
De “Brabantse linie”’ was een verdedigingslijn van Antwerpen tot Namen, bestaan-
de uit voornamelijk uitgegraven grachten en wallen. Tijdens de Spaanse Suc-
cessieoorlog (1701 - 1713) werd op 18 juli 1705 de “Brabantse linie” doorbroken 
op 150 meter in noordoostelijke richting op het domein van “Chateau de Wanghe” 
wat toen nog een beschermde burcht was. Na de doorbraak van de “Brabantse 
linie” vond de “Slag bij Elixem” plaats op 800 meter in westelijke richting. 

Het kasteel Wange en de brug over de Gete maken onderdeel uit van deze geschie-
denis zoals beschreven in het verslag van de veldslag:
“Zo liet Jacques-Louis graaf de Noyelles het kasteel van Wanghe aanvallen, het welk 
een stenen brug verdedigde die over de Gete ligt, de vijanden verlieten het kasteel en 
gaven gelegenheid aan de grenadiers die ook werden aangevallen om zonder tijdver-
lies voort te trekken en de barrière van de linie te attackeren, waar de wacht die zich 
daar bevond even slecht verdedigde als die van het kasteel van Wanghe. De troepen 
trokken in de Linie, zonder bijna tegenstand te ondervinden.”

Vermoedelijk werd het originele kasteel ook verwoest tijdens of kort na de veldslag 
na dat moment is er niets meer over terug te vinden in archieven. De verwoesting 
van het originele kasteel vond in ieder geval ergens plaats tussen 18 juli 1705 en 
1718 want vanaf die datum verschijnt er een vierkantshoeve op illustraties en kaar-
ten waar voorheen de beschermde burcht kasteel van Wange stond. 

De ijzeren kanonbal die tentoongesteld wordt in de leefruimte is een stille getuige 
van deze geschiedenis, verschillende inslagen van kanon- en geweerskogels werden 
gevonden bij het onderzoeken van de fundering tijdens de renovatie van de Kasteel-
hoeve. De familie Arconati-Visconti bouwde de hoeve op de funderingen van het 
originele kasteel.

Om de geschiedenis die zo verbonden is aan deze site niet verloren te laten gaan 
werden 2 punten van de “Brabantse linie” gereconstrueerd als speelberg voor de 
paarden. De 4 poelen liggen op de lokatie waar meer dan 300 jaar geleden de verded-
igingsgrachten lagen.

 Doorsnede “Brabantse linie” 
 Reconstructie aarden verdedigingswal als speelheuvel voor de paarden
 Reconstructie verdedigingsgracht als poel in de weide

In tijden van oorlog maakt de mens wallen en uitkijkposten om overzicht te krijgen 
op de omgeving en de vijand te kunnen inschatten. Paarden hebben hier als vlucht-
dieren nog steeds behoefte aan. Een centrale en veilige plek in het midden van hun 
Equi Habitat dat hen uitzicht verleent over het landschap is hier ideaal voor. De 
geschiedenis en paardenwelzijn verbinden zich op deze plek.

Op het wandtapijt van Blenheim Palace in Engeland dat de Doorbraak van de Brabantse Linies 
illustreert, vind je de afbeelding van het kasteel van Wange op de plaats waar nu de hoeve staat. 

Reconstructie Brabantse Linie als speelberg en poel voor de paarden
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