Belvedère park Sorghvliedt

Wie regelmatig in Park Sorghvliedt (Hoboken) komt, kent ongetwijfeld het opvallende gebouw op de heuvel aan de rand
van het park: de belvedère. In augustus 2016 startte de stad Antwerpen, in samenwerking met Vlaams Agentschap
Onroerend Erfgoed de restauratiewerken aan het gebouw en de heuvel met het aanliggende deel van het park. De
inhuldiging van het gerestaureerde gebouw vond plaats begin september. Het markante bouwwerk heeft opnieuw een
prominente plaats in het park gekregen.
De exacte bouwdatum van de belvedère is niet gekend, maar wordt geschat tussen 1815 en 1830. In de negentiende
eeuw deed de belvedère dienst als ‘folly’ (een voornamelijk decoratief gebouw) in de landschapstuin. Het was, net zoals
bijvoorbeeld namaakgrotten en -ruïnes, een decoratief, romantisch element en werd mogelijk gebruikt als theepaviljoentje.

Waarom dit project?
Het meer dan 180 jaar oude paviljoen was dringend aan restauratie toe.
Het gebouw kreeg opnieuw een prominente plaats in het park.

Wat gebeurt er?
De belvedère werd zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Alle elementen die niet bij de originele
structuur horen, werden verwijderd.
Het gebouw kreeg een water- en elektriciteitsvoorziening en verlichting.

Een nieuw wandelpad leidt naar het gebouw en er werd ook een cirkelvormig platform gerealiseerd.

Marneflaan, 2660 Hoboken
tijdlijn
Na inhuldiging
Laatste werken
De heuvel waarop de belvedère staat, krijgt nieuwe beplanting en gazon.

2 september 2017
Feestelijke inhuldiging
De belvedère wordt feestelijk ingehuldigd.

Augustus 2016
Start werken
De restauratiewerken zijn opgestart.

Voorjaar 2015
Vergunningen
Voor de restauratie heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiepremie toegekend. Voor het parkgedeelte is
een landschapspremie gegeven.

Februari 2012
Vooronderzoeken
Alvorens de werken kunnen starten, moeten meerdere onderzoeken plaatsvinden:
- kunsthistorisch onderzoek
- stabiliteitsanalyse
- materiaal technisch onderzoek
- bouwfysisch onderzoek
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