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Welkom bij het Arenberg Festival

Waaraan denk jij bij het woord ‘adel’? Aan kastelen, jachtpartijen, 
weelderige feesten, grote banketten en veel pracht en praal? De adel is 
zo veel meer, en zeker wanneer de familie Arenberg de hoofdrol speelt. 
Tijdens het Arenberg Festival val je van de ene verbazing in de andere. 
En dat drie maanden lang. 

Wat staat er op het programma tussen 20 oktober en 20 januari? 
In deze programmabrochure en op www.arenbergleuven.be krijg je 
een voorproefje van het veelzijdige aanbod. Hiermee willen we de 
verschillende kanten van de Arenbergs belichten. Van een werkelijk 
magnifieke kunstcollectie tot  wandelingen langs markante plaatsen in en 
rond Leuven. Van een feestelijk openings weekend in het Arenbergpark 
tot een kijkje achter de schermen van het kasteelleven.  

Kom, ontdek de veelzijdige wereld van de Arenbergs. 

Denise Vandevoort
Schepen van cultuur  
stad Leuven
Co-voorzitter  
KU[N]ST Leuven
 

Bart Raymaekers 
Vicerector cultuur 
KU Leuven 
Co-voorzitter  
KU[N]ST Leuven

 

Lien De Keukelaere 
Coördinator  
KU[N]ST Leuven
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Guyla Benczúr, Portret van Hedwige van Ligne,  
hertogin van Arenberg, 1900
© KU Leuven Bibliotheken digitalisering
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Het Arenberg Festival 
Een veelzijdig programma met adellijke allures

Binnenkijken  
bij de adel

De adel heeft de reputatie weinig 
toegankelijk te zijn. Het Arenberg 
Festival breekt met die traditie. Er 
zijn tal van evenementen waarop 
je de familie in al haar facetten 
leert kennen.  

Het  indrukwekkende  
natuurpatrimonium

Naast imposante kastelen bezat 
de  familie Arenberg uitgestrekte 
bossen en landerijen.   

© KU Leuven

Een verrijkende kijk  
op Leuven  
en omstreken

De Arenbergs waren een inter-
nationale familie, maar hadden 
net zo goed een sterke band met 
Leuven en  omstreken. Ontdek 
tijdens het festival op  verschillende 
plaatsen de sporen en invloeden 
van deze familie. 

Europeanen  
avant la lettre

De Arenbergs waren de voorbije 
vijf eeuwen militair en politiek 
alomtegenwoordig in Europa. 
Met hun enorme netwerk in alle 
wind streken waren ze ‘Europeanen 
avant la lettre’ en dat is zo 
gebleven. De Europese gedachte 
en uitwisseling van kennis en 
ervaringen zijn voor hen nog 
steeds belangrijke thema’s. 

Het ideale startpunt is de expo 

‘Macht en Schoonheid’ in  

M-Museum Leuven. Daarover lees je 

meer op pagina 22.
Op 20 en 21 oktober kan je tijdens het 

openingsweekend kiezen uit een hele 

reeks aan activiteiten in en rond het 

Arenbergkasteel in Heverlee. Ontdek 

het ruime aanbod op pagina 16.

Tijdens het grote Bos-weekend 

op 27 en 28 oktober beleef je het 

 Meerdaalwoud en het Heverleebos 

op een heel andere manier. Bekijk het 

programma op pagina 40.

Tijdens het Futuring Europe Forum 

op 28 november laten experten hun 

licht schijnen op het Europa van de 

toekomst. Lees meer op pagina 42.

 TIP 

 TIP 

 TIP 

 TIP 
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Maak kennis met de Arenbergs

Die veelzijdigheid en  de 

invloedrijke rol van de familie 

vormen de rode draad doorheen 

het Arenberg Festival. Met een 

feestelijk openingsweekend, 

twee tentoon stellingen en heel 

wat  evenementen in en rond 

Leuven krijg je een unieke inkijk 

in het leven van de Arenbergs. 

De meest bijzondere verhalen 

van de familie  komen tussen 20 

oktober en 20 januari in een groot 

totaalgebeuren tot leven.
  

Bij de naam ‘Arenberg’ denk je 

allicht in de eerste plaats aan 

het statige Arenbergkasteel in 

Heverlee. Dit  belangrijke landgoed 

is in Leuven een echt icoon, maar 

de adellijke familie Arenberg 

heeft veel meer te  bieden dan 

kastelen en pracht en praal. Meer 

dan vijf  eeuwen lang heeft dit 

 markante geslacht een belangrijke 

rol gespeeld op het politieke, 

militaire, economische en culturele 

schouwtoneel in de regio rond 

Leuven, in België en Europa.

Tot op vandaag zijn de Arenbergs één 

van de weinige families die in België 

aanspraak kunnen maken op de titel 

van hertog en prins.
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Vijf eeuwen Arenberg: 
enkele hoofdrolspelers 

1. Anna van Croÿ (1563 - 1635) was een 
machtige dame met pit. Doordat haar broer 
Karel van Croÿ (1560 - 1612) kinderloos bleef, 
kwam het kasteel in Heverlee in haar bezit. 
Door haar  huwelijk met Karel van Arenberg 
(1550 - 1616) verrijkte ze de familie  Arenberg 
aanzienlijk met een grote erfenis én een 
uitgestrekt landgoed rond Leuven.  

2. Filips van Arenberg (1587 - 1640)

Anna van Croÿ en Karel van Arenberg kregen 
samen 12 kinderen, onder wie Filips van 
Arenberg. Hij bekleedde lang een belangrijke 
politieke rol, tot hij verdacht werd van 
samenzwering tegen de Spaanse kroon. Als 
straf kreeg hij huisarrest in Madrid, waar hij 
uiteindelijk ook stierf. Filips staat ook  bekend 
als een verwoed kunstverzamelaar. Zo kocht 
hij werken aan van onder meer Pieter Paul 
Rubens. 

1

3
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5. Leopold Engelbert van Arenberg (°1956) 

De huidige hertog van Arenberg. Hij is de 
 dertiende telg die deze titel draagt. Zijn passie 
voor de geschiedenis van zijn familie en die 
van Europa uit zich op verschillende manieren. 
Door middel van prijzen en conferenties 
probeert hij jonge historici te stimuleren om 
hun onderzoek bij een breed publiek bekend 
te maken. Ook dit festival ziet hij als een 
opportuniteit om die kennis met anderen 
te delen. Samen met zijn medewerking en 
die van de Arenberg Foundation kwam het 
Arenberg Festival tot stand.

4. De blinde hertog (1750 - 1820)  

Lodewijk Engelbert van Arenberg, ook wel 
bekend als de blinde hertog, verloor op zijn 
25ste zijn  gezichtsvermogen tijdens een 
jachtongeval. Toch bleef hij niet bij de pakken 
zitten. Hij ondernam verre reizen en liet zelfs 
maquettes van zijn landgoederen maken zodat 
hij kon voelen hoe ze eruit zagen. Ook het 
wetenschappelijk onderzoek aan de Leuvense 
universiteit ondersteunde hij actief, wat onder 
meer leidde tot een eerste ballonvaart op 
steenkoolgas.   

3. Leopold Filips van Arenberg (1690 - 1754)  

Deze jonge telg moest wel erg snel opgroeien. 
Al tijdens zijn eerste levensjaar sneuvelde 
zijn vader op het slagveld en hij werd op zijn 
negende ridder van de Orde van het Gulden 
Vlies. Niet veel daarna was het tijd om die titel 
waar te maken op het slagveld. Het hart van 
deze hertog lag ook bij kunst en cultuur. Hij 
baatte in de 18de eeuw de Muntschouwburg 
uit en kon Rousseau en Voltaire tot zijn 
vrienden rekenen. 

Pierre de Bersacques, Het kasteel in Heverlee, ca. 1596 
© KU Leuven Universiteitsarchief 
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Europese adel, thuis in Leuven
Het huis Arenberg maakt sinds 

de 16de eeuw deel uit van de 

hoge Europese adel. Als Duitse 

rijksvorsten waren de Arenbergs 

in dienst bij de Habsburgers. Ze 

vervulden belangrijke politieke 

functies aan het hof en in de 

regering. Het meest in hun 

element voelden ze zich op de 

slagvelden in Europa. En als ze het 

strijdtoneel verlieten, schoven ze 

mee aan bij de onderhandelingen 

om belangrijke vredesverdragen 

te sluiten. 

Door hun vele buitenlandse 

contacten geraakten de Arenbergs 

ingetrouwd in aristocratische 

geslachten en koningshuizen 

over heel Europa. Ze waren sterk 

geworteld in lokale netwerken, 

maar bewogen zich ook met 

verbazend gemak door Europa. 

Hun kosmopoli tische levensstijl 

weerspiegelt zich in de diversiteit 

van hun befaamde kunst collectie. 

Door een strategisch huwelijk eind 

16de eeuw met de familie

Croÿ erfden de Arenbergs het 

kasteel van Heverlee en de 

omringende bossen. In de loop 

van de jaren onderging het kasteel 

verschillende architecturale 

veranderingen en werd het 

aangepast aan de smaak en

modes van de tijd. Door duurzaam 

natuurbeheer bleven de bossen 

rond het kasteel in Heverlee 

ongeschonden en vormen ze nu 

een reusachtige groene long rond 

Leuven.

Begin 20ste eeuw kwamen het 

Arenbergkasteel en -park in het

bezit van de Leuvense 

universiteit, die er haar riante 

wetenschapscampus onderbracht.

Kom meer te weten over de 

 ge schiedenis van het kasteel en zijn 

inwoners in de expo ‘Adellijk Wonen’ 

in de Universiteitsbibliotheek. Meer 

info op pagina 30.

 TIP 
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Kasteel van Arenberg
Kasteelpark Arenberg 1
3001 Heverlee

20.10.2018 
- 21.10.2018
14 - 24 uur

Gratis event

Ontdek het volledige 
programma op  
www.arenbergleuven.be/ 
openingsweekend

Curator
Veerle Van Schoelant
i.s.m. KU Leuven, 
Faculteit Ingenieurs
wetenschappen, 
 Faculteit Bioingenieurs
wetenschappen en  
bijbehorende  
departementen en 
 talrijke andere partners

 

Openingsweekend
Arenberg Festival

OPENINGSWEEKEND
ARENBERG FESTIVAL

www.arenbergleuven.be/openingsweekend
20.10.2018 - 21.10.2018

Het Arenberg Festival start met een feestelijk openingsweekend. Op 20 

en 21 oktober beleef je in het kasteel en het omliggende park een unieke 

remake van een echte Arenberg-traditie: een groot feest voor iedereen. 

Verwacht je aan een bijzondere mix van historische en futuristische 

activiteiten en beleef op deze bruisende campus voor ingenieurs alles wat 

vandaag Arenberg is en wat het vroeger was. 

Het programma verbindt op een verrassende manier 

het verleden van het Arenbergpark met de huidige 

dynamiek.

Er is voor elk wat wils op dit gevarieerde weekend. Bij onze fotograaf 

laat je je gratis adellijk portretteren en in het FabLab kan je terecht voor 

een uniek zelfportret in 3D. Ben je ook benieuwd naar de missie van het 

ruimteschip Seeker [LVN6], de VR-lounge en de Arcade-videogames? 

Je kan creatief aan de slag met kunst en wetenschap in het ABC Science 

& Art Lab en zelf drones choreograferen. Waan je een echte ridder 

tijdens een demo schermen of met een ritje te paard. Of geniet van 

één van de vele wandelingen op en rond het domein. En hoe hielden 

de Arenbergs hun ijs koud en wat lag er op hun bord? Dit en nog 

veel meer kom je te weten op het openingsweekend. De apotheose: 

een spectaculaire videomapping op de gevel van het kasteel met live 

koorbegeleiding.
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Een openingsweekend 
boordevol talent

 
 
 
 
 
 

Vincent Tombeur - Praeses studentenkring 
VTK

“Tijdens het openingsweekend kan je aan den lijve 
ondervinden dat wetenschap niet saai hoeft te zijn. 
Bewonder een show met drones of word een echte 
professor tijdens een wetenschapsparcours. Hoe 
beïnvloedt wetenschap ons dagelijks leven? Dat 
leggen bekende uitvinders van onze campus je graag 
uit. Mijn persoonlijke favoriet? Een bier gebrouwen 
door studenten, met het water uit de historische bron 
van het kasteel. Kom dus zeker een kijkje nemen en 
proef letterlijk en figuurlijk van het samenspel tussen 
historie en wetenschap dat deze campus zo uniek 
maakt.”

 
 
 

“Met het project “SOKKELetc” zijn ook de studenten 
van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst present 
op het openingsfeest. Ze kregen de opdracht om 
ontwerpen uit te werken voor een kunstwerk op de 
stenen sokkels voor het Arenbergkasteel. Vroeger 
pronkten hierop monumentale beelden, vandaag zijn 
ze leeg. De resultaten van de ontwerpoefening zie 
je tijdens het openingsweekend in de salons van het 
kasteel, met een vernissage op zaterdag 20 oktober 
om 14 uur. Ook in de exporuimte van SLAC in de Dirk 
Boutslaan kan je van zaterdag 20 oktober tot en met 
1 december 2018 de ontwerpen bewonderen.”

Nele Fack - Videokunstenaar Studio Sandy

“Als videokunstenaar ben ik gespecialiseerd in 
videomapping, een techniek waarbij door middel van 
projecties een statisch object tot leven gewekt wordt.  
Op zaterdag en zondag zal er telkens om 20, 21 en 22 
uur een videomapping op het Arenbergkasteel te zien 
zijn. Met het kasteel als canvas word je meegenomen 
door de  rijke geschiedenis van het gebouw en zijn 
bewoners. Het wordt een reis door de tijd, met als 
apotheose de technologisch hoogstaande toekomst 
die we mede dankzij Imec tegemoet gaan. Dit visuele 
spektakel wordt live begeleid door het Arenbergkoor 
en de beats van AMyn.” 

© Bennievdp

Erik Kuijpers - Voorzitter Arenbergkoor

“De familie Arenberg steunt al meer dan 65 jaar het 
Arenbergkoor, dat mee op haar verzoek optredens 
in binnen- en buitenland verzorgt. Die belangstelling 
voor geschiedenis, kunst en muziek komt op het 
openingsweekend perfect uit de verf. Maak tijdens 
dit feest niet enkel kennis met het Arenbergkoor, 
maar ook met andere Arenberg-verenigingen die 
meewerken aan het promoten van onze geschiedenis  
en ons cultureel erfgoed.”

Annemie Verbeek - Directeur SLAC/
Beeldende & Audiovisuele Kunst
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EXPO’S
Wil je de familie Arenberg en haar kunstcollectie beter leren 

kennen? Dan is de expo ‘Macht en Schoonheid’ in M–Museum 

Leuven het beste startpunt. 

Op een boogscheut van M, in de Universiteitsbibliotheek, 

kom je in de expo ‘Adellijk Wonen’ meer te weten over de 

geschiedenis van het Arenbergkasteel en zijn bewoners. 
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De tentoonstelling in M-Museum Leuven neemt je mee naar een 

bijzondere wereld van macht en schoonheid. Als echte sabelslepers 

waren de Arenbergs aanwezig op het Europese strijdtoneel. En door 

hun gedreven ondernemerschap vergaarden ze enorme rijkdommen. 

Als belangrijke politieke en economische machthebbers verwierven de 

Arenbergs toegang tot de hoogste culturele kringen en bouwden ze een 

indrukwekkende kunstcollectie uit.

Topwerken uit de vroegere Arenbergcollectie komen 

voor een eenmalige reünie naar Leuven.

In M maak je via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten kennis 

met het machtige geslacht Arenberg. Denk aan klinkende namen als 

Rubens, Veronese, Dürer en Jordaens. Maar net zo goed word je verrast 

door de  riante levensstijl en zin voor pracht en praal van deze cultureel 

vooraanstaande familie.

Mettertijd raakte de kunstcollectie van de Arenbergs verspreid over de 

hele wereld, in musea en privébezit. Voor de expo wordt een selectie van 

top werken eenmalig samengebracht. Een unieke reünie.

Een machtige familie,  
met oog voor schoonheid

M-Museum Leuven
L. Vanderkelenstraat 28 
3000 Leuven
016 27 29 29
bezoekm@leuven.be 

26.10.2018 
- 20.01.2019 
Ma - Zo  11 - 18 uur
Do   11 - 22 uur
Woe gesloten

Ticket  € 12
Combiticket  € 16

Meer info over tickets 
en rondleidingen zie 
pagina 36

Curatoren  
Peter Carpreau
Mark Derez  
Anne Verbrugge  

MACHT
& SCHOONHEID

DE ARENBERGS

26.10.2018 - 20.01.2019

Hedwige van Ligne (1877 - 1938), hertogin van Arenberg, 

was zeer gefortuneerd en goed thuis in de internationale 

high society. Met haar markante stijl en ondernemings-

zin is ze het  perfecte uithangbord van de expo ‘Macht en 

Schoonheid’. 

 DE AFFICHE 
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Portret van een familie

De familie Arenberg begroet je statig bij binnenkomst. In de majestueuze 
portrettengalerij maak je kennis met de verschillende generaties. In 
deze galerij brengen kroonjuwelen uit de familiegeschiedenis je meteen 
in adellijke sferen en maken ze je nieuwsgierig naar de eeuwenoude 
verhalen die hier springlevend worden. 

 

Schoonheid heeft vele gedaantes

Door de eeuwen heen bleven de Arenbergs gepassioneerde 
kunstliefhebbers en verwoed verzamelaars. De expo in M gunt je een 
unieke blik in hun collectie. Zo snuister je in hun verzameling zeldzame 
boeken en prenten en zie je een handgeschreven muziekpartituur 
van Vivaldi. Op een catwalk staan eeuwenoude baljurken en 
maskeradekostuums opnieuw in de spotlight. En dan is er nog de 
indrukwekkende kunstcollectie, die op haar hoogtepunt zowel qua 
omvang als kwaliteit tot de absolute top behoorde. De expo in M 
herenigt meesterwerken van onder meer Rubens, Van Dyck, Jordaens 
en Veronese. Op het vlak van beeldende kunst groeide de naam van 
de familie uit tot een echt keurmerk. Kortom: zeven zalen vol pure 
schoonheid en grandeur. 

Een overzicht van de expo

The Somerset House Conference  
© London, National Portrait Gallery

Frans Pourbus de Jongere, 
Familieportret van Karel van Arenberg  
en Anna van Croÿ  
© KU Leuven Bibliotheken digitalisering 

Adellijke macht

De adel - en de familie Arenberg in het bijzonder - speelde op vele 
vlakken een toonaangevende rol in de samenleving. De topstukken in 
deze zaal vertellen het verhaal van hun macht, invloed én aanzien. Als 
een familie van grootgrondbezitters en mijneigenaars was het geslacht 
Arenberg een sterke economische actor. Op andere momenten in de 
geschiedenis was hun macht dan weer vooral van militaire aard en namen 
ze als diplomaten een stevige positie in aan de onderhandelingstafel. 

Pieter Paul Rubens, Jonge vrouw met krullend haar 
 © Los Angeles, Hammer Museum

Schoenen uit de verkleedkist van huize
Arenberg 
© KU Leuven  Stany Dederen
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De keuze van de curatoren 

Peter Carpreau - M-Museum Leuven
Twee schilderijen uit de Buckingham-serie  
van Paolo Veronese

Paolo Veronese, Jezus en de Samaritaanse vrouw 
© Kunsthistorisches Museum Wien

Paolo Veronese, Lot en zijn dochters vluchten uit Sodom 
© Kunsthistorisches Museum Wien

Anne Verbrugge - KU Leuven
Maskeradepakje uit het Arenbergkasteel

“Dertig jaar geleden trof ik in de Fumoir van het Arenbergkasteel drie 
grote koffers aan met meer dan 300 kledingstukken. Het bleek de 
garderobe te zijn die de  Arenbergs gebruikten in het kasteeltheater aan 
het einde van de negentiende eeuw. Het was voor mij de start van een 
lang onderzoeks- en conserverings traject.  Tijdens de expo kan je op 
een adellijke catwalk enkele van deze kostuums bewonderen. Zo ook dit 
elegante herderinnetjeskostuum. Een stille getuige van het aristocratische 
tijdverdrijf: theater en maskerades.”

Mark Derez - KU Leuven
Ruiterportret van Albrecht van Arenberg  
van het atelier Van Dyck

“Dit portret van een Arenberg naar Van Dyck is een iconisch beeld. Hoog 
in het zadel is de ruiter een toonbeeld van zelfbeheersing én geldings-
drang. Dit is het theater van de macht.  
Het ruiterportret beantwoordt ook aan het zelfbeeld van de hoge adel en 
dat van de Arenbergs in het bijzonder. Die waren geen saletjonkers maar 
sabelslepers die hun prestige niet ontleenden aan hun optreden aan het 
hof maar aan hun prestaties op het slagveld, waar ze hun bloed vergoten 
en vaak stierven in het harnas.”

© KU Leuven  Stany Dederen

Atelier Van Dyck, 
Ruiterportret van Albrecht van Arenberg
© KU Leuven Bibliotheken digitalisering 

“De twee schilderijen uit de Buckingham-serie zijn een prachtig voorbeeld 
van het late werk van Paolo Veronese. We zien een kunstenaar op het 
hoogtepunt van zijn kunnen: de grandeur, de kleuren en de compositie 
zijn tot in de perfectie uitgevoerd. Het werk weerspiegelt ook uitstekend 
de internationale opvatting die de adel had over kunst en cultuur. Het 
stuk maakte deel uit van de collectie van Karel van Croÿ. Na zijn dood 
hadden verscheidene Europese families interesse in dit werk. Het was 
uiteindelijk de hertog van Buckingham die de werken overkocht. Ook 
de metamorfose van de werken na een grondige restauratie maakt een 
bezoek aan de tentoonstelling de moeite waard.”
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Arenberg voor iedereen

Audiogids voor kinderen

Met deze audiogids verstop je je samen met 
huisvertelster Carmien Michels achter gordijnen en 
onder tafels. Wat heeft het kasteelpersoneel allemaal 
te vertellen? En wat schuilt er achter die minzame 
glimlach van de dame des huizes? Geen geheim is 
veilig. Smul mee van deze sappige verhalen.      

Gezinsparcours 
De wereld van de Arenbergs

Ga je met je gezin liever zelf op tocht door de 
tentoonstelling? Volg dan het gezinsparcours. Met 
creatieve opdrachten word je door de wondere wereld 
van een echte adellijke familie geloodst. Dompel je 
onder in een leven vol glitter en glamour, heldhaftige 
hertogen en prachtige  prinsessen. Ga jij de uitdaging 
aan? 

26.10.2018  

- 20.01.2019

Geschikt voor 5 - 10 jaar

Prijs

Inbegrepen in de  

toegangsprijs

Familierondleiding

Op zondagen 4 november en 2 december staat het 
museum helemaal in het teken van kinderen, (groot-)
ouders, tantes en  nonkels. Onze gids neemt je mee 
op sleeptouw langs de kunstwerken. Ontdek de expo 
op een ludieke en kind vriendelijke manier. Iedereen is 
welkom. 

4.11.2018 / 2.12.2018

13.30 - 15 uur

Geschikt voor 3 - 99 jaar

Prijs

Kinderen (-16) € 3

Volwassenen € 12

Reserveer je plaats via 

bezoekm@leuven.be 

of 016 27 29 29

De tentoonstelling op kindermaat 

Wil je zoveel mogelijk uit je tentoonstellingsbezoek 
halen? Kom dan luisteren naar het verhaal van de 
curatoren. Krijg een unieke blik achter de schermen 
van deze expo en kom meer te weten over de familie 
en haar kunstcollectie.    

22.11.2018

Peter Carpreau (conservator 

M-Museum leuven)

13.12.2018 / 10.01.2019

Mark Derez (Universiteits-

archief KU Leuven)

Forum, M-Musuem Leuven

20 uur

Prijs 

Gratis

Schrijf je in op 

www.arenbergleuven.be/

lezingen

Het verhaal van de curator

Bezoek je de expo graag met een gids, maar geen 
groep om samen mee te reserveren? Sluit dan aan bij 
één van onze instaprondleidingen. 

Onze groepsrondleidingen vind je op pagina 36.

 

4.11.2018 / 2.12.2018

14 - 15.30 uur

Prijs 

€ 12

Reserveer je plaats via 

bezoekm@leuven.be

of 016 27 29 29

 

Rondleiding voor  
individuele bezoekers

De tentoonstelling in M-Museum Leuven is volledig 
toegankelijk voor personen met een beperking. Voor 
blinden en slechtzienden is er een rondleiding op 
maat. Op zaterdagen 17 november en 15 december 
kan je aansluiten bij een instaprondleiding.

 

17.11.2018 / 15.12.2018

11.30 - 13 uur

Prijs 

€ 6

Reserveer je plaats via 

bezoekm@leuven.be

of 016 27 29 29

 

Rondleiding voor  
blinden en slechtzienden

© Marc Van Langendonc
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30 — 31www.arenbergleuven.be/adellijk-wonen

Wie in Leuven ‘Arenberg’ zegt, denkt onmiddellijk aan het 

Arenbergkasteel in Heverlee. Dit architecturale pronkstuk was één van 

de favoriete verblijfplaatsen van de familie. De tentoonstelling ‘Adellijk 

Wonen’ is een boeiende reis door de  geschiedenis. Samen met Karel van 

Croÿ en de blinde hertog ontdek je hun  architecturale dromen. Zo merk je 

dat het kasteel er heel anders had kunnen uitzien.

Via 3Dtechnologie wordt de geschiedenis van het 

kasteel tot leven gebracht. 

Daarnaast maak je ook kennis met de kasteelbewoners en hun bedienden. 

Met  origineel beeldmateriaal en objecten uit het kasteel krijg je inzicht in 

het adellijke leven in en rond het Arenbergkasteel.

Een unieke inkijk in het Arenbergkasteel 

Universiteitsbibliotheek 
Mgr. Ladeuzeplein 21 
3000 Leuven
016 32 46 60
adellijkwonen@
kuleuven.be 

26.10.2018 
- 20.01.2019
Ma - Zo   10 - 17 uur 

Ticket  € 6
Combiticket  € 16

Meer info over tickets 
en rondleidingen zie 
pagina 36

Curatoren  
Krista De Jonge
Sanne Maekelberg 
i.s.m. Illuminare, 
KADOC, 
Universiteitsarchief en 
KU Leuven Bibliotheken 
Bijzondere Collecties 

ADELLIJK WONEN
HET KASTEEL IN HEVERLEE, VAN CROŸ TOT ARENBERG

26.10.2018 - 20.01.2019
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De curatoren aan het woord

Wat maakt het Arenbergkasteel zo bijzonder?  
En wat mag je als bezoeker van de expo verwachten?  
Prof. dr. Krista De Jonge en Annelies Vogels  
leggen het je graag uit.

Het Arenbergkasteel is vandaag 
een landmark in Leuven. Ook in de 
16de eeuw maakte het kasteel een 
bijzondere indruk. Wat is er uniek 
aan het Leuvense bouwwerk?

Krista De Jonge: “De  architectuur 
van het kasteel, toen ‘op de manier 
van Brabant’ genoemd, is nieuw. 
Typisch zijn de torens met hun 
uivormige spits, de grote trap, de 
portieken rond de binnenkoer, … 
Allemaal status symbolen voor de 
adellijke elite. Deze bouw wijze 
heeft niet alleen in de Lage Landen 
navolging. Ook Filips II voert ze in 
Spanje in en ze kent zelfs succes 
aan het Deense hof in de late 16de 

eeuw.”

Wat is uw favoriete werk in de 
 tentoonstelling?

Krista De Jonge: “Het mysterieuze, 
nachtelijke zicht op de stad 
Beaumont in Henegouwen, 
waar Karel III van Croÿ zijn 
hoofdresidentie heeft. Het werk 

komt uit een privécollectie en 
wij mogen het hier, uitzonderlijk 
en voor de eerste keer, 
tentoonstellen. We hebben het 
fragiele stuk daarom ook laten 
restaureren. We weten niet wie de 
schilder is - een onbekend talent.”

Via technologische hoogstandjes 
wordt de bezoeker in de 
tentoonstelling letterlijk 
ondergedompeld in de 
bouwgeschiedenis van het kasteel. 
Wat mag hij verwachten?

Krista De Jonge: “De bezoeker 
kan impressies verwachten van 
het kasteel, zoals het licht en 
de geluiden in een torenkamer. 
We verbeelden de verschillende 
fasen in de bouwgeschiedenis 
en maken de onuitgevoerde 
architecturale dromen van Karel III 
van Croÿ tastbaar. We roepen ook 
het muzikale leven in de vlakbij 
gelegen Celestijnenpriorij op. Een 
bijzondere ervaring dus!”

Het leven op een kasteel spreekt 
tot de verbeelding. Denk maar 
aan de  populaire televisiereeks 
Downton Abbey. Is het 
huishouden van de  Arenbergs 
hiermee te vergelijken?

Annelies Vogels: “We weten dat 
er in het begin van de 20ste eeuw 
meer dan 50 mensen in dienst 
waren op het kasteel van Heverlee. 
Dit is dus zeker te vergelijken met 
de situatie die geschetst wordt 
in Downton Abbey. Sommigen 
reisden met de familie mee 
van residentie tot residentie. 
Andere personeelsleden, die 
instonden voor het onderhoud 
van het domein, woonden in 
Heverlee vlak bij het kasteel. 
In de tentoonstelling tonen we 
een brede waaier aan foto’s die 
een uniek inzicht geven in hoe 
een dergelijk adellijk domein 
meer dan honderd jaar geleden 
functioneerde.”

© Wouter Jaspers
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© KU Leuven Universiteitsarchief

© Privécollectie

© Privécollectie 

© Privécollectie 

© Privécollectie 

© KU Leuven Bibliotheken digitalisering
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Arenberg
Combiticket

Combineer de expo in  M-
Museum  Leuven met een bezoek 
aan de tentoonstelling in de 
Universiteits bibliotheek met het 
voordelige  Arenberg Combiticket. 

Tarief: € 16

Het combiticket geeft je toegang 
tot:
• De tentoonstelling ‘Macht en 

Schoonheid’ (incl. audiogids)
• De tentoonstelling ‘Adellijk 

Wonen’ 
• De vaste collectie van M
• De toren en de site van de 

 Universiteitsbibliotheek

Tickets en rondleidingen

Bestel eenvoudig en snel je tickets op
www.arenbergleuven.be/tickets

© Toerisme Leuven

© Robin Van Acker

Adellijk Wonen, 
Universiteitsbibliotheek

• € 65 per gids
• € 5 toegang per persoon / 

€ 10 indien ook toegang tot 
de Universiteitsbibliotheek en 
de toren

• Min. 10 - max. 20 personen
• 90 min.

Tickets

Macht en Schoonheid,   
M-Museum Leuven

• Standaardtarief: € 12
• Kortingstarief: € 5 - € 10
• 19 - 25 jaar: € 5
• 0 - 18 jaar: gratis
• Cultuurkaart KU Leuven: 

gratis
• Inclusief audiogids

Adellijk Wonen,  
Universiteits bibliotheek 

• Standaardtarief: € 6
• Kortingstarief: € 5
• Cultuurkaart KU Leuven: 

gratis

Groepsbezoeken

De twee tentoonstellingen 
lenen zich perfect voor een 
groepsbezoek. Een familiefeest, 
een bedrijfsevent of een dagtrip 
met je vereniging? Er zijn  speciale 
formules voor rondleidingen.

Reserveer minstens 3 weken op 
 voorhand je rondleiding op 
www.arenbergleuven.be/ 
groepsbezoeken

Combi-rondleiding
Macht en Schoonheid  
en Adellijk Wonen

• € 130 per gids
• € 16 toegang per persoon
• Max. 25 personen
• 2 x 90 min. 

Macht en Schoonheid,
M-Museum Leuven

• € 65 per gids
• < 15 personen: € 10 toegang 

per persoon
• > 15 personen: € 8 toegang 

per persoon
• Max. 25 personen
• 90 min.

© Karel Rondou
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EVENEMENTEN
Met een keur aan evenementen en lezingen leer je de familie 

Arenberg in al haar facetten beter kennen.
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Meerdaalwoud 
Heverleebos

27.10.2018 
- 28.10.2018 

Gratis event

Ontdek het volledige  
weekend op 
www.arenbergleuven.be 
/bosweekend

Organisatie: 
Agentschap voor 
 Natuur en Bos, FSC 
België,  Gemeente 
 OudHeverlee, 
 Geschied en 
 Heemkundige Kring 
Oud Heverlee, 
 Instituut voor  Natuur 
en  bosonderzoek, 
 Inverde, JNM, KU 
Leuven  Faculteit 
Bioingenieurs
wetenschappen & 
Afdeling Bos, Natuur 
en Landschap, Natuur
studiegroep Dijleland, 
Toerisme Vlaams 
Brabant, Vrienden van 
Heverlee bos en Meer
daalwoud

 

27.10.2018 - 28.10.2018

Bos-weekend
Oud-Heverlee & Heverlee

Wist je dat de Arenbergs uitstekende bosbeheerders waren? De prachtige 

groene gordel rond Leuven hebben we dan ook aan hen te danken. 

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober ervaar je het Heverleebos en 

Meerdaalwoud op een geheel andere manier. 

Een afwisselend buitenprogramma maakt van dit 

bosweekend een niet te missen activiteit voor klein 

en groot.

Op zaterdag brengt een historisch schouwspel in de bossen de familie 

weer tot leven. Een afwisselend buitenprogramma voor klein en groot op 

zondag toont dan weer op een heel toegankelijke manier het belang van 

duurzaam bos- en natuur beheer. Een belevenis die je niet mag missen!    

Op stap met de Arenbergs in  
Mysterieuze Bossen 

Dit najaar komen de hertogen van Arenberg tot leven 
in de mysterieuze bossen van Oud-Heverlee. Tijdens 
de wandeling keer je terug naar de 18de eeuw en ben 
je getuige van historische schouwspelen uit het leven 
van de Arenbergs. Met ingehouden adem luister je 
naar legendes en verhalen van deze familie, terwijl 
ze over mistige bospaden dwalen. Volg gewoon de 
hoefsporen en de geur van gebraden everzwijn en 
maak midden in deze magische omgeving een reis 
naar het verleden.

De wandeling start op drie momenten doorheen de 
dag. Je kan de schouwspelen ook bijwonen zonder 
de wandeling. ‘s Middags honger? Schuif dan mee 
aan tafel voor everzwijn of ree aan ’t spit. Inschrijven 
hiervoor is wel verplicht.

Van hertogelijk vrijwoud tot 
duurzaam bos- en natuur beheer

Wat komt er kijken bij duurzaam bosbeheer? Waarom 
 worden er in Heverleebos nog bomen gekapt? In welk 
soort bos zie je een ree, hoor je bosuilen en voelen 
vlinders en insecten zich thuis? Dat leggen kenners je 
graag uit op een interactieve wandeling. 

Jong en oud is welkom. Het wordt leerrijk voor de 
volwassenen en plezant voor de kinderen. Samen met 
de huidige hertog, Leopold Engelbert van Arenberg, 
kan je bomen planten of een trekpaard aan het werk 
zien. Ravotten op het spiksplinternieuwe ‘multimove 
puur natuur’-pad kan ook. Kortom, een afwisselend 
buitenprogramma voor klein en groot. 

Onthaal: 

Kapel van Steenbergen, 

Oud-Heverlee 

Meerdaalwoud

27.10.2018

9.30 - 16.30 uur

Duur wandeling: 2.15 uur

Afstand: 4 km

Startuur en -locaties  

wandelingen op  

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

mysterieuze-bossen

Onthaal: 

Arboretum Heverleebos, 

Heverlee

28.10.2018

10 - 16 uur

Het volledige programma op  

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

duurzaam-bosbeheer

28.10.201827.10.2018
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Ga met paard en huifkar naar de rand 

van het Meerdaalwoud en bezoek 

er de tentoonstelling ‘Vijf eeuwen 

Arenberg in Oud- Heverlee, Meer-

daalwoud en Heverleebos’. Ontdek 

de expo op pagina 48.

 TIP 
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Luister van Arenberg
Muzikaal parcours in en rond het Arenbergkasteel 

De Arenbergs hadden een grote interesse in 
beeldende kunst, maar ze waren zeker even 
gepassioneerde muziekliefhebbers. Musicologe Marie 
Cornaz inventariseerde in de Arenbergbibliotheek niet 
minder dan 1.500 muziekhandschriften en -uitgaven. 
De oudste gaat terug tot de late 16de eeuw!

Deze rijke collectie vormt de basis voor een 
concerten parcours in en rond het Arenbergkasteel. 
Vijf locaties met telkens een werk uit een 
bepaalde eeuw nemen je mee door 400 jaar 
muziekgeschiedenis.

Uitvoerders: Ensemble Utopia, Transports Publics (o.l.v. Thomas Baeté), 

Elise Simoens en collega’s, Jan Michiels en Jachthoornensemble Rallye 

Meerdael

Kasteel van Arenberg 

Kasteelpark Arenberg 1 

3001 Heverlee 

25.11.2018 

11 - 17.30 uur

Tickets

Zet je op de wachtlijst 

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

luister-van-arenberg

Organisatie:
30CC, Alamire Foundation

25.11.2018
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Futuring Europe Forum
Met keynote door Anne Applebaum

De Arenbergs waren thuis in heel Europa en actief in 
de  Europese diplomatie. De Europese gedachte, met 
de onderlinge lotsverbondenheid van de Europese 
landen en volkeren, was en is nog altijd een belangrijk 
thema voor deze familie. 
Die Europese identiteit vormde de inspiratiebron 
voor een denkoefening over het Europa van de 
toekomst. Het manifest dat hieruit voortvloeide, 
krijgt een prominente plaats tijdens het slotevent 
Futuring Europe Forum. Daarnaast laat internationaal 
auteur Anne Applebaum haar licht schijnen over de 
Europese gedachte met haar keynote: Will Europe Save 
Democracy?
Naast academici krijgen ook studenten het woord: de 
laureaat van de schrijfwedstrijd Futuring Europe krijgt 
een podium om zijn of haar speech over de toekomst 
van Europa uit te spreken. 

Promotiezaal KU Leuven

Universiteitshal  

Naamsestraat 22

3000 Leuven

28.11.2018 

17 - 19 uur

Tickets

Gratis

Registreer je op  

www.arenbergleuven.be/

programma/futuring-europe

Taal: ENG

Organisatie: 
Metaforum KU Leuven

28.11.2018

uitverkocht
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M-useumnacht

Beleef de expo ‘Macht en Schoonheid’ op een unieke 
manier. Vanaf 19 uur tot middernacht bezoek je 
tijdens M-useumnacht de zeven zalen op je eigen 
tempo of met een gids van studentenkring Mecenas.  

Daarbij word je getrakteerd op livemuziek en 
performances. Of ga zelf aan de slag tijdens een 
workshop. Stof genoeg om daarna in de lounge na te 
kaarten. Het volledige  programma staat online vanaf 
eind oktober.

M-Museum Leuven

L. Vanderkelenstraat 28

3000 Leuven

28.11.2018

19 - 24 uur

Organisatie:
Dienst Cultuur KU Leuven,
MMuseum Leuven

Tickets

Studenten met  

Cultuurkaart KU Leuven

gratis

Studenten en personeel  

KU Leuven € 5

Anderen € 12 

Het volledige programma op 

www.arenbergleuven.be/

programma/museumnacht  

28.11.2018

Belgisch Blauw Bloed
Lezing door Luc Haekens

De adel fascineert iedereen. Wie zeer goed is 
ingewijd in deze wereld is journalist Luc Haekens. 
Hij geeft je tijdens deze lezing een onthullende en 
eerlijke inkijk in Belgische adellijke kringen. Luc trok 
zijn stoutste journalistieke schoenen en zijn mooiste 
driedelige pak aan en ging langs adellijke kastelen. 
Ook Leopold Engelbert van Arenberg - de huidige 
hertog van Arenberg - ontsnapte niet aan zijn 
spervuur van vragen.

Reis samen met hem langs de belangrijkste 
aristocratische families van België. Langs edellieden 
en prinsessen, langs zilverwerk en tapijten, langs kille 
kastelen en luxeresorts. 

de Bib Leuven Tweebronnen 

Diestsestraat 49

3000 Leuven 

29.11.2018 

12.10 uur - 13.10 uur

Tickets 

€ 3

Koop je ticket op 

www.arenbergleuven.be/

programma/luc-haekens

Organisatie:
de Bib Leuven
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IN HET SPOOR 
VAN DE ARENBERGS

In Leuven en de ruime regio zijn heel wat sporen van de 

Arenbergs te ontdekken. Trek eropuit langs erfgoedpareltjes in 

en rond Leuven.



46 — 47

Bezoek het Arenbergkasteel

Het Arenbergkasteel geeft voor één keer zijn 
geheimen prijs. Exclusief voor het Arenberg Festival 
opent het kasteel zijn deuren voor bezoekers. Samen 
met een gids ontdek je de verschillende kamers 
die het kasteel rijk is en kom je meer te weten over 
de prachtige geschiedenis van het gebouw en zijn 
markante inwoners. 

Kasteel van Arenberg

Kasteelpark Arenberg 1

3001 Heverlee 

28.10.2018 

- 20.01.2019  

Elke zondag,  

met uitz. van 25.11

Start: 14 uur

Duur: 1,5 uur

Tickets 

€ 9/pp 

- 12 jaar gratis

Reserveer je plaats op  

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

arenbergkasteel of aan de 

balie van Toerisme Leuven

Organisatie:  
Leuven Plus

Op zoek naar de monumentale 
bomen van het Arenbergpark
De Arenbergs hadden oog voor natuurschoon. Het 
 prachtige Arenbergpark met zijn monumentale 
bomen is hiervan de stille getuige. Herken jij de 
fluweelboom? En hoe komt de Valse Christusdoorn 
aan zijn naam? Welke helende krachten heeft een 
levensboom? Natuurgidsen Ernst Gülcher, Louis De 
Smet en Annelies Wouters nemen je mee op een 
familiale verkennings tocht door het monumentale 
park.

Start wandeling:

Kasteel van Arenberg

Kasteelpark Arenberg 1 

3001 Heverlee 

14.10.2018  

14.30 - 17 uur

Afstand: 2 km

Tickets

Gratis

Inschrijven niet nodig

Ontdek de wandeling op

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

monumentale-bomen

Organisatie:
Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud, 
Geschied en Heemkundige 
Kring OudHeverlee

Ontdek het Arenbergkasteel en -park

Familiewandeling
Op stap naar het Arenbergkasteel

Tijdens deze speelse gezinswandeling kom je alles 
te weten over de Arenbergs. Wie waren zij? En 
waarom waren zij zo belangrijk? Wandel langs 
straten, pleinen en bos paadjes richting het kasteel van 
prinses Lydia, één van de laatste bewoonsters van het 
Arenbergkasteel. Deze wandeling met leuke doe- en 
zoekopdrachten is het perfecte gezinsuitje.

Start wandeling:

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355

3001 Heverlee 

20.10.2018  

- 20.01.2019 

Doorlopend

Afstand: 8 km 

Wandelboekje

Gratis

Download het boekje op 

www.arenbergleuven.be/

programma/ 

familiewandeling

Organisatie:
Cultureel erfgoed 
annuntiaten Heverlee, WSP 
Heverlee  Leuven
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Deze wandeling gaat in première 

op zaterdag 20 oktober tijdens het 

openingsweekend. Wees er zeker bij! 

Meer info op pagina 16. 

 TIP 
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Natuurwandelingen

Meerdaalwoud en Heverleebos, ze vormen een 
prachtige groene long rond Leuven. Eeuwenlang 
was het Huis Arenberg hier heer en meester. Bos 
en natuur waren voor de Arenbergs een belangrijke 
economische pijler. Dat had als groot voordeel dat 
ze zeer kundig met de bossen moesten omgaan. In 
deze bossen zijn tal van sporen van de familie terug 
te vinden. Tijdens deze familiewandelingen dompelt 
de gids je helemaal onder in de boeiende verhalen 
achter de eeuwenoude kathedraalbeuken, verborgen 
grensstenen, grafheuvels en zandgroeves. En als je stil 
bent, spot je misschien wel een ree of een everzwijn. 

Start wandeling: 

verschillende locaties 

4.11.2018 / 11.11.2018 / 

18.11.2018 / 25.11.2018 / 

2.12.2018 / 9.12.2018  

14 - 17 uur

Afstand: 7 km

Tickets

Gratis

Inschrijven niet nodig 

Ontdek de wandelingen op 

www.arenbergleuven.be/

natuurwandelingen

Organisatie: 
Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud,  
Geschied en Heemkundige 
Kring OudHeverlee

Expo ‘Vijf eeuwen Arenberg in 
Oud-Heverlee, Meerdaalwoud 
en Heverleebos’
Maak in deze expo kennis met het belang van de 
Arenbergs voor de inwoners van Oud-Heverlee, 
het Meerdaalwoud en Heverleebos. Hoe deed 
deze familie aan bosbeheer? En wat is een 
woudrechtbank? Welke heerlijkheden hadden zij in 
hun bezit? En welke invloed had dat op de inwoners? 
Met oude kaarten, foto’s en gebruiksvoorwerpen 
toont deze tentoonstelling de invloed van de familie 
op Oud-Heverlee, Meerdaalwoud en Heverleebos. 
Het uitgelezen moment om deze expo te bezoeken is 
op zondag 28 oktober tijdens het Bos-weekend. Meer 
info op pagina 40.

Regiokantoor ANB

Prosperdreef 1

3054 Vaalbeek 

28.10.2018 

- 30.11.2018

Tickets

Gratis tijdens de openingsuren

Groepsbezoek € 60

Openingsdagen en 

 reserveren op

www.arenbergleuven.be/

programma/expo-oud- 

heverlee

Organisatie:
Geschied en Heemkundige 
Kring OudHeverlee

Eropuit in de groene gordel rond Leuven
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Van ‘s Hertogenmolens tot  
‘s Hertogenheide  
De Arenbergs in het Land van Aarschot

Ook in Aarschot hadden de Arenbergs voet aan wal. 
In en rond de stad vind je verschillende sporen die aan 
hun aan wezigheid herinneren. Tijdens deze namiddag 
leer je eerst meer over de geschiedenis van de familie 
in deze regio. Daarna krijg je de keuze uit twee 
wandelingen:
• Een gegidste cultuurhistorische wandeling in 

Aarschot, op zoek naar sporen van de Arenbergs 
in de stad.

• Een gegidste natuurhistorische wandeling van  
‘s Hertogenmolens naar ’s Hertogenheide, 
waarbij de impact van de Arenbergs op het 
landschap rond Aarschot centraal staat.

’s Hertogenmolens 

Demerstraat 1

3200 Aarschot

4.11.2018 

13.30 - 17 uur

Tickets

€ 5

Inschrijven verplicht op 

www.arenbergleuven.be/

programma/aarschot

Organisatie:
Hertogelijke Aarschotse 
Kring voor Heemkunde, de 
Aarschotse Gidsenbond en 
Natuurpunt Oost Brabant
Afdeling Aarschot

Ontdek de mysterieuze  
Donjon Ter Heyden

De Arenbergs bezaten op hun hoogtepunt heel wat 
gronden en gebouwen. Een bekend eigendom was 
de donjon met de omliggende site in Rotselaar. Door 
de vorm van een Grieks kruis en de constructie op het 
water spreekt het extra tot de verbeelding. Door de 
eeuwen heen beleefde de donjon vele avonturen. Kom 
mee op ontdekking door de turbulente geschiedenis 
van de toren. Wie waren zijn eigenaars en waarvoor 
werd hij gebruikt? Beklim de 30 meter hoge toren en 
onthul mee het mysterie van dit iconische beeld van 
het Hageland. Sluit af in de voormalige brouwerij die 
onder het bezit van de Arenbergs werd opgestart. 
Een fris streekbiertje maakt de rondleiding compleet! 

Donjon Ter Heyden

Torenhoflaan 67

3110 Rotselaar 

3.11.2018 

14 - 16 uur  

16.30 - 18.30 uur

Tickets 

€ 8

Inschrijven verplicht op 

www.arenbergleuven.be/

programma/donjon

Organisatie:

Vzw Donjon Ter Heyden

Erfgoed in de ruime regio
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Arenberg-fietstocht

Vroeger te paard, nu met de fiets: treed in de 
voetsporen van de Arenbergs. De familie drukte sterk 
haar stempel op  Leuven en de regio. Tijdens deze 
fietstocht ontdek je hun invloed. Je fietst langs het 
Arenbergkasteel, door de voormalige jachtterreinen 
en passeert bekende en minder bekende 
monumenten. Ook de universiteitsgebouwen in de 
binnenstad mogen niet ontbreken.

26.10.2018 

- 20.01.2019

Elke dag op aanvraag

Afstand: 12 km (2,5 uur) 

Tickets

€ 6/pp (min. € 72 en max. 

15 deelnemers)

Reserveren op 

www.arenbergleuven.be/

groepswandelingen

Organisatie:
Leuven Plus

Arenberg-dagtrip 

Zin om er een volledige Arenberg-dagtrip van 
te maken? Combineer dan een bezoek aan de 
expo in M met een  exclusief bezoek aan het 
iconische Arenbergkasteel, de tentoonstelling in de 
Universiteitsbibliotheek of een thema wandeling. 
Bovendien geniet je van een lekkere lunch in de 
historische binnenstad.

26.10.2018  

- 20.01.2019 

Elke dag op aanvraag,  

behalve woensdag

9.30 - 16 uur

Tickets

Afhankelijk van de formule 

ligt de prijs tussen € 36 en  

€ 39,5 per persoon

Reserveren op  

www.arenbergleuven.be/

arenberg-dagtrip

Organisatie:
Toerisme Leuven

Groepsactiviteiten
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Arenberg-stadswandelingen

Na het bezoek aan de tentoonstellingen zin in een 
frisse neus? Strek dan je benen met een historische 
wandeling in het Arenbergpark of waag je aan de 
Weldoenerswandeling door de stad. 

Historische wandeling
De invloed van de Arenbergs mag niet onderschat 
 worden. Heverlee zou er heel anders uitgezien hebben 
zonder deze familie. Naast het kasteel hebben zij ook 
vele linken met  scholen, kerken en zelfs kloosters. 
Laat je tijdens deze wandeling op het kasteeldomein 
verrassen door onvermoede verhalen, in het aanschijn 
van soms ongemerkte, verstilde aanwezigheid. 

Weldoenerswandeling
De universiteit heeft een rijke geschiedenis aan 
 weldoeners. Een familie van bijzondere  weldoeners 
zijn de Arenbergs. Ontdek tijdens deze stads-
wandeling de realisaties van deze familie en 
 andere mecenassen en de betekenis ervan voor de 
 universiteit en de stad.

26.10.2018 

- 20.01.2019

Elke dag op aanvraag

Duur: 2 uur

Tickets 

€ 6/pp (min. €72 en max. 

25 deelnemers)

Reserveren op 

www.arenbergleuven.be/

groepswandelingen

Taal: NL/ENG/FR/DE

Organisatie:
Leuven Plus
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Ontdek je liever op eigen houtje de 

historische binnenstad van Leuven? 

Download dan gratis de Leuven Walk 

App. Dit najaar staat de app speciaal 

in het teken van de familie Arenberg. 

 LEUVEN WALK APP 
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Colofon

Verantwoordelijke uitgever
Lien De Keukelaere  KU[N]ST Leuven vzw,  
p/a Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven 
info@kunstleuven.be

Beschermcomité
Graaf Herman Van Rompuy (voorzitter), Burggraaf 
Mark Eyskens (vicevoorzitter), ZDH Hertog van 
Arenberg, ZDH Prins Etienne van Arenberg, ZDH Prins 
Henri van Arenberg, ZDH Prins Pierre van Arenberg, 
Prof. dr. Geert Bouckaert, Baron Frans van Daele, 
Baron Koenraad Debackere, Dhr. Luc Delrue, Dhr. 
Antoon De Proft, Baron Roger Dillemans, Baron André 
Oosterlinck, Prof. dr. Bart Raymaekers, Prof. dr. Luc 
Sels, Dhr. Louis Tobback, Mevr. Isabelle Vanden Hove, 
Mevr. Denise Vandevoort

Samenstelling - coördinatie - eindredactie
Wouter Jaspers, Lien De Keukelaere, Rebecca 
Thierfeldt, Maarten Bassens

Copy en vormgeving
Henny Van Gerwen - Van Gerwen & Vader 
Karo Stappaerts
Diane Aerts - Hetvliegendhert

Huisstijl
Eric Leurquin

Met dank aan onze partners:
30CC Cultuurcentrum Leuven, Aarschotse 
Gidsenbond, ABC Studio, Academie De Vonk, 
Agentschap voor Natuur en Bos, Alamire 
Foundation, Arenberg Foundation, Arenberg 
Jachthoornblazers, Arenberg Jachtmeesters, 
Arenbergkoor, Arenbergorkest, Arenbergruiters, 
Buurtcentra Leuven, Centrum Agrarische Geschiedenis, 
Cercle Royal Archéologique d’Enghien, Cultureel 
erfgoed annuntiaten Heverlee, de Bib Leuven, De 
Standaard, De Radijs, De Vrienden van O.L.Vrouw 
van Steenbergen, Devillé Arcade, Erfgoedcel Leuven, 
Fablab, Filip Franssen/WITLOV Catering, FSC 
België, Gemeente Oud-Heverlee, Geschied- en 

Heemkundige kring Oud-Heverlee, gidsenorganisatie 
Leuven plus, Hertogelijke Aarschotse Kring voor 
Heemkunde (HAGOK), Historia Mundi, Holodeck.
graphics, Huis Baeyens, Illuminare Studiecentrum 
voor Middeleeuwse Kunst KU Leuven, Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Imec, Inverde, JNM 
vzw, KADOC KU Leuven, Kastkastelen De Van Hut, 
KBC, Klara, Koen Vlaeyen, Koninklijke Harmonie De 
Weergalm, KU Leuven, KU Leuven Bibliotheken 
2Bergen - Campus Arenberg, KU Leuven Bibliotheken 
Bijzondere Collecties, KU Leuven Dienst Cultuur, 
KU Leuven Erfgoedfonds, KU Leuven Existenz, KU 
Leuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & 
Afdeling Bos, Natuur en Landschap, KU Leuven 
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, 
KU Leuven Groep Wetenschap en Technologie, 
KU Leuven Kunstpatrimonium, KU Leuven 
Metaforum, KU Leuven Robotics Research Group, 
KU Leuven Thermotechnisch Instituut, KU Leuven 
Universiteitsarchief, Lieve Timmermans/Hilde 
Hostens/Mieke Vander Cammen, Meerdaal 
Vocaal, Meerdaalhof vzw, M-Museum Leuven, 
ModeMuseum Antwerpen (MoMu), Nationale 
Loterij, Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurstudiegroep 
Dijleland, Nele Fack en Nexxt Technology, Paulina 
Januszewska/De Verhalenweverij, Provincie Vlaams-
Brabant, Radio 2, Regionaal Landschap Dijleland, 
Rikolto, Ruiterschool LRV, SEAD Collectief, SLAC/
Academie voor Beeldende & Audiovisuele kunst, 
Stad Leuven, Stadsarchief Leuven, Stelplaats Leuven, 
Studentenkring Statix, Studentenkring VTK, Toerisme 
Leuven, Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Toneel 
Heverlee, Toneelkring Contrast, Toneelkring Het Spel, 
‘t Slachschaep, Ugo Dehaes, VTI Leuven (Hotel), 
Vlaamse Overheid, Voedsel voor de toekomst, 
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, WSP 
Heverlee - Leuven, WIM Leuven, vzw Donjon Ter 
Heyden, Z.A.T Collectief

Het Arenberg Festival is een initiatief van 
KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van de 
stad Leuven en de KU Leuven

www.arenbergleuven.be
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Er valt nog veel meer te beleven tijdens het Arenberg Festival. Kijk snel in 
deze programmabrochure of op www.arenbergleuven.be  

Arenberg Festival 
20.10.2018 
- 20.01.2019

Het programma in één oogopslag


