
STADSCENTRUM VAN

NEUFCHÂTEAU

Architecturaal
    erfgoed

INLICHTINGEN
TOERISTISCHE DIENST
NEUFCHÂTEAU

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau

Alle inlichtingen zijn beschikbaar bij de
Toeristische dienst

en op onze Facebook site

bureauinformation@neufchateau.be

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau

of

of

0489/20 18 89

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : 
La

ur
a 

VA
N 

G
EL

DE
R,

 É
ch

ev
ine

 d
u 

To
ur

ism
e,

 G
ra

nd
’P

lac
e 

1 
- 6

84
0 

Ne
uf

ch
ât

ea
u 

/ C
ré

dit
s p

ho
to

gr
ap

hiq
ue

s :
 M

ar
y S

TU
M

PF

Grand’Place, 9

Hoedenwinkel Perrin
Deze winkel, daterend uit de 20ste eeuw, valt op door zijn 
stijl, die we kunnen omschrijven als “Art Nouveau” 
(artistieke beweging die is geïnspireerd door de esthetiek 
van gebogen lijnen). Zijn voorgevel is hoog en smal, het 
bestaat uit geglazuurde bakstenen en uit kalkstenen die elke 
verdieping aflijnen. In het midden, gesitueerd tussen de 
benedenverdieping en de eerste verdieping, is een boogron-
ding kenmerkend voor het gebouw. Over heel de hoogte van 
het gebouw kunnen we fijne bloemenpatronen zien die het 
geheel opvrolijken. We merken ook een balkon dat eenvou-
dig ondersteund wordt door draagstenen (vooruitstekende 
elementen van de gevel), en waarvan de balustrade 
gemaakt is uit smeedijzer die de gekozen stijl terug oproept. 
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3 De 18de eeuw is gekarakteriseerd door de neoklassieke stijl 
(stijl die geïnspireerd wordt door de Grieks-Romeinse tijd 
met onderdelen zoals zuilen, frontons, harmonieuze propor-
ties en stelt zich ten dienste van de politiek). Deze stijl is 
bedoeld om de antieke Grieks-Romeinse stijl te actualiseren 
en dus ook de Italiaanse renaissance toe te passen in 
België, die toen onder Oostenrijks-Nederlandse macht was. 
Het is onder de heerschappij van Marie-Thérèse dat deze 
stijl zich ontwikkelt en zich succesvol verspreidt over de 
steden van het land. Het gemeentehuis is het hoofdgebouw 
van de Grand’Place. Dit gebouw werd afgewerkt in 1858en 
is gemaakt uit lokale leisteen en kalksteen uit Frankrijk. De 
voorgevel lijkt een beetje op die van een antieke gevel met 
zijn acht Dorische zuilen (geïnspireerd door een oude 
Griekse architecturale orde) die gebouwd zijn op de 2 
verdiepingen. De decoratieve functie is niet de enige die 
wordt toegekend aan de zuilen, die van de benedenverdie-
ping ondersteunen het balkon van de eerste verdieping, en 
de zuilen van de tweede verdieping ondersteunen het 
fronton uitgerust met een klok.

Grand’Place, 1 Place du Château, 1 Place Charles Bergh, 1

Kerk Saint-Michel 

Nog steeds in dezelfde architecturale lijn van de neoklas-
sieke stijl, werd de kerk Saint-Michel gebouwd tussen 1842 
en 1844 op de Place du Château. De kerk bestaat uit een 
schip en 2 zij beuken, elks gescheiden door 1 rij zuilen. Het 
koor is omringd door 2 sacristieën en afgerond om de apsis 
te vormen (vooruitstekend deel dat een halve cirkel vormt). 
Op de voorgevel, is een prachtige vierkantige klokkentoren 
te bezichtigen. Binnenin, dateren de meubels van dezelfde 
tijdsperk en zijn dus grotendeels uit een neoklassieke stijl 
gebouwd. De drie altaren zijn gemaakt uit gemarmerd hout 
en goud. Het tabernakel en de troon die u hier ziet zijn 
gemaakt uit koper. Ze zijn versierd met engelen, maar ook 
met de apostelen en hun symbolen. De schitterende 
standbeelden, zij dateren grotendeels van de 19de eeuw en 
de prachtige glazen in lood werden in de 20ste eeuw 
geplaatst, na de Tweede Wereldoorlog.
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Justitiepaleis

Gelegen op de Place Charles Bergh, die volledig werd 
gerenoveerd in 2010. Momenteel is het het hoofdkantoor 
van de rechtbank van eerste aanleg van Neufchâteau. Dit 
gebouw werd ingehuldigd in 1886 en is nogmaals een 
getuigenis van de neoklassieke architectuur. De stijl van dit 
gebouw is eclectisch en heeft de vorm van een kubus. In dit 
gebouw werd steen vanuit Frankrijk gebruikt maar ook 
leisteen en een kalkrijke basis. Een massief centraal portiek 
met vier zuilen, een toegangstrap met twee kanten en een 
driehoekig fronton springen in het oog. De voorgevel van de 
gevangenis, gesitueerd recht tegenover de rechtbank, 
dateert van hetzelfde tijdperk. Deze voorgevel werd 
bewaard tijdens de opbouw van een modern gebouw. Dit is 
een prachtig voorbeeld van de integratie van het oud in het 
nieuw. 
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