
 
In de Stationsstraat in Sint-Truiden is je oog ongetwijfeld al gevallen op de prachtige 
notariswoning uit 1892. Het huis werd de afgelopen jaren tot in de kleinste details 
afgewerkt. Erfgoed Vlaanderen catalogeert het pand als ‘stadskasteel’, dit wil zeggen 
ingericht als een kasteel, maar gelegen tussen de huizenrij. 

Trots op Sint-Truiden:

Huis Nagels

Ingrid Grobben en Herman Collignon 
hebben er hun hart en ziel ingestoken 
en organiseren hier sinds 2012 histo-
risch-architecturale rondleidingen voor 
geïnteresseerde bezoekers. 
 
Ingrid, Herman hoe zijn jullie hier 
terecht gekomen? 
Wij kochten het pand in 2002. Na onze 
terugkeer uit Groot-Brittannië waren 
wij op zoek naar een eigen huis met een 
uitgesproken karakter. Het stationskwar-
tier van Sint-Truiden was voor ons op dat 
ogenblik quasi onbekend. Tot Ingrid op 
bezoek ging bij de oogarts in de Koningin 
Astridstraat en hier passeerde. Een klein 
papiertje op het raam met ‘Te koop’ zette 
alles in gang. 
 
Vertel eens wat meer over de 
restauratie en de rondleidingen 
Ingrid en ikzelf hebben het geluk dat 
wij soulmates zijn op het gebied van 
geschiedenis en architectuur. Na 10 jaar 
restaureren van enkele étages - en in het 
bijzonder de bel-étage  - beslisten wij om 
de liefhebbers van al dit ambachtelijk 
moois te laten meegenieten.  

Het openstellen van het huis geeft ons 
de mogelijkheid om het broodnodige 
onderhoud en verdere restauratie voor 
een deeltje te financieren. Huis Nagels 
is een niet-beschermd pand waardoor 
wij alles zelf moeten financieren. Onze 
uiteindelijke bedoeling is om dit stukje 
erfgoed in stand te houden voor de vol-
gende generaties. 
 
Wat is er binnen allemaal te zien? 
Zowel de voorgevel als het interieur van 
deze 19de-eeuwse notariswoning geven 
de bezoeker een unieke kijk op het 
eclectische spel van bouwstijlen en hun 
stijlelementen. Je wordt rondgeleid in de 
geest van de belle époque met als apo-
theose een verrassende visite aan enkele 
privévertrekken, gelegen op de bel-étage. 
Naast de Gotische-en Louis XV-interieurs 
maakt vooral het 'Salon de Musique' in 
Egyptische decorstijl deze ervaring uniek. 
 
Jullie spreken van ‘upstairs/
downstairs beleving’. Wat bedoel 
je hier juist mee? 
Huis Nagels is een perfect voorbeeld van 
het gescheiden leven in de Belle-Épo-

que tussen de familie en het personeel. 
Het achterhuis en de kelders waren het 
domein van de bedienden, terwijl het 
hoofdhuis de exclusieve leefomgeving 
was van de familie. Tijdens de rondleiding 
wordt dit beslist duidelijk. 
 
Wanneer kan je Huis Nagels 
bezoeken? 
Individuele rondleidingen zijn er elk 
volledig weekend van april tot oktober 
op zaterdag en zondag om 13u. Groeps-
rondleidingen kunnen het ganse jaar na 
afspraak. 
Op regelmatige basis richt de vzw Huis 
Nagels 1892 evenementen in. Hiervoor 
nodigen wij sprekers uit zoals schrijvers, 
universitaire studie-medewerkers, enz. 
Ook muziek, cabaret en comedy (denk 
aan: Dinner for One) kunnen niet ont-
breken. 
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