
	

PERSBERICHT 
 

GOED NIEUWS VOOR DE LIEFHEBBERS VAN ERFGOED ! 

HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË LANCEERT VESTA:       
EEN SPLINTERNIEUW NETWERK VAN PRIVATE OPEN HUIZEN 

 
WAT? 
VESTA is een netwerk van uitzonderlijke privéhuizen, parels van het Belgische erfgoed, die 
door hun eigenaars minstens gedeeltelijk voor het publiek worden opengesteld. Ze zijn stuk 
voor stuk gepassioneerd door de geschiedenis van hun huis, willen het bewaren voor de 
komende generaties en het delen met geïnteresseerde bezoekers. Door deze plaatsen te 
bezoeken, trakteren de bezoekers zichzelf op een moment van pure verwondering en tegelijk 
steunen ze de eigenaars moreel en financieel. 
De naam van het gloednieuwe netwerk verwijst naar Vesta, de Romeinse godin van het huis, 
de haard en de familie, gesymboliseerd door het heilige vuur dat in haar huis brandde. 
 
WIE? 
VESTA wordt uitgerold vanuit de vzw Historische Woonsteden & Tuinen van België. Deze 
vzw heeft als doel historische huizen, kastelen, parken en tuinen te bewaren voor de komende 
generaties en hun sociale en culturele betekenis te promoten  in binnen- en buitenland. De 
vzw zet zich in het bijzonder in voor de private eigenaars en ondersteunt hen bij het 
onderhouden, behouden, restaureren en openstellen van hun huizen en tuinen. 

Het project start met 5 historische huizen in Oost- en West-Vlaanderen die de handen in 
elkaar slaan en zo synergie creëren. Het zijn 5 verschillende woonsteden die de 
verscheidenheid aan privaat erfgoed in de kijker plaatsen. Ze zijn allemaal lid van de vzw 
Historische Woonsteden & Tuinen van België en stellen hun eigendom open voor individueel 
bezoek. 
Deze 5 uitzonderlijke plaatsen – op de volgende bladzijden stellen we ze kort voor – nodigen 
je uit om 600 jaar geschiedenis te ontdekken en je te laten onderdompelen in het leven van 
bouwers, ridders, heksen, kunstenaars en vele andere inspirerende personages. 

In de loop van de volgende maanden en jaren zal het netwerk zich verder uitrollen over 
België. 

 
  
 
 



	

ADORNESDOMEIN 
Welkom in de intimiteit van een authentiek 
middeleeuws familielandgoed! Hier maak je 
kennis met Anselm Adornes. Als ridder, 
pelgrim, diplomaat en handelaar was hij een 
belangrijk lid van een vooraanstaande familie in 
het Brugge van de 15e eeuw. Zijn nalatenschap 
is nog steeds te bewonderen: een mysterieuze 
familiekapel geïnspireerd op de Heilig Grafkerk 
in Jeruzalem, enkele godshuisjes en een 
herenwoning. 
 
Peperstraat 3 – 8000 Brugge 
www.adornes.org 
+32 (0)50 33 88 83 
 
 
HUIS BEAUCARNE 
Kom het Huis Beaucarne ontdekken tijdens een 
unieke rondleiding, gegeven door de 
huidige generatie bewoners. Laat je 
onderdompelen in de geschiedenis doorheen de 
authentieke interieurs en de vele collecties die 
sinds 1748 door dezelfde familie verzameld en 
gekoesterd zijn gebleven, met als afsluiter een 
bezoek aan de oudste druivenserre van het land! 
 
Beaucarnestraat 9 – 9700 Oudenaarde 
www.huisbeaucarne.be 
+32 (0)476 30 77 36 
 
 
 
KASTEEL VAN LAARNE 

Op een boogscheut van Gent vind je één van de 
mooiste en best bewaarde waterburchten van 
Europa. In de loop der eeuwen groeide het 
middeleeuwse slot uit tot een aantrekkelijke 
adellijke zomerresidentie. Vandaag ademt het 
nog steeds de grandeur van die tijd... Met de 
movie-guide in de hand verken je het kasteel 
van onder tot boven en kom je ook alles te 
weten over de heksen van Laarne. Voor 
gezinnen zijn er zoektochten aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen. 
 
Eekhoektsraat 5 – 9270 Laarne 
www.kasteelvanlaarne.be 
+32 (0)9 230 91 55 



	

 
 
KASTEEL VAN LOPPEM 
In de groene rand rond Brugge staat deze 
neogotische parel te midden van een prachtige 
Engelse landschapstuin met authentieke doolhof. 
In oktober 1918 nam koning Albert I er 
zijn intrek en ‘De regering van Loppem’ – de 
allereerste tripartite – werd daar gevormd. Zowel 
architectuur als de oorspronkelijke inrichting van 
het kasteel zijn uitzonderlijk 
goed bewaard. Er is eveneens een prachtige 
kunstcollectie te bewonderen. 
 
Steenbrugsestraat 26 – 8210 Zedelgem-Loppem 
www.kasteelvanloppem.be 
+32 (0)50 82 22 45 
 
 
KASTEEL OOIDONK 

In een meander van de Leie, vlakbij Gent, stralen 
het sierlijke Kasteel, het omringende water 
en het fraaie park een en al rust uit en verlenen 
de site een harmonieus en vredig karakter 
dat zijn turbulente geschiedenis haast doet 
vergeten. Deze middeleeuwse versterkte burcht 
werd herbouwd in 1595 en is een uniek 
voorbeeld van de Spaans- Vlaamse architectuur 
uit de Renaissance. Vandaag vormt dit 
historische erfgoed nog steeds de dagelijkse 
leefomgeving van de familie. 
 
Ooidonkdreef 9 – 9800 Deinze 
www.ooidonk.be 
+32 (0)9 282 26 38 
 
 
WAAROM? 
Kastelen en historische huizen en tuinen laten ons dromen van onversaagde ridders en 
bevallige jonkvrouwen. Ze doen ons denken aan heren met gepoederde pruiken en dames met 
waaiers en snuifdozen. Ze voeren ons terug naar vervlogen tijden en brengen de romantische 
ziel in ons naar boven. Kortom: ze spreken tot de verbeelding. 

Veel van die kastelen en huizen zijn in handen van private eigenaars, families die zich vaak al 
eeuwen inspannen om dit erfgoed te bewaren en door te geven aan de volgende generaties. Ze 
koesteren die rijke geschiedenis. Tegelijk blaast elke generatie de huizen nieuw leven in. 
Immers: respect voor het verleden geeft de toekomst vorm. Als we niet weten waar we 
vandaan komen, weten we niet waar we naartoe gaan, missen we een stuk van onze identiteit. 



	

Deze dynamische private eigenaars willen hun erfgoed tonen. Ze gooien de deuren open en 
nodigen iedereen uit om kennis te maken met verhalen uit verleden, heden en toekomst. Ze 
willen bezoekers deelgenoot maken van hun passie. Ze inviteren tot beleving van erfgoed: 
ontspannen en genieten, proeven van schoonheid, even wegdromen en onze verbeelding de 
vrije loop laten… Zeker in deze tijden een welkome uitnodiging die ons mentale welzijn 
geheel en al ten goede komt! 

 
 
EXTRA 
Bij een bezoek aan één van deze 5 unieke huizen zal de geïnteresseerde bezoeker een folder 
ontvangen. Wanneer de bezoeker dan één van de andere 5 plekken bezoekt, zal hij of zij op 
vertoon van die folder een extraatje ontvangen (een korting, een geschenkje, …). Deze actie 
loopt tot 31/12/2021. 
 
 
MEER WETEN?  
• Véronique de Limburg Stirum (Adornesdomein): 0473 97 45 58 
• Julien Fornari (Huis Beaucarne): 0476 30 77 36 
• Véronique Lambert (Kasteel van Laarne): 0468 11 98 14 
• Isabelle van Caloen (Kasteel van Loppem): 0476 89 92 06 
• Henry t’Kint de Roodenbeke (Kasteel Ooidonk): 0475 29 39 49 
 


