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Het Kasteel van Attre, het geklasseerde park en de
rots
Avenue Du Château 8
Attre - 7941
Contact: +32 68 45 44 60
http://www.attre.be/

Jan D’Hondt

Het Kasteel van Attre in Hengeouwen is een prachtig historisch
pand en is een van de meest authentieke getuigen van de 18eeeuw in België. Het geklasseerde park is ook een bezoek waard.
In de buurt van Ath ligt dit majestueuze plezierkasteel, een
charmant herenhuis, op een 17 ha groot landgoed dat aan de
rivier de Dender grenst.

Het kasteel van Lodewijk XV
Gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse vesting,
diende het als residentie voor de aartshertogin Maria Christina
van Oostenrijk en Albert van Saksen Teschen.
Het hoofdgedeelte en de twee vleugels zijn gemaakt van lokale
zandsteen, kalksteen en gecoate bakstenen, typisch voor het
neoclassicisme.
Binnen zijn de verfijnde decoraties en het meubilair rechtstreeks
afkomstig uit de 18e eeuw. Tussen rocaille en neoclassicisme

weerspiegelen ze perfect de smaak van de tijd, vooral voor het
oriëntaalse exotisme.

Een uniek park
Achter het kasteel houdt het landschapspark, geklasseerd als
uitzonderlijk erfgoed in Wallonië, vele verrassingen in petto.
Ongebruikelijke monumenten, geheime en symbolische
doorgangen geven het een bijzondere magie.
Het is zowel een Engelse tuin als een bospark en je vindt er:
de Belvedere-toren
de 15e-eeuwse duiventil
de kluizenaarswoning
de Vignou-toren
een Zwitsers chalet
...en een kunstmatige grot met preromantische smaak
genaamd "le Rocher"
Onze favoriet
De rondleiding door het park met alle informatie over de
symboliek, bij voorkeur in het voorjaar wanneer een tapijt van
anemonen het park bedekt.
Een bezoek aan dit historische pand dringt zich op!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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