
LONGUEVILLE - CHÂTEAU DE LA BACQUELAINE

Longueville, die mooie landelijke deelgemeente van Chaumont-Gistoux in Waals-Brabant is op deze blog al

een paar keer aan bod gekomen vooral  vanwege de eeuwenoude Chapelle au Chêneau aan de Rue Arthur

Libert. Die kapel is omgeven door raadsels en dat geldt eveneens voor het privédomein dat er vlak naast ligt:

‘Le Château de la Bacquelaine’. Achter het hermetisch afgesloten ijzeren hek staat rond een groot voorhof een

tamelijk somber en vierkantig neoklassiek landhuis in rode baksteen dat dateert uit de tweede helft van de 19de

eeuw.  Sinds 1974 (?) is het beschermd als monument samen met het park. In het park staat  ook nog een

afzonderlijk beschermde monumentale ‘opmerkelijke’ Sequoia die hier waarschijnlijk in de beginjaren geplant

is en het kennelijk prima naar zijn zin heeft ondanks het natte klimaat van hier. In de zomer zijn de mooie

hagen ondoordringbaar groen maar in deze tijd van het jaar zie je nog mooie bomen zoals een of meerdere

treurbeuken,  gewone  beuken,  esdoorns,  kastanjes  maar  ook  monumentale  essen  wat  gezien  de  heersende

essenziekte wel opmerkelijk is. De vorige keer dat ik hier was brandde er nog een beetje licht maar nu ziet alles

er onbewoond uit en hoor ik dat het goed verkocht is aan een nog onbekende nieuwe eigenaar. Ik kom er niet

achter wie ooit dit huis gebouwd heeft. De naam Ba(c)quelaine is erg bekend in Wallonië en vooral in Luik (al

was het maar omdat er een minister van pensioenen is met die naam). In Longueville gaat het echter om ‘de la

Bacquelaine’ en dat hoort er niet uit als een familienaam. Het woord zou een synoniem zijn voor ‘beeklijn’ in

het Vlaams. De Ruisseau Bacquelaine is dan weer niet in het hoog en droog gelegen Longueville maar in het

dorp Lincent in de provincie Luik en mondt niet uit in de Glabais maar in de Petite Gette. Om de verwarring

compleet te maken: in het historisch archief van de familie Everarts de Velp (die van het Kasteel van Opvelp in

Bierbeek) is er sprake van de ‘ferme de la Baquelaine’ in Longueville: “Philippe Denison, décédé le 9 juin

1778; il était censier (pachtontvanger) de la ferme de Baquelaine à Longueville, propriété du Prieuré de Val-

Duchesse Auderghem”. Tot zover de speculatie, vanaf hier hoop ik op mensen die er iets meer over weten en

het komen vertellen. 

Over het Château de la Bacquelaine als beschermd monument: http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/

pdf/fiche/25018-INV-0171-01 

  

https://www.facebook.com/155463574611526/photos/a.1025722984252243/1025723060918902/?type=3
https://www.facebook.com/155463574611526/photos/a.1025722984252243/1025723180918890/?type=3
https://www.facebook.com/155463574611526/photos/a.1025722984252243/1025724064252135/?type=3


[Natuurgids Oud-Heverlee, facebook, 23 december 2017]

Implanté dans un parc arboré et clôturé par des murs et des haies, bel ensemble de la 2e moitié du 19e
siècle, dont les bâtiments peints en rouge avec des chaînes horizontales noires sont disposés en U autour
d'une cour pavée rectangulaire. L'accès se fait par une belle grille en fer forgé, flanquée de deux piliers
en briques, striés de bandeaux de calcaire gréseux et surmonté de pots-à-feux. 

Perpendiculaire, imposant corps de logis à étage coiffé d'une bâtière d'ardoises à croupettes. Façade
comptant  sept  travées  côté  cour.  Porte  néo-classique  précédée  de  deux  sphinx  et  fenêtres
rectangulaires. Entablement panneauté sous la corniche. Arrière de même type, mais baies de combles
remplaçant les panneaux, entre croisettes de pierre. A l'angle nord-est, tourelle à pan coupé, de même
style que le logis,  et  le  reliant aux dépendances.  Elle est  coiffée d'un toit polygonal  à crête faîtière.
Dépendances sous fenil de même style. Face au logis, grange en large sous toit à croupettes. 

Dans le parc, le long de la rue, séquoia classé.
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