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Om het Hotel-restaurant te bereiken :
info@domaineduchateaudemodave.be

Het kasteel van Modave 
is eigendom van Vivaqua

Waterwinning  
beschermingsgebied

KASTEEL VAN MODAVE NEWSLETTER

Dat belegde broodje mag van geluk spreken… het is uitbundig van 
vreugde als het uit zijn mandje stapt en het verrukkelijke park van 
het kasteel van Modave ontdekt.  Het weet niet waar eerst te kijken 
… Op het liefelijke uitgestrekte grasveld spelen kinderen met houten 
speelgoed op de tonen van leuke muziek. Wat verderop spelen kinderen 
circus en anderen klimmen in de bomen of laten hun creativiteit de vrije 
loop. Wat zien ze er leuk uit opgemaakt als vlinders op het grasperk.  
Anderen zitten gewoon op het gras of in een luie stoel en genieten van 
hun picknick. Oh oh oh, zegt ons kleine broodje tegen zijn buurvrouw, 
een smakelijke boterham belegd met heerlijke streekproducten. Oh, oh, 
oh, we moeten er snel van genieten … Maar het is amper uitgesproken 
of beiden worden naar binnen gewerkt door twee goedgemutste 
picknickers.

Moraal van het verhaal : indien u op 11 juni ook in onze tuin komt 
picknicken, neem dan uw boterham of belegd broodje mee en laat het 
even van de atmosfeer genieten alvorens het te verorberen !

PICKNICK IN DE TUIN
In het kader van de organisatie van het “Weekend parken 
en tuinen in Wallonië” maakt de vzw “Parken en tuinen in 
Wallonië” met u een afspraak voor een picknick in de tuin 
van het park van ons kasteel.

>  Zondag 11 juni 2017
Reserveer uw picknick (of neem uw eigen picknick mee) 
en kom hem samen met ons delen en genieten van de 
verschillende animaties.
Animaties van 11 tot 17 u : houten speelgoed, terrein 
voor petanque, circusschool, grime, dendronauten, 
muziekensembles …
Toegang gratis
Uitdeling van de maaltijden van 12 u tot 14u30
De picknick dient online te worden gereserveerd tegen de 
prijs van 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen.
Rekeningnummer  BE 83-0682-5176-2315
Reserveringen : piqueniques@gmail.com (reservering wordt 
bevestigd zodra betaling is ontvangen)
Inlichtingen : www.jardins.tourismewallonie.be

Een heerlijk belegd broodje lag in zijn mandje
Met naast zicht een lekkere fles
Het broodje fluisterde zacht tot het flesje :
Heerlijk drankje, verheug je
We gaan picknicken in Modave

Korte gedicht van een onbekend schrijver



Juni 2017

KASTEEL VAN MODAVE NEWSLETTER

OM TE VOET, TE PAARD OF MET DE FIETS NAAR HET KASTEEL 
TE GAAN, NEEMT U DE OUDE DREEF, ZO ROMANTISCH…
Om heden ten dage naar het kasteel te gaan, moet men door 
een dreef. Dit mooie woord duidt, zoals u wellicht weet, een 
berijdbare weg aan afgezoomd met bomen en die meestal 
leidt naar een prestigieus gebouw.  Vroeger werd in het 
Nederlands ook het woord “drefe” gebruikt. Het Franse 
woord “drève” is eigenlijk een belgicisme en wordt enkel 
in Wallonië en op sommige plaatsen in het Noorden van 
Frankrijk gebruikt. Maar of we het nu dreef of allee noemen,  
het woord komt reeds voor in archiefdocumenten van het 
kasteel. Voor ons een gelegenheid om meer te weten te 
komen over de rol en de evolutie ervan.

De oorspronkelijke dreef was 900 meter lang en verbond 
het kasteel rechtstreeks met het dorp. Een tekst uit de jaren 
1680 vermeldt reeds de dreef en spreekt over “een zeer 
aangename en vruchtbare vlakte van meer dan twee mijl 
lang” tussen het kasteel en het dorp en van “een mooie laan 
met vier rijen bomen tussen het dorp en het kasteel”. In de 
tekst staat verder, en dat is wel  vermeldenswaard, dat “het 
dorp zich zo ver van het kasteel bevindt als nodig zodat het 
kasteel geen overlast of hinder ondervindt van de modder 
van de boeren”.

Het idee van deze mooie laan afgezoomd met bomen, komt 
voor in de handleidingen over klassieke tuinen en met name 
in die van André Mollet “Le jardin de plaisir”1 gepubliceerd 
in 1651. Hij was een tuinman van Franse origine die werkte 
voor de Zweedse koningin Christina. Als eerste verfraaiing 
van de tuinen moet volgens hem een “grote laan worden 
aangelegd met een dubbele of driedubbele rij vrouwelijke 
iepen of lindebomen en die moet loodrecht worden aangelegd 
op de voorgevel van het huis”. De oorspronkelijke dreef van 

het kasteel loopt niet loodrecht op de voorgevel omdat  men 
zich heeft moeten aanpassen aan de plaatsgesteldheid. Maar 
ze was wel afgezoomd met iepen zoals blijkt uit het werk 
“Les délices du Païs de Liège”2 van Saumery.  Daarin is 
sprake van een driedubbele rij iepen die op een rij stonden 
en met “de grootst mogelijke zorg” werden gesnoeid. In 
verband met dit zorgvuldig onderhoud vermeldt een tekst 
uit diezelfde periode dat “het dode hout van de laan moet 
worden weggehaald en dat de laaghangende takken moeten 
worden gesnoeid”, waarbij het gekapte hout moet worden 
bewaard, waarschijnlijk voor de verwarming. De dreef staat 

ook afgebeeld op  verschillende kaarten uit de 18de eeuw 
waaronder die van Ferraris (ill 1).

Op een plan uit 1817 opgesteld bij de verkoop van het 
domein aan Gilles-Antoine Lamarche, ziet men, links van 
de eerste dreef, gedeeltelijk een nieuwe allee afgeboord met 
een enkele rij bomen die leidt naar een dwarsweg (ill.2). In 
het 3de deel van de 19de eeuw zal ze worden verlengd om 
een tweede rechtstreekse toegangsweg aan te leggen van 
de hoofdweg naar het kasteel. Deze allee, afgeboord met 
lindebomen is thans geasfalteerd en wordt gebruikt door 
degenen die per auto komen.

Van de oorspronkelijke dreef zijn de iepen verdwenen en 
vervangen door purperen beukebomen, en deze weg wordt 
thans gebruikt door de voetgangers.

Maar welke weg u ook gebruikt om ons te komen opzoeken, 
het zal ons een waar genoegen zijn u te mogen verwelkomen 
en het zal nooit bij ons opkomen om u ver verwijderd te 
houden van de “modder en overlast” van de dorpelingen.

Oude dreef, eind XIXe eeuw

ill. 1  ill. 2

1 MOLLET, A., Le jardin de plaisir, Stockholm, 1651, s.p.
2 Saumery, Les délices du Païs de Liege, t. III, p. 147 .


