blaise-Henri het huidige
kasteel in het begin van de 18e eeuw. Klassiek, verfijnd, sober en elegant, is het geïnspireerd op het
werk van architect Daniel Marot (Paleis het Loo). De in de loop der eeuwen verworven verzamelingen
meubilair, open haarden en het Chinese salon verlenen Waleffe zijn warme sfeer, vol historische
getuigenissen maar resoluut gericht op de toekomst.
De nieuwe generatie ontwikkelt zeer gepersonaliseerde professionele projecten: kruidenkunde, kunst
en cultuur, gezondheidszorg en welzijn … een gelukkige situatie voor een familie waar iedereen zijn
droom kan verwezenlijken in het ouderlijke huis.
Na het bezoek aan het park, de herborist, het kasteel en een gezellige walking-lunch bij de heer en
mevrouw de Potesta de Waleffe, begeven wij ons naar naar de boerderij van Bertrée in Cras-Avernas,
voor een bezoek aan het gereputeerde veilinghuis LEGIA AUCTIONS: opslagplaatsen, loodsen,
showrooms, veilingzaal... We zullen een kijkje nemen achter de schermen van de veilingzaal en de
werking van de online verkoop ontdekken. Ook hier merken we een verbouwde vierkantshoeve die
verschillende leden van een familie de mogelijkheid biedt innoverende projecten te ontwikkelen.
We hopen jullie talrijk weer te zien voor deze “journée à la campagne”
Met warme groeten
Louise van de Werve
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Programma en praktische informatie:
Afspraak om 10u aan het Kasteel van Waleffe bij de Heer en Mevrouw de Potesta, Rue de Borlez 45
te 4317 Faimes
10u – 12u: Geleid bezoek aan het park en de herboristerij « Le charme d’Adam » van Louis de Potesta
12u30 – 13u45: walking lunch in het kasteel (koud buffet)
14u – 15u: geleid bezoek aan het kasteel
15u30- 17u : Legia Auction, Rue de Cras-Avernas 11 te 4280 Hannut
Men kan met de trein reizen (Brussel centraal-Waremme om 8u43 en terugreis Landen-Brussel
centraal om 17u17)
Een shuttle of minibus zal de reizigers van het station Waremme naar Waleffe voeren en vervolgens
van Waleffe naar Bertrée en nadien naar het station Landen. (Supplement van 10€)
www.waleffe.com
www.legia-auction.com

Aarzel niet om u in te schrijven voor deze activiteit door het bedrag van 72€/persoon over te
schrijven op rekening van de HW: BE04 3100 0112 9431
Niet-leden zijn welkom mits betaling van 84€ /persoon.
A.a.u.b. via mail louisevandewerve@historische-woonsteden.be of via de zetel 02 644 5005

