
  

 

 

  

 

 

DOMEIN EN KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT 

Een Europese erkenning voor de ruïnes van het Paleis van 

Karel van Lotharingen in Mariemont 

 

Europa Nostra, de Europese erfgoedfederatie, en het Instituut van de Europese 

Investeringsbank,  hebben de preselectie van de ruïnes van het paleis van Karel 

van Lotharingen in Mariemont aangekondigd als een van de bedreigde Europese 

sites om te beschermen en op te waarderen. Deze erkenning op grote schaal 

begeleidt een reeks acties die genomen werden door een breed partnernetwerk 

om het behoud van het historisch hart van het Domein van Mariemont te 

bewaren. 

 

Op een vijftigtal kilometer ten zuiden van Brussel, is dit Domein van 45 hectare een 

belangrijke plaats van het Europese verleden, waarvan de rijke geschiedenis teruggaat 

tot het midden van de 16e eeuw. Mariemont is sinds 2003 geklasseerd als uitzonderlijke 

Waalse site en bezit twee niveaus van erfgoedbelang: het Domein zelf, dat in de laatste 

500 jaar de eminente figuren uit de Europese geschiedenis zag defileren; en de 



museumcollecties die werden opgestart door Raoul Warocqué, visionair filantroop 

gelinkt aan de Europese industriële revolutie. 

 

In het hart van het Domein bevinden zich de ruïnes van het neoclassicistisch paleis van 

Karel van Lotharingen, de laatste Gouverneur-Generaal van de Habsburgse 

Nederlanden, gebouwd op de fundamenten van de vorige prinselijke residenties. Het 

paleis werd verwoest tijdens de Franse Revolutie. Deze ruïnes dienden als achtergrond 

voor verschillende archeologische collecties en maakten zo deel uit van een 

openluchtmuseum, maar staan vandaag op instorten. Bijna een derde van het Domein 

dat deze ruïnes omringt, werd afgesloten uit veiligheidsvoorzorg en blijft ontoegankelijk 

voor onderzoekers en bezoekers. 

 

In het kader van de jaarlijkse nominaties van de 7 meeste bedreigde Europese sites met 

een uitzonderlijk natuurlijk of cultureel erfgoed, heeft Europa Nostra dit jaar de ruïnes 

van Mariemont weerhouden op een "shortlist" van 11 Europese sites. Met aandacht 

voor de "uitzonderlijke erfgoedwaarde en de appreciatie van het publiek voor het 

Domein en het Koninklijk Museum van Mariemont" moedigt Europa Nostra "de 

versnelling van de administratieve en institutionele samenwerking aan om de ruïnes 

van het paleis te stabiliseren en de algemene toegang te herstellen". De finale selectie 

van de 7 sites vindt plaats in de lente van 2023. 

  

De verantwoordelijken van het Domein en het Koninklijk Museum van Mariemont 

beschouwen de geschiedenis van Mariemont en de promotie van het cultureel aanbod 

als een motor van de culturele, economische en sociale ontwikkeling, en werken op dat 

vlak samen met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles en het Waals Gewest, in 

medebeheer met de Overheidsdienst Wallonië (SPW), in het bijzonder het Waals 

Agentschap voor Erfgoed (AWaP). Dankzij een breed netwerk van publieke en private 

partners, werden een stabilisatieplan voor de ruïnes, een onderzoeks- en creatieplan 

voor een archeologische tuin open voor het publiek uitgewerkt, en werd een private 

mecenaatsstrategie gelanceerd. "Het Museum zet de wetenschappelijke en technische 

samenwerkingen met al zijn partners verder en zet in op de visibiliteit aangereikt door 

Europa Nostra om nadruk te leggen op de historische waarde van de site van 

Mariemont op Europees niveau en complementaire financieringsopportuniteiten te 

genereren voor het behoud en de opwaardering van de ruïnes, het historische hart van 

het Domein van Mariemont." 

  

De 11 bedreigde erfgoedsites werden geselecteerd door een internationaal 

adviescomité bestaande uit experts in geschiedenis, archeologie, architectuur, behoud, 

projectanalyse en finance. De kandidaturen voor het Programma van de 7 meest 

bedreigde sites 2023 werden voorgelegd door de ledenorganisaties, geassocieerde 

organisaties of individuele leden van Europa Nostra uit heel Europa, naast de leden van 

de Europese Erfgoedalliantie. 

  



 

Om de 11 voorgeselecteerde sites te ontdekken, kan u terecht op de 

website www.europanostra.org. 

VISUALS 

 

 

EUROPA NOSTRA 

Europa Nostra is de Europese stem van de burgergemeenschap die zich 

engageert voor het behoud en de promotie voor cultureel en natuurlijk erfgoed. 

Het betreft een Europese groepering van Erfgoed-Ngo’s, ondersteund door een 

breed netwerk van publieke instellingen, private ondernemingen en particulieren, 

met leden in meer dan 40 landen. Ze is erkend als grootste en meest 

representatieve erfgoednetwerk in Europa en onderhoudt nauwe banden met de 

Europese Unie, de Europese Raad, UNESCO en andere internationale instellingen. 

Europa Nostra werd opgericht in 1962 en viert dit jaar haar 60e verjaardag. 

  

Europa Nostra voert campagne om bedreigde Europese monumenten, sites en 

landschappen te redden, onder andere met het Programma van de 7 meest 

bedreigde sites. Ze viert uitmuntendheid met de European Heritage 

Awards/Europa Nostra Awards. Europa Nostra draagt actief bij aan de bepaling en 

uitwerking van Europese strategieën en politiek inzake erfgoed, door middel van 

een participatieve dialoog met de Europese instellingen. 

 

HET INSTITUUT VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

Het Instituut van de Europese Investeringsbank werd gecreëerd binnen de groep 

van de EIB om sociale, culturele en educatieve initiatieven te promoten en 

ondersteunen met Europese partners en het grote publiek. 

 

PROGRAMMA VAN DE 7 MEEST BEDREIGDE SITES 

Het programma van de 7 meest bedreigde sites, dat dit jaar zijn 10e verjaardag 

viert, wordt beheerd door Europa Nostra, in partnerschap met het Instituut van 

de Europese Investeringsbank. Het programma werd gelanceerd in 2013 en maakt 

deel uit van een burgercampagne met als doel het redden van bedreigd Europees 

erfgoed. Het sensibiliseert, bereidt individuele evaluaties voor en stelt 

aanbevelingen tot actie voor. In de meeste gevallen dient de inschrijving van een 

bedreigde site als katalysator en aanmoediging voor de nodige publieke of private 

steun, met inbegrip van de financiering. 

 

https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=c5eaca7e6d&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=587a9c3ee6&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=b998c97ff0&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=b4d514d36b&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=b4d514d36b&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=01b31e8b4f&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=01b31e8b4f&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=e235428150&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=c36a395b0f&e=bf82da8828
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Het project voor de stabilisering van de ruïnes van Mariemont wordt in de 

zoektocht naar partnerschappen begeleid door Prométhéa. Prométhéa heeft als 

missie het ontwikkelen van bedrijfsmecenaat op vlak van cultuur en erfgoed. 

Vanuit dit perspectief staat de organisatie talrijke culturele actoren bij in de 

diversificatie van hun financieringsbronnen en in het opzetten van innovatieve 

partnerschappen.  

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

 

Domein en Koninklijk Museum van Mariemont 

Chaussée de Mariemont 100 

7140 Morlanwelz 

musee-mariemont.be 

 

Europa Nostra 

7mostendangered.eu 

 

 

 

https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=39a710fb6e&e=bf82da8828
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https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=de0c9f1e6a&e=bf82da8828
https://beculture.us12.list-manage.com/track/click?u=b46c42a6bc6890baecb7df982&id=7e1e15edbe&e=bf82da8828

