Voorstelling van de HWTB
De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België werd gesticht in 1934 door de heer
Raymond Pelgrims de Bigard.
De huidige voorzitter is Baron Bernard de Gerlache de Gomery. Hij volgt Baron Daniel Cardon de
Lichtbuer, Voorzitter Emeritus, op, die jarenlang voorzitter was van de Vereniging.
Haar wapen en de titel "Koninklijk" werd haar in april 1958 toegekend.
Sinds haar oprichting ijvert zij om ons bouwkundig erfgoed bij het grote publiek, zowel in binnen- als
buitenland, grote bekendheid te geven. Op deze manier hoopt zij te kunnen bijdragen tot de
bescherming van de bedreigde historische woningen die door hun schoonheid en door hun historisch
belang wezenlijk deel uitmaken van het culturele patrimonium van onze gewesten.
Onze vereniging staat haar leden en niet-leden met raad en daad bij voor het klasseren van
monumenten en landschappen. Zij helpt hen eveneens bij het onderhoud, de restauratie en het
toegankelijk stellen van hun woningen.
75 jaar ervaring heeft een eigen ingesteldheid tot stand gebracht: de Vereniging is ervan overtuigd
dat de meest rendabele en praktische manier er in bestaat de historische woningen voltijds te laten
bewonen.
3 kastelen in eigendom
Het slot van Laarne in Oost-Vlaanderen dat de verwaarde zilvercollectie van de heer Claude
Dallemagne herbergt.
De waterburcht van Beersel, in Vlaams-Brabant, verhuurd aan de gemeente van Beersel met
een erfpachtovereenkomst, die eveneens vele toeristen aantrekt.
Het slot van Corroy-le-Château, buitengewoon erfgoed in Waals Brabant.
Driemaandelijks Tijdschrift « Historische Woonsteden & Tuinen » (FR/NL)
Het is de spreekbuis van de KVHW&TB en wil de hele wooncultuur in ons land belichten: uitgebreid en
met kennis van zaken worden vooral kastelen, patriciërswoningen en merkwaardige landschappen
en stadsbeelden behandeld, die getuigen van de levenswijze van de adel in de voorbije eeuwen.
Daarbij worden echter de moderne woningen niet uitgesloten die artistiek of cultuurhistorisch belang
hebben.
Erfgoedprijzen
Prijs van de HWTB, Prins Alexander de Merode voor het Patrimonium uit aan personen of instellingen
die zich in België verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van monumentenzorg. (max. € 10.000,-).
Ontdek het reglement voor de volgende editie van deze prijs op deze website.
Uiterlijke datum voor een kandidatuur instellen: 20 maart.
Prijs van de HWTB, Graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen.
In 2016 werd ook een nieuw prijs gesticht voornamelijk gewijd tot privé parken, tuinen en
landschappen, en een beloning van (max. € 7.500,- ).
Alle informatie en reglement vind U ook op deze website of op aanvraag op de Zetel.
Uiterste datum voor een kandidatuurdossier in te dienen: 20 maart.
De laureaten worden bekend gemaakt op de Algemene Vergadering, en in tegenwoordigheid van Z.
K. H. Prins Lorenz van België, erevoorzitter.
Zetel van de Vereniging: 43 Generaal de Gaullelaan, 43 te 1050 Brussel.
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