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Stichting Tuinhistorisch Genootschap CASCADE heeft als doelstelling het stimuleren van de bestudering van de 

geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. 

 

 

VRIJDAG 11 t/m ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 

EXCURSIE HENEGOUWSE TUINEN en PARKEN 
 

Beste Cascade-vrienden, 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Cascade-excursie naar Henegouwen (BE), met een 

bezoek aan Enghien, Mariemont, Beloeil, Seneffe en Attre. 

 

Deze vijf parken moet iedereen die zich met de Nederlandse tuingeschiedenis bezig houdt hebben 

bezocht. Niet alleen omdat ze van Europees belang zijn, en niet alleen omdat ze alle vijf zo verschillend 

zijn, maar ook omdat ze allen een tijdlang tot Nederland hebben behoord, en omdat een park als Enghien 

van invloed is geweest onze tuinkunst. 

 

Programma: 

 11 september, ca 14.00 uur Enghien. Let op, Enghien wordt vanuit Vlaanderen komend telkens 

aangekondigd als Edingen, dat verandert pas in Enghien, 100 meter voor het stadje zelf; 

 12 september, ca. 10.00 uur Mariemont, en ca. 14.00 uur Beloeil (ca. 45 km / 40 min. van 

Mariemont); 

 13 september, ca. 10.00 uur Seneffe, en ca. 14.00 uur Attre (ca. 45 km / 40 min. van Seneffe). 

 

 Aanreizen is op eigen gelegenheid en d.m.v. poolen met andere deelnemers (deelnemers kunnen 

bij aanmelding aangeven of ze willen meerijden, dan wel iemand willen meenemen); 

 Verplaatsingen van tuin naar tuin (en hotels) is op eigen gelegenheid en d.m.v. poolen; 

 Toegang zelf betalen (Beloeil en Attre hebben een entreegeld, eventueel bezoeken van de huizen 

Beloeil en Attre, en het museum van Mariemont, op eigen gelegenheid); 

 Men dient zelf een hotel te zoeken/regelen. Voor de hand liggend is een hotel in Mons (op z’n 

Nederlands: Bergen) en omgeving of in La Louvière en omgeving. 

bv via hotels.com of  trivago.nl of expedia.nl of … 

 Deelname aan deze excursie: 5 euro administratiekosten. 

 

Meer over de tuinen vindt u hieronder en onder Jardins exceptionnels de Wallonie. 

 

http://nl.hotels.com/search/searchmap.html?resolved-location=CITY%3A55023%3AUNKNOWN%3AUNKNOWN&destination-id=55023&q-destination=Bergen,%20Belgi%C3%AB&q-localised-check-in=11-09-2015&q-localised-check-out=13-09-2015&q-rooms=1&q-room-0-adults=1&q-room-0-children=0
http://www.trivago.nl/?iPathId=44834&bDispMoreFilter=false&aDateRange%5Barr%5D=2015-09-11&aDateRange%5Bdep%5D=2015-09-13&aCategoryRange=0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5&iRoomType=1&sOrderBy=price%20asc&aPartner=&aOverallLiking=1%2C2%2C3%2C4%2C5&iGeoDistanceLimit=20000&iOffset=0&iLimit=25&iIncludeAll=0&bTopDealsOnly=false&iViewType=1&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&aGeoCode%5Blng%5D=4.1944&aGeoCode%5Blat%5D=50.4776&bIsSeoPage=false&mgo=false&bHotelTestContext=false&th=false&aHotelTestClassifier=&bSharedRooms=false&bIsTotalPrice=false&bIsSitemap=false&aMapViewport%5Bbottom%5D%5Blat%5D=50.346206328225875&aMapViewport%5Bbottom%5D%5Blon%5D=4.296284110050237&aMapViewport%5Btop%5D%5Blat%5D=50.61535912213368&aMapViewport%5Btop%5D%5Blon%5D=3.8156322545814873&rp=&sSemKeywordInfo=&tgs=4483403&bRecommendedItem=false&iFilterTab=0&
http://www.expedia.nl/Hotel-Search?#&destination=Bergen,%20Belgi%C3%AB&startDate=11-09-2015&endDate=13-09-2015&regionId=6139443&adults=1&view=map
http://www.jardins.tourismewallonie.be/welkom
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Enghien (website) wordt al jaren gerestaureerd. Maar er is voldoende te zien. Het zeventiende-eeuwse 

park was van Europese bekendheid en kwaliteit, en in Nederland moet men hiervan veelvuldig kennis 

hebben genomen, want de prachtige prentsuites die van het park bestaan, werden veelal door Romeyn de 

Hooghe verbeeld (zie hier), en uitgegeven in Amsterdam. Beïnvloedt Enghien nu Sorghvliet van Cats en 

Dool-om-Bergh van Meyster, of is het andersom? Aanwezig zijn nog de Parnassusberg, de opmerkelijke 

Herculestempel, enige vroege Chinese kabinetjes, gereconstrueerde deeltuinen, een enorm grand canal, en 

de vroege twintigste-eeuwse toevoegingen. 

 

 
Mariemont (website) is een magnifiek ratjetoe van tuinen en parken vanaf de zestiende eeuw (Maria van 

Hongarije) – iedere volgende eeuw heeft weer haar eigen veranderingen en uitbreidingen aangebracht, 

waardoor men afwisselt van formeel naar landschapspark, tot aan laat negentiende-eeuwse vormen en de 

brutalistische stijl van het huidige Musée de Mariemont, middenin het park. Dit openbare park is een 

leerstuk van wat men niet en wat men wél zou moeten doen met historische elementen. 

 

http://www.edingen.be/index.php?id=29&L=1
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Enghien/%28Enghien%29/&colcount=0&wst=Enghien
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=2630&no_cache=1
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Beloeil (website) is het park van die sleutelfiguur in de Europese tuinkunst, de Prince de Ligne, zo 

invloedrijk door zijn Coup de Beloeil et les autres jardins de l'Europe, 1781 (zie hier) en latere edities. 

De Ligne borduurde (nogal onsuccesvol: het meeste bleef onuitgevoerd) voort op het spectaculaire 

formele park van zijn vader. Wie Beloeil niet heeft gezien, mist een visuele educatie. 

 

 
Jarenlang is het huis en park van Seneffe (website) verwaarloosd. Pas relatief recent is besloten het geheel 

te restaureren en vooral te reconstrueren. Pas sinds een jaar of 15 is het weer te bezoeken. Het 

geometrische park is uit de tweede helft van de achttiende eeuw, en later in die eeuw werd de Parijse 

architect Brongniart aangetrokken om binnen de kaders van de tuinen een landschappelijk gedeelte aan te 

leggen. Ook hier is weer een en ander te bestuderen voor wat betreft restauratie/reconstructie technieken. 

(nu lopende tentoonstelling De geneugten van de tuin in de 18de eeuw). 

http://www.chateaudebeloeil.com/nl/
https://books.google.be/books?id=emVbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://chateaudeseneffe.be/nl/tentoonstellingen/de-geneugten-van-de-tuin-in-de-18de-eeuw-1
http://chateaudeseneffe.be/nl/tentoonstellingen/de-geneugten-van-de-tuin-in-de-18de-eeuw-1
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Attre (website) is uniek – dat veel misbruikte woord. 

Een jardin anglo-chinois dat al vele tientallen jaren op 

het randje van omvallen staat. Middelpunt is de 

grimmige Rocher, een één hectare groot rots- en 

grotcomplex, dat ooit nog, zo zegt de legende, als 

schijnvulkaan heeft gediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men kan zich bij deze vijf locaties niet voorstellen deels 

middenin de Borinage te zitten. Zien is geloven. 

 

 

 

 

 

Parc d'Enghien 

Park 5 

7850 Enghien 

 

Parc de Mariemont 

Chaussée de Mariemont 100 

7140 Morlanwelz 

 

Château Belœil 

Rue du Château 11 

7970 Beloeil 

 

Château de Seneffe 

Rue Lucien Plasman 7-9 

7180 Seneffe 

 

Château d'Attre 

Avenue du Château 8 

7941 Attre 

http://www.parcs-jardins.be/attre/index.html
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Inschrijving en kosten 
Inschrijven kan via www.cascade1987.nl of via administratie@cascade1987.nl. 

De kosten bedragen € 5,00 administratiekosten. Over te maken op bankrekeningnummer 

NL87INGB0003787274 t.n.v. Cascade, Ulvenhout. 

 

Het aantal deelnemersplaatsen is niet onbeperkt. Mocht u zich opgegeven hebben en onverhoopt niet 

kunnen komen, meldt u zich dan a.u.b. af, zodat een kandidaat van een eventuele wachtlijst kan 

deelnemen. 

 

Opgeven tot uiterlijk 4 september via www.cascade1987.nl, via het opgaveformulier aldaar (bovenaan 

in de rechterkolom in rood staat een link naar het opgaveformulier). 

Indien er meer aanmeldingen zijn dan het maximum aantal plaatsen wordt u op de wachtlijst geplaatst (en 

in dat geval ontvangt u een mail dat u op die wachtlijst staat). 

Geef een eventuele annulering tijdig door aan Arthur Met. 

Ook voor vragen kunt u terecht bij Arthur: administratie@cascade.nl, 0318-571646 of 06-53371740. 

 

Opgave per post naar: 

Administratie Cascade, Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout. 

 

U ontvangt géén bevestiging. Na aanmelding via internet  ontvangt u een automatische aangemaakte 

mail dat de aanmelding is ontvangen. Als u op de wachtlijst komt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Wij hopen op een prachtig weekend met veel Cascade-vrienden! 

 

Met vriendelijke groet, 

het Cascade-bestuur 

http://www.cascade1987.nl/
mailto:administratie@cascade1987.nl
http://www.cascade1987.nl/
mailto:administratie@cascade.nl

