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I

FOTO 1950

n 1922 heropgebouwde villa in cottagestijl omgeven door tuin van 1
hectare 70 are, aansluitend bij een bosgebied dat toen ook als ‘sterrenbos’
werd aangelegd; huidige beplanting grotendeels uit het interbellum.

De voorloper van het ‘kasteel’ van Leefdaal was een boswachtershuisje,
dat rond 1837 aan de zuidrand van het Leefdaalbos werd opgetrokken en
door de dienstdoende boswachter ook als herberg werd uitgebaat. Rond
1863 liet de Brusselse rentenier Jean-Baptiste Triest in het bos – 26 hectare natte
zandleemgrond – een stervormig patroon van wegen aanleggen (Volgens
J.Lefèvre e.a. werd dit aangelegd door een vorige eigenaar, kanunnik
Emmanuel Joos, die in volle landbouwcrisis de plaatselijke bevolking werk
wilde verschaffen). Stervormen en ganzenvoeten waren veelgebruikte
patronen, niet alleen in de baroktuinen, maar tijdens de hele 18de eeuw ook
in de bosbouw, bij de herstructurering van bosgebieden. Het
panopticumeffect beantwoordde volledig aan het klassieke verlangen naar
orde en overzicht en was ook erg doeltreffend binnen het (drijf ) jachtritueel:
van op één centrale plaats kon men het opgejaagde wild neerleggen zonder
één voet te verzetten. In Duitsland spreekt men dan ook vaak van een
‘Jagdstern’. Een ‘sterrenbos’ na 1800 en zeker in de tweede helft van de 19de
eeuw is echter een anachronisme. Het boswachtershuis werd gesloopt en
ongeveer op dezelfde plaats verscheen een landhuis, een witgekalkt of
gekaleid dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen
schilddak, geflankeerd door twee lage aanbouwen dwars op de as van het
hoofdgebouw.

Het landhuis keek volgens de kadastrale legger langs de
zuidzijde uit op een ‘lusttuin’ van 1 hectare 70 are, langs de
noordzijde over een moestuin van 19 are. Het domein ligt op de
grens van twee stafkaarten; de oudste edities sluiten niet
naadloos op elkaar aan, zodat de kaartbeelden moeilijk te
interpreteren zijn. In 1864 was de siertuin blijkbaar al
aangelegd, maarW moest het huis nog worden gebouwd. Op de
editie van 1892 wordt het huis afgebeeld met zijn H-vormige
plattegrond en naar het zuiden toe strekt zich een parkachtig
perceel uit dat de vorm heeft van een parallellogram. Het
landgoed was bereikbaar vanaf de Beekstraat in het
zuidoosten via een 300 m lange, rechte laan. De stafkaart van
1864 geeft wellicht een idee van de oorspronkelijke aanleg, die
men op de latere editie niet meer terugvindt: een centrale, min
of meer open ruimte, omringd door een gordel van hoogstammig
groen en door een slingerpad doorsneden. Het landgoed kent
een snelle opeenvolging van eigenaars. Rond 1903 wordt aan de
rand van de moestuin een serre gebouwd en rechts van de villa
verschijnt ook een koetshuisje. In 1910 wordt het goed verkocht
aan baron Raoul de Hennin de Boussu-Walcourt, op dat ogenblik
luitenant, later luitenant-generaal. Zoals zijn voorgangers
gebruikte hij het landgoed als buiten- en jachtverblijf. In 1914
werden de gebouwen, samen met het nabijgelegen Neromhof,
door de Duitsers in brand gestoken. Generaal de Hennin liet in
1922 op dezelfde plaats onder de naam Westrodebos de huidige
villa bouwen, die met haar erkers en pseudovakwerk aanleunt
bij de cottagestijl.
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OVERZICHT

Domein Ten Bossche beschikt over:
▪ Drie zalen in het kasteel
▪ Tent met houten vloer
▪ Dubbele slaapkamers
▪ Ruime, groene omgeving

Catering:

▪ Hal met bar
▪ Cateringbrochure met vertrouwde partners

Voorzieningen

▪ Er is geen in-house catering op Domein Ten Bossche

▪ Rolstoeltoegankelijk
▪ Aparte toiletten voor mannen en vrouwen
▪ Lift
▪ Parking >100 wagens
▪ Automatisch projectiescherm, beamer en geluidsinstallatie (Zaal Le Corbusier)
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INTERESSE?
Ken je Domein Ten Bossche nog niet? Kom zeker op bezoek om de locatie te verkennen. We hopen jullie aangenaam te verrassen en indien dit zo is kan een vrijblijvende optie worden genomen op de locatie die 10 dagen geldig
is. Binnen de vervaldatum van de optie neemt u terug contact met ons op voor bevestiging. Bij bevestiging van de offerte sturen we een link via e-mail om online te ondertekenen. Na ondertekening krijgt u een voorschotfactuur
mee die via de bank wordt overgeschreven. De details van uw aanvraag moeten uiteraard nog niet gekend zijn bij het ondertekenen van het contract. Het ondertekenen van het contract garandeert u de eventlocatie op uw datum
en is een bindende overeenkomst.

DE DATUM NADERT, HOE VERLOOPT HET VERDER?
Ongeveer 1 maand voor het evenement bespreken we de aanvraag nog eens getailleerd en maken we de definitieve offerte op zodat u een duidelijk overzicht en controlemogelijkheid heeft. De tweede factuur wordt na het
evenement toegestuurd en is het resterende, openstaande bedrag. Tien dagen voor het evenement dienen we het finale aantal genodigden, definitieve keuze van de maaltijden en dranken, alsook de tafelindeling te ontvangen.
Omdat de bestelling van eetwaren, dranken en personeel onmiddellijk nadien gebeurt, zal van dan af een vermindering van het aantal genodigden niet meer leiden tot een vermindering van het factuurbedrag. Deze aantallen
dienen ook doorgestuurd te worden naar de cateraar (lees ook goed de voorwaarden van de cateraar aangezien hij andere termijnen kan hanteren)

DECORATIE
Wij voorzien momenteel zelf geen inrichting van de tafels. Het meubilair en glaswerk staat opgelijst in de brochure, maar standaard decoratie is niet inbegrepen. Dit kan voorzien worden door de cateraar of door een externe
decoration planner. Uiteraard bent u vrij om deze basis aan te vullen met eigen decoratie. Deze decoratie dient wel steeds op voorhand met ons besproken te worden. Vuurstokjes, confetti, kandelaars zijn niet toegestaan. Plaatsing
van uw decoratie kan door ons voorzien worden, afhankelijk van de hoeveelheid decoratie vragen we hiervoor al dan niet een supplement. Menukaarten, tafelnamen en/of –nummering, naamkaartjes en dergelijke, worden door u
voorzien. Het plaatsen hiervan is inbegrepen in de prijs.
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ZAAL KASTEEL:
LE CORBUSIER
GELIJKVLOERS

U-SHAPE

28 p

THEATER

60 p
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ZAAL KASTEEL: LE CORBUSIER GELIJKVLOERS
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ZAAL KASTEEL:
LE CORBUSIER GELIJKVLOERS

U-SHAPE

28 p

THEATER

60 p
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ZAAL KASTEEL:
WALCOURT
BOVEN LINKS

U-SHAPE

20 p

THEATER

40 p
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ZAAL KASTEEL: DE BOUSSU BOVEN
RECHTS

U-SHAPE

28 p

THEATER

50 p
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ZAAL KASTEEL: DE BOUSSU BOVEN
RECHTS
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TENT

30 X 10 METER
160 PERSONEN
ZITTEND DINER
HOUTEN VLOER
THEATER: >200 p.
OPTIE
PRESENTATIE BUITEN MET
MEERPRIJS VOOR
AUDIOVISUEEL MATERIAAL
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OMGEVING KASTEEL

KASTEEL

KASTEELKASTEEL
PLATTEGROND
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GRONDPLAN

KAMERS
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KAMER // Master Bedroom
KAMERS
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KAMER // Guest Bedroom
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MEUBILAIR

KEUKEN

TYPE

AANTAL

PERSONEN

Boerentafels

11

10

Ronde tafels

20

8 à 10

Hoge donkerbruine
rechthoek tafel
Vierkanten bartafel

9

10

20

2à4

Ronde bartafel

12

4

Houten crossback stoelen

190

1

Barstoelen beige

72

1

TYPE

AANTAL

Koffie machines

6

Lage whiskyglazen

300

Champagneglazen

60

Wijnglazen

108

Koffie/thee tassen

40

Lepeltjes

40

Karaf 1L

12

KASTEEL

Boerentafels en crossback stoelen

Hoge bartafels

Ronde tafel en crossback stoelen

*Foto’s door Danila Eleonora & Buitenpoort
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BEREIKBAARHEID
VANUIT ANTWERPEN
Neem de A12 richting Brussel tot voorbij de verkeerslicten
Londerzeel/Westrode.
OPTIE 1: 1,3 km na de lichten vindt u op de rechterkant de oprijweg van
Domein Ten Bossche en ook meteen Parking 4 (20 wagens)
OPTIE 2: 100 merter verder dan de oprijweg vindt u de korte afrit (‘enkel
plaatselijk verkeer’) naar de Beekstraat waar P1, P2 en P3 zich bevinden.
P1: op de linkerkant na de afrit
P2: in het verlengde van de afrit door de poort
P3: Verder de Beekstraat doorrijden op de linkerkant.

VANUIT BRUSSEL
Optie 1
Neem de A12 richting Antwerpen en maak aan de verkeerslichten in
Londerzeel/Westrode een U-bocht.
Daarna is het 1,3 meter tot aan de oprijweg van Domein Ten Bossche en
meteen ook parking 4 (20 wagens)
Of u rijdt 100 meter verder van de korte afrit (‘enkel plaatselijk verkeer’)
naar de Beekstraat waar zich P1, P2 en P3 bevinden.
P1: op de linkerkant na de afrit
P2: in het verlengde van de afrit door de poort
P3: Verder de Beekstraat doorrijden op de linkerkant.

Optie 2
Neem de A12 richting Antwerpen en neem afrit 3 Meise.
Volg de N276 richting Merchtem en neem aan het rondpunt de 2 de afslag,
‘Imde’.
Vervolgens in Imde neemt u de Beekstraat tot de parkings van het Domein.
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PARKING
Parking 1, 2, 3 – Beekstraat 41
! Op 5 minuten wandelafstand van kasteel
PARKING 1
30 wagens

PARKING 2
>50 wagens

PARKING 3
30 wagens

PARKING 4 – aan kasteel Autoweg 3-4
+/- 20 WAGENS

DOMEIN en P: Autoweg 3
1861 Meise, Belgium
P1,P2,P3: Beekstraat 41,
1861 Meise Belgium

