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1.

IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEOOGDE GEBIED

1.1. /

AANLEIDING EN DOEL VAN HET BEHEERSPLAN
1.1 Aanleiding en doel van het beheersplan
Het ruim kader: masterplan Districtshuizen
Antwerpen telt negen districten. In elk district bevindt zich een districtshuis. Volgende gebouwen
zijn beschermd als monument: districtshuis Borgerhout, districtshuis Merksem, districtshuis Ekeren,
districtshuis Wilrijk, districtshuis Hoboken en zaal Harmonie die herbestemd zal worden tot
districtshuis Antwerpen.
Het unieke cultuurhistorische belang van deze gebouwen als beschermde monumenten maakt dat
deze gebouwen zonder meer deel uitmaken van het collectief geheugen en elk op hun manier
exceptionele iconen zijn in het architectuurlandschap. Omwille van hun uitstraling zijn deze
gebouwen, allen vrijstaande instituten, duidelijk herkenbaar voor de burger.
Deze gebouwen hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt in het stedelijk
weefsel voor de bewoners van het district. Door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van deze
gebouwen wil het beleid inzetten op het behoud en de valorisatie van dit waardevol stedelijk
patrimonium.
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat het huidige beleid,
naast de conservatie van deze gebouwen als beschermd erfgoed en de versterking van hun
huidige (of toekomstige) functie als districtshuizen voor de burger, ook belang hecht aan de
uniforme aanpak, onder andere voor wat betreft de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid en
de klantgerichtheid. De stad Antwerpen wil nu inzetten op ook een maximale samenhang tussen
deze institiuten, stadsbreed over de verschillende districten heen. Dit vertaalt zich in een visie die in
eerste instantie uitgaat van geïntegreerd vastgoedbeheer en die zowel de bouwfysische
optimalisatie als de publieke ontsluiting van deze gebouwen wil garanderen.
Om dit waardevolle patrimonium maximaal te ontsluiten en open te stellen voor zijn burgers, ligt het
in de ambitie van het stadsbestuur om deze gebouwen te restaureren en waar nodig aan te passen
aan de hedendaagse normen en comforteisen.
De gebouwen zijn beschermd als monument. Dit heeft zijn gevolgen voor het beheer ervan: zo
dienen de goederen in situ bewaard te blijven, de eigenaar is verplicht ze in goede staat te
bewaren, ze te vrijwaren voor beschadiging en vernieling en alle werken te verrichten die
noodzakelijk zijn voor de instandhouding en het onderhoud ervan.
Alle aanwezige waardevolle elementen/structuren/kenmerken die de identiteit van het
gebouwencomplex uitmaken en de erfgoedwaarden ervan vertegenwoordigen gelden als leidraad
voor het verdere beheer en dienen met de gepaste zorg gerespecteerd en behandeld te worden.
Het dient vermeden te worden dat er in de toekomst ingrepen / verbouwingen / aanpassingen /
herstellingen gebeuren die onoordeelkundig en dus onherroepelijk zijn met als gevolg een nefast
verlies voor de architecturale en artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke totaalconcept.
Specifiek voor kasteel Sorghvliedt stelde het stadsbestuur op 23 mei 2014 een restauratiearchitect
aan voor de opmaak van een restauratiedossier. De werken zijn in hoofdzaak aan de buitenschil
(buitenschrijnwerk, gevel en dak), teneinde een hedendaags binnenklimaat te garanderen. De
waardevolle trouwzaal met receptieruimtezal zal maximaal ontsloten worden voor publiek door
multifunctioneel gebruik (tijdelijke expo’s,…)
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Hoofddoel van dit beheersplan is een omvattende beheersvisie te creëren voor de monumenten
gelegen in park Sorghvliedt in Hoboken. Het betreft hier in totaal vijf als monument beschermde
gebouwen: het kasteel, de oranjerie, twee koetshuizen en de belvédère. Het is van groot belang dat
de visie rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. Ze dient een standpunt in te nemen
over de ambities van het gebouwenensemble op lange termijn.
Naast het gebouwenensemble zijn voorts ook enkele kleinere constructies op de beschermde
parksite in dit beheersplan opgenomen. Het betreft de hoge tuinmuur met kapelletje tussen het
noordelijke koetshuis en de Marneflaan, de lage tuinmuren, de brug en de sierpalen rondom de
1
vijver, de toegangspoorten, -pijlers en -brug.
Het kasteel Sorghvliedt en het park met vijver en (deels bewaarde) rechthoekige omgrachting te
Hoboken, zijn beschermd als landschap omwille van de esthetische waarde.
Het reeds goedgekeurde beheerplan park Sorghvliedt heeft de onderdelen Natuurbeheerplan (met
natuurstreefdoelen) en landschapsbeheerplan met vermelding van het ZEN-erfgoed. Het zegt niets
of weinig over het gebouwd erfgoed.
Bij een eerstvolgende wijziging van het beheersplan zullen deze twee plannen worden geïntegreerd
in één globaal plan.
Onderstaand een oplijsting van de belangrijkste doelstellingen die interfereren met het gebouwd
erfgoed:
Kasteel:
- De graszones worden vervangen door bloemenweides
Oranjerie
- De overdekte fietsenstalling aan de oostzijde wordt verwijderd
- De lage muurtjes blijven behouden en doen dienst als zitmuurtje. Hiervoor worden de
paplaurieren verwijdert.
Dienstgebouwen
- De beide plantsoenen ten oosten voor de twee koetshuizen worden transparanter gemaakt
door het verwijderen van rododendron uit de plantsoenen. Afhankelijk van het toekomstig gebruik
van de koetshuizen kan de vorm van de plantsoenen beperkt worden aangepast zodat ze
landschappelijk beter aansluiten bij de parterres.
- Het plantsoen en de bomen aan de zuidrand van het zuidelijk koetsgebouw wordt behouden.
De mogelijke aanleg van een terras op deze locatie wordt niet voorzien. Terrasruimte kan worden
voorzien op de huidige verharde kasseivlakken en binnen de ruimte die is vrijgekomen aan
voormalig café Den John.
- Herstel voormalige toegang in de hoge muur
- Walgracht 0.5 tot 1m dieper
Zone voormalig café Den John
- De recent vrijgekomen zone tussen het noordelijk koetshuis en de buitenmuur (voor-malige site
café Den John) wordt heringericht. Het wordt een groenzone al dan niet een gebruiksfunctie (bvb.
terras) maar wordt zorgvuldig geïntegreerd in de historische omgeving van de koetshuizen. Het
historisch karakter van deze locatie wordt bewaard en hersteld. Dit houdt onder meer in:

Verwijderen van struiken in bestaand plantsoen.

Behoud van waardevolle enkelbladige robinia.

Vrijhouden van buitenmuur.

1 In dit werk zijn zeven van de in totaal tien toegangen opgenomen, waarvan vier uit de 18de eeuw en drie uit de
jaren ’50 van de 20ste eeuw. Een 8ste bevindt zich in de tuinmuur met kapelletje, nummer 9 en 10 zijn geen
‘gebouwde constructies’.
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Herstel van oorspronkelijke toegang

Belvédère
- Rond het gebouw wordt de padenstructuur aangepast
- walgracht wordt aan de westzijde opnieuw opengemaakt.

De voorgeschreven maatregelen mogen niet tegenstrijdig zijn met de formuleringen van het
beheersplan van het park en andere beleidsplannen. Ze moeten deze daarentegen op positieve
wijze aanvullen en versterken. Bij de opmaak van het plan wordt bovendien rekening gehouden
met reeds eerder geplande en/of opgestarte beheer- of onderhoudswerkzaamheden en wordt ook
maximaal gebruik gemaakt van reeds uitgevoerde studies, opmetingsplannen en onderzoeken.
De voorgestelde maatregelen in dit plan zijn gebaseerd op de erfgoedwaarden toegekend aan het
gebouwenensemble en de parkconstructies. Deze waarden worden afgeleid uit de inventarisatie
van de erfgoedelementen en de historische nota. De waardenstelling vormt aldus een belangrijk
2
onderdeel van het beheersplan en is ook een doel op zich.

1.2. /

IDENTIFICATIE

1.2.1. /

BENAMING
Dit beheersplan wordt opgemaakt voor een ensemble van vijf gebouwen en enkele
parkconstructies. Om een duidelijk overzicht te behouden is aan elk bouwdeel een nummer
toegekend, dat ook in volgende hoofdstukken wordt aangehaald (zie ook bijgevoegd plan):
1. Kasteel
2. Oranjerie
3. Koetsgebouw A
4. Koetsgebouw B
5. Belvédère
6. Parkconstructies
A. Hoge tuinmuur met kapelletje
B. Lage tuinmuren
C. Sierpalen rondom vijver
D. Brug over vijver
E. Toegangspoorten, - pijlers en –brug

1.2.2. /

ADRES
Het nagenoeg rechthoekige park waarin de gebouwen gelegen zijn, wordt afgelijnd door volgende
vijf straten: Marneflaan (ten noorden), Broydenborglaan (ten oosten), Krijgsbaan (ten zuiden), Jaak
Schram Plantsoen (ten zuidwesten) en tenslotte Moretusstraat (ten westen).
Enkel het kasteel met naastliggende oranjerie hebben een officieel adres, namelijk Marneflaan 3 te
2660 Hoboken (Antwerpen).

2 Alle afbeeldingen in dit werk zijn eigen foto’s, tenzij anders vermeld.
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3. Koetsgebouw A

2. Oranjerie
2
.
1. Kasteel

4. Koetsgebouw B

5. Belvédère
Jaak Schram Plantsoen
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KADASTER
Het beheersplan wordt
kadasterplannen)3:

opgemaakt

Gemeente

voor

Afdeling

volgende

Sectie

percelen

Grond
nummer

(zie

ook

bijgevoegde

Oppervlakte

1. Kasteel

Antwerpen

38

C

453b

12.732m² (deel)

2. Oranjerie

Antwerpen

38

C

453b

12.732m² (deel)

3. Koetshuis A

Antwerpen

38

C

449b

30.347m² (deel)

4. Koetshuis B

Antwerpen

38

C

449b

30.347m² (deel)

5. Belvédère

Antwerpen

38

C

482a

60m² (geheel)

6. Parkconstructies

Antwerpen

38

C

448c

456m² (deel)

A. Hoge tuinmuur

Antwerpen

38

C

B. Lage tuinmuren

Antwerpen

38

C

449b
453b
481c

30.347m² (deel)
12.732m² (deel)
108.311m² (deel)

C. Sierpalen

Antwerpen

38

C

453b
481c

12.732m² (deel)
108.311m² (deel)

D. Brug

Antwerpen

38

C

481c

108.311m² (deel)

E. Toegangen

Antwerpen

38

C

449b
453b
468c
481c

30.347m² (deel)
12.732m² (deel)
9.929m² (deel)
108.311m² (deel)

3 De vermelde oppervlaktes zijn overgenomen uit Beheerplan Park Sorghvliedt te Hoboken. Greenspot Bureau
voor biodiversiteit, Merelbeke, 2015.
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N

Kadasterplan, algemeen overzicht. Bron: www.geopunt.be.
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(4)
(3)

(1)
(2)
(5)
(1)

3
4

(6)

(7)

(2)
Kadasterplan, detail met aanduiding van de verschillende onderdelen. Bron: www.geopunt.be.
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BESCHERMING EN INVENTARIS
Zoals reeds aangehaald wordt het beheersplan opgesteld voor (ondermeer) de totaliteit van vijf
gebouwen. De gebouwen werden als monument beschermd door het beschermingsbesluit met
nummer 0559 (zie bijlage 8.3). En dit om reden van de archeologische waarde, aldus het besluit.
Het besluit verscheen in het Belgische Staatsblad op 6 november 1968.
Datzelfde besluit beschermt de omgeving, het park rondom het kasteel (met uitzondering van de
noordwestelijke rand) als landschap (nu ‘cultuurhistorisch landschap’) omwille van zijn esthetische
waarde. Ook de historisch waardevolle parkconstructies vallen onder deze bescherming.
Kasteel Sorghvliedt is ook opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. In de
beschrijving van het kasteel (zie bijlage 8.2) worden ook de overige gebouwen en het park
aangehaald.

1.3. /

EIGENDOM
1. Kasteel

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

2. Oranjerie

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen
(bevoegdheid: district Hoboken)
(in concessie gegeven tijdens zomermaanden – horeca)

3. Koetshuis A

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen
in concessie gegeven aan Korfbalclub Mercurius

4. Koetshuis B

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

5. Belvédère

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

6. Parkconstructies

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen
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FOTOREPORTAGE
Hierna wordt voor elk gebouw of parkconstructie één representatief vooraanzicht gegeven. Meer
uitgebreide fotoreportages zijn later terug te vinden.

1. Kasteel

2. Oranjerie
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3. Koetshuis A

4. Koetshuis B
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5. Belvédère

6. Hoge tuinmuur
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6b(1). Lage tuinmuur thv Marneflaan-Moretusstraat

6b(2). Lage tuinmuur thv Jaak Schram Plantsoen
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6c. Sierpalen rondom vijver

6d. Brug over vijver
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6e(1). Toegang thv Moretusstraat – Paul Henri Spaaklaan

6e(2). Toegang thv Marneflaan – Van Amstelstraat
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6e(3). Toegang thv Marneflaan – Rodekruislaan

6e(4). Toegang thv Marneflaan - Broydenborglaan
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6e(5). Toegang thv koetshuizen

6e(6). Toegang thv Broydenborglaan
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6e(7). Toegang thv Krijgsbaan

1.5. /

BESTEMMING

1.5.1. /

GEWESTPLAN.
Op het gewestplan (goedgekeurd 1979) heeft het volledige park als bestemming ‘parkgebied’.

Gewestplan, bron www.geopunt.be

Voor het gebied is geen Bijzonder Plan van Aanleg of Ruimtelijk Uitvoeringsplan van toepassing.
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ANDERE BELEIDSPLANNEN
In het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan van de stad Antwerpen (goedgekeurd 2006) maakt park
Sorghvliedt onderdeel uit van de ‘Zachte Ruggengraat - Scheldepark’. In dit plan wordt de Schelde
als belangrijk structurerend element beschouwd, als een harde ruggengraat die de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad moet dragen. De vijf grote parkgebieden, waaronder het Scheldepark,
vormen de zachte ruggengraat van groene open ruimten.

Scheldepark
Park Sorghvliedt

Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.
Bron: http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be
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Ook is park Sorghvliedt opgenomen in het masterplan voor Hoboken centrum. Deze nota werd
opgemaakt in 2012 en voorziet ondermeer in de heraanleg van de Marneflaan. Waardoor een
groene verbinding tussen park Broydenborg en Sorghvliedt ontstaat.

Park Sorghvliedt
Masterplan Hoboken Centrum. Bron: www.stadindialoog.be
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GEVELAFWERKING
(op basis van oude foto’s en afbeeldingen, tenzij anders vermeld)

1. Kasteel
Op basis van gevelonderzoek,
geen afbeeldingen of foto’s van deze fase teruggevonden.

1800

1900

1751

minstens sinds 1857

2000
‘70

‘90

Afgeleid uit huidige situatie,
geen duidelijke afbeeldingen of foto’s teruggevonden
van deze fase van vóór 1905.

2. Oranjerie

1900

2000

minstens sinds 1811

Afgeleid uit bestektekst,
geen afbeeldingen of foto’s van deze fase teruggevonden.

3 en 4. Koetsgebouwen A en B

1800
1755

2000

1900
?

minstens sinds 1944
minstens sinds 1955

?

5. Belvedère

1900
1815-1830
Dunne kalkbepleistering met gedagde voegen - rood geschilderd
Vlakke kalkbepleistering - wit geschilderd
Geen gevelafwerking - bakstenen zichtbaar
Cementbezetting met schijnvoegen - rood geschilderd
Gevelafwerking niet gekend
Kalkbezetting met schijnvoegen - rood geschilderd
Wit geschilderd
Vlakke kalkbepleistering - rood en later witgrijs geschilderd
Spuitbepleistering met structuur - lichtgrijs-wit
Vlakke bepleistering - kleur nog te bepalen

?

2000
2016
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2.

HISTORISCHE NOTA

2.1. /

INLEIDING: KRANS VAN HOVEN VAN PLAISANTIE ROND DE STAD ANTWERPEN
de

Vanaf de 16 eeuw was Hoboken, net als andere Antwerpen omringende (deel)gemeenten, de
ideale plaats voor het oprichten van zomerresidenties voor rijke handelaars die in Antwerpen
verbleven. Sorghvliedt is één van deze buitenplaatsen gelegen in de rand rond Antwerpen.
Kasteel Sorghvliedt, daterend uit de periode 1745-1750, werd gebouwd op de grondvesten en
de
kelders van dergelijk 16 -eeuws hof van plaisantie.1 Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge (16991768) tekende in opdracht van Jean Joseph du Bois (1705-1751) het ontwerp van het kasteel, de
koetshuizen en toegangspoort met brug. Deze architect stond ondermeer ook in voor de ontwerpen
van buitenplaatsen te ’s-Gravenwezel, Kontich en Vorselaer.2
Sommige plaatsen kenden zoveel hoven van plaisantie dat ze bepalend waren voor het
dorpsbeeld. Dit was zo voor Hoboken, maar evenzeer voor Wilrijk, Borgerhout en Merksem. De
aanwezigheid van de hoven had een positieve invloed op de lokale economie met herbergiers en
ambachtslui. Doch, op de buitenplaatsen leefde men voor een groot deel zelfvoorzienend door de
aanwezigheid van moestuin en boomgaard. De omgeving werd formeel aangelegd met
wandelpaden, perken en dreven.3 Ook Sorghvliedt kende oorspronkelijk een tuinaanleg met
geometrische patronen, een fruittuin en een door bomen geflankeerde dreef.
Het gold als ideale buitenplaats met alle nodige voorzieningen en comfort voor de bewoners.

2.2. /

ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN SORGHVLIEDT

2.2.1. /

15

DE

DE

EN 16

EEUW

Sorghvliedt behoorde oorspronkelijk tot een groot landbouwgebied dat onderverdeeld werd in
de
verschillende velden. Dit was zo tenminste sinds de 15 eeuw.
de

Sinds het einde van de 15 eeuw stond hier een woonstede, deze stond vermoedelijk op de plaats
van de oranjerie. In 1518 werd de stede door Denys Bode aangekocht. Er wordt aangenomen dat
met de komst van een siertuin en boomgaard de ‘stede’ evolueert naar een ‘hof’ (1526). In 1530
werd door Philips Borrewater eveneens een stede aangekocht, gelegen naast deze van Denys
Bode. Ze waren gescheiden door een met hout begroeide gracht. De 2 steden worden later
aangekocht door Aerd de Beukeleer. Bij de stede van Denys Bode bouwt hij hoeve ‘Winckeleynde’
(rond 1535) op de plaats van het huidige noordelijke koetshuis.
Geïnspireerd door de Italiaanse stijl en de architectuur van Serlio laat hij vervolgens op zijn domein
het eerste speelhuis optrekken (1545). Dit gebouw in renaissancestijl wordt later de
hovenierswoning, welke werd afgebroken in 1992.
Wanneer de Beukeleer rond 1560 overlijdt, worden het ‘Winkeleynde’ en het speelhuis verkocht
aan Jan Placquet. De stede van Borrewater wordt in de akte niet meer vermeld, de stede van Bode
is vermoedelijk omgevormd tot schuur. Het speelhuis wordt verpacht en een nieuw speelhuis wordt
opgetrokken op de plaats van het huidige districtshuis.
Dit huis van plaisantie wordt in tegenstelling tot het eerste speelhuis gebouwd in traditionele stijl. Uit
het kelderplan van het huidige kasteel Sorghvliedt kan men de L-vorm van dit speelhuis nog

1

Kasteel Sorghvliedt. Inventaris Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11463,
geraadpleegd op 04/11/2014.
2
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
3
Burchten en kastelen. Blog Jan Lampo, http://janlampo.com/2013/07/01/burchten-en-kastelen-symbolen-vanrijkdom-en-macht/#more-2959, geraadpleegd op 04/11/2014
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afleiden (zie ook grondplan op bladzijde 2-10). Aangezien het huidige kasteel gebouwd werd op
haar kelders en funderingen.4

2.2.2. /

DE

17

EEUW
de

Gedurende de 17 eeuw komen de verschillende delen van het domein in handen van de
erfgenamen van Jan Placquet. De volgende generaties kooplieden die Sorghvliedt in bezit krijgen
zijn respectievelijk de families Tholincx en du Bois. Deze families trachtten een domein van
bepaalde omvang bijeen te krijgen om voldoende jaarlijks inkomen uit feodale gronden te putten,
en zo de adellijke titel te kopen. Terwijl de familie Tholincx zich hoofdzakelijk richtte op de
omgeving door aankoop van ondermeer nieuwe gronden, schonk de familie du Bois ook aandacht
aan de vernieuwing van het speelhuis.5
de

de

Tijdens de 17 en 18 eeuw was het domein op zijn grootst. Verschillende dreven die toen
aanwezig waren, zijn door ongebruik of heraanleg met de tijd verdwenen.

2.2.3. /

DE

18

EEUW

Via Maria Tholincx, getrouwd met de tot de adelstand verheven Gilles du Bois, komt het speelhuis
in handen van de familie du Bois. Familie du Bois is eigenaar van het goed van 1660 tot 1815.
Martin Arnold Louis du Bois, kleinzoon van Gilles du Bois, verfraaide de tuin, evenwel ook één van
de gevels met balkonhek en stenen poortomlijsting. In 1734 worden de identieke toegangen aan de
Marneflaan ontworpen.6 De tuinaanleg zoals voorzien door Van Baurscheit gebeurde onder zijn
zonen Jean-Joseph (de jonge),en later ook Arnold en Joan Anthoni. Het was deze Jean-Joseph die
Van Baurscheit de opdracht gaf voor de complete verbouwing van het bestaande speelhuis, de
,
bouw van de koetshuizen en de hoofdtoegang met brug (tussen de koetshuizen). 7 8
Deze gang van zaken wordt karakteristiek beschouwd voor de loopbaan van Van Baurscheit.
de
Algemeen kan men immers stellen dat deze ontwerper in de jaren ’30 van de 18 eeuw vooral
betrokken was bij het verfraaien van onderdelen van bestaande bouwwerken en tuinen, en dat hij
pas in de jaren ’40 van deze zelfde eeuw complete gebouwen naar zijn concepten mag vormgeven.
Vaak liet Van Baurscheit de controle over de uitvoering van de werken over aan ‘meester
metselaer’ of ‘baes timmerman’, maar voor de uivoering van zijn projecten rond Antwerpen was hij
zelf verantwoordelijk. Zo ook voor deze van Sorghvliedt, in nauwe samenwerking met eigenaar
Jean-Joseph du Bois.
Jean-Joseph du Bois had enige tijd in Italië verbleven omwille van zijn militaire carrière. Bij zijn
terugkeer naar Antwerpen in 1746 gaan de plannen voor de verbouwing van het kasteel van start.
De man was ernstig ziek en omdat hij het huis voltooid wilde zien, stond de bouw onder grote
tijdsdruk. Hij overleed in 1751. Het kasteel was voltooid, maar de werken aan de toegangspoort, de
koetshuizen en de tuin waren nog aan de gang in 1753. Deze laatste werken vonden volgens
brieven en rekeningen plaats tussen 1752 en 1755.9
De kabinetskaart van de Ferraris, opgemaakt tussen 1771 en 1778, geeft een vrij goed beeld van
het recent verbouwde kasteel en de aanleg van het park. De koetshuizen zijn hierop echter nog niet
aanwezig, hoewel ze vermoedelijk in dezelfde fase als het kasteel werden opgetrokken. Op de
plaats van het noordelijke koetshuis is nog de hoeve ‘Winckeleynde’ ingetekend. De stede van
Denys Bode, die door de jaren heen was omgevormd tot schuur (op de plaats van de huidige

4

CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
5
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
6
Het betreft hier de huidige toegangen Marneflaan-Van Amstelstraat en Marneflaan-Broydenborglaan. De
eerste stond oorspronkelijk iets ten noorden van koetshuis B.
7
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
8
Er wordt in de bouwcorrespondentie ook melding gemaakt van een tweede brug, die vermoedelijk over de
verdwenen gracht rond het kasteel lag.
9
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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oranjerie) is op deze kaart verdwenen. Ten noordoosten van het kasteel is de hovenierswoning
(eerste speelhuis) opgetekend.

Winckeleynde
Hovenierswoning
Kasteel

Domein Sorghvliedt, Kabinetskaart van de Ferraris, 1771-1778, bron: www.kbr.be.

2.2.4. /

DE

19

EEUW

Een kadastraal plan van 1811 geeft een meer gedetailleerde weergave van het park. Hierop zijn
het kasteel, de hovenierswoning, de twee koetshuizen en de oranjerie getekend. Op een ander
kadasterplan uit datzelfde jaar zijn dezelfde gebouwen aanwezig.

Domein Sorghvliedt, kadastraal plan, 1811,
bron: Rijksarchief te Beveren, Z2/004 - 48.
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Domein Sorghvliedt, kadastraal plan, 1811,
bron: Felixarchief te Antwerpen, 12#3993.
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De oranjerie werd vermoedelijk ergens tussen het einde van de 18
gebouwd.

de

en het begin van de 19

de

eeuw

In 1815 komt het goed in handen van J. Kramp. De familie Kramp is eigenaar van 1815 tot 1856.
De verkoopsakte vermeldt de verschillende onderdelen van het domein. In deze opsomming duikt
de belvédère nog niet op. De datum van de akte kan bijgevolg als ‘terminus post quem’ voor het
paviljoen worden aangenomen.10
Na de woelige periode van de Franse overheersing keert de rust terug. En dit uitte zich ook in de
herleving van verschillende buitenplaatsen. De Franse tuin van Sorghvliedt wordt omgevormd tot
Engelse landschapstuin: grote grasvelden, kronkelwegen, een idyllische brug over de vijver,
bomengroepen en solitaire bomen,... Ook de bouw van het belvédèrepaviljoen op de heuvel
situeert zich binnen deze ‘hervorming’ en maakt wezenlijk deel uit van de heraanleg. De folly is
voor het eerst weergegeven op het Primitieve Kadasterplan, daterend van rond 1830. Hiermee is
meteen ook de ‘terminus ante quem’ bepaald. Op dit kadasterplan is ook duidelijk de nieuwe
parkaanleg zichtbaar.
De Atlas der Buurtwegen (1841) toont exact dezelfde gebouwenconfiguratie.

Aanleg van het park in landschappelijke stijl, boogbrug, bron: www.delcampe.net.

Tekening van het Primitief Kadasterplan, r
ond 1830, bron: Bormans-Karuur Architecten.
10

Atlas der Buurtwegen, 1841, bron: https://geo.
onroerenderfgoed.be.

N.N. Restauratiedossier Belvédèrepaviljoen en heuvel, Bouwhistorische nota. Bormans-Karuur Architecten,
Antwerpen, 2013.Volgens Corremans bevindt de akte zich in het Rijksarchief Antwerpen, Modern Notariaat
1050.
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De ’Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’van Philippe-Christian Popp’ opgesteld tussen 1842
en 1879, toont opnieuw een gelijkaardige gebouwenconfiguratie. Doch, waarschijnlijk ter
vereenvoudiging lopen verschillende gebouwdelen in elkaar door (de twee koetshuizen, de
gebouwtjes / serres aan weerszijden van de oranjerie (zie 2.4. Bouwhistorische analyse
oranjerie),…).
De kaart die door Philippe Vandermaelen werd opgemaakt rond 1850 toont een andere configuratie
ter hoogte van de koetshuizen, bovendien is de oranjerie niet opgetekend. Dit spreekt zowel de
Popp-kaart als verschillende voorgaande kaarten tegen.

Domein Sorghvliedt, kaart opgesteld door Popp,
1842-1879,
bron: https://geo.onroerenderfgoed.be.

Domein Sorghvliedt, kaart opgesteld door
Vandermaelen, rond 1850,
bron: https://geo.onroerenderfgoed.be.

In 1856 wordt Sorghvliedt verkocht aan de familie Moretus, die reeds een omvangrijk eigendom
had opgebouwd langsheen de Schelde.11
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Uit het begin van 20 eeuw stamt het ‘Plan der wegenis, waterloopen, grondhoogte in de
gemeente Hoboken’, door landmeter G. Cramers in 1908. Hierop is zeer duidelijk en geanimeerd
de landschappelijke aanleg opgetekend.
Naast de reeds beschreven gebouwen (kasteel, oranjerie, koetshuizen, belvédère en
hovenierswoning) zijn ook enkele andere verdwenen bouwwerken aanwezig. Het betreft hier een
hoeve (ter hoogte van de huidige tennisvelden) die werd gebombardeerd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Reeds ten tijde van de kaart van de Ferraris is op deze plaats een
gebouwconfiguratie zichtbaar.
Voorts is ook een boothuisje langsheen de waterkant zichtbaar. Op andere oude foto’s is ook een
tweede boothuis te zien. Of deze sinds de heraanleg van de tuin in landschappelijke stijl samen

11

CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
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met het paviljoen als folly’s zijn opgebouwd, is onduidelijk. Ze zijn vandaag niet meer aanwezig,
maar één ervan is wel nog zichtbaar op foto’s uit de jaren ’70-’80.12

Domein Sorghvliedt, Plan der wegenis, waterloopen in de
gemeente Hoboken, 1908, bron: Felixarchief te Antwerpen,
12#4931.

Zicht op de vijver met boothuisje en detail boothuisje, eind 19de-begin 20ste eeuw, bron: https://lib.ugent.be/nl.

In 1923 wordt Sorghvliedt verkocht aan Dr. Van den Wildenbergh. Een deel van het domein wordt
verkaveld, met dit geld laat hij enkele wijzigingen aan de tuin aanbrengen, wederom naar een soort
Frans model (delen in de directe omgeving van het kasteel). Hij laat de vijver verkleinen en ook de
rechte laan van de hoofdpoort naar voorgevel dateert uit die periode (tussen 1931 en 1934). 13
In 1937 wordt Sorghvliedt verkocht aan het gemeentebestuur van Hoboken. In het aankoopdossier,
aanwezig in het Felixarchief te Antwerpen zit een kaart uit 1931.

12

Felixarchief te Antwerpen, Verzamelingen, Beeld en geluid, 715#11.
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
13
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Domein Sorghvliedt en detail, Kaart van Hoboken, 1931, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

Het kasteel wordt ingericht als gemeenthuis. Naast de nodige herstellings- en onderhoudswerken
werden heel wat aanpassingen aan de indeling van het gebouw en aan het domein uitgevoerd in
functie van de nieuwe bestemming.14 Er worden grootse plannen uitgedacht wat betreft de inrichting
van het westelijke deel van het park, het deel tussen de koetshuizen en de Moretusstraat. Men wil
er een Centrum voor Lichamelijke Opvoeding oprichten, met ondermeer de aanleg van een
zwembad, sportplein, speelplein, turnzaal,… (Plannen van de verbouwing van de koetshuizen uit
dezelfde periode zijn later terug te vinden.) De grootse ideeën worden met de komst van de
Tweede Wereldoorlog uitgesteld tot 1952, weliswaar uitgevoerd in sterk gereduceerde vorm.

14

CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
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Oprichting Centrum voor Lichamelijke Opvoeding, architect Van Rompaey, 1937, bron:
Felixarchief te Antwerpen, 718#798.
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Foto’s van Sorghvliedt tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn aanwezig in de beeldenbank van het
KIK (1944 en 1945). De collectie bevat foto’s van het kasteel (interieur en exterieur), de oranjerie,
de koetshuizen, het paviljoen, twee toegangen (hoofdtoegang en toegang aan Marneflaan, later
verplaatst) en de hovenierswoning (afgebroken in 1992, op plaats van het huidige administratieve
centrum).
Deze foto’s en ook allerhande oude postkaarten worden in volgende hoofdstukken per gebouw
besproken. Wel wordt uit de collectie van het KIK en het Felixarchief reeds een foto en grondplan
van de hovenierswoning meegegeven, aangezien dit gebouw niet meer aan bod zal komen.

Hovenierswoning, 1944, bron: KIK.

Grondplan gelijkvloers hovenierswoning, ongedateerd, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

In 1947 kreeg Korfbalclub Mercurius het veld ten westen van het noordelijke koetshuis ter
beschikking. Een tiental jaar later wordt het clubhuis ondergebracht in het noordelijke koetshuis en
dit is tot op heden nog steeds het geval.15
In 1952 wordt het Centrum voor Lichamelijke Opvoeding in het park georganiseerd. De gemeente
had al langer dit plan, maar door tussenkomst van de oorlog en bijstellen van de plannen werd dit
15

Historiek, Royal Mercurius Korfbal Club, http://www.rmkc.be/, geraadpleegd op 18/04/2016.
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uitgesteld. De inrichting omvat een atletiekpiste, een sportveld, het ‘stadion’, drie tennisvelden en
openbare douches. Voor de aanleg van het sportveld werd de noordelijke tak van de
omwallingsgracht gedempt.
In datzelfde jaar wordt de toegang ter hoogte van Moretusstraat - Paul Henri Spaaklaan opgericht.
Een jaar eerder waren de gelijkaardige toegangen aan de Broydenborglaan en Marneflaan Rodekruislaan geplaatst. In 1953 worden de pijlers en het hekwerk van de toegang aan koetshuis A
verplaatst naar hun huidige locatie (ter hoogte van Van Amstelstraat).
Tussen het noordelijke koetshuis (A) en de tuinmuur langsheen de Marneflaan wordt midden jaren
vijftig een café (’t Park’) met terras opgericht. In 2015 werd dit gebouw afgebroken in kader van het
masterplan Hoboken centrum (zie ook Hoofdstuk 1. Identificatie). Ook wordt midden de jaren ’50 de
de
19 -eeuwse brug over de vijver vervangen door de huidige betonnen brug.
In 1968 worden het kasteel (en alle aanhorigheden) en het park respectievelijk als monument en
landschap beschermd.
Bij de fusie van Hoboken met Antwerpen in 1983 krijgt het kasteel de functie van districtshuis,
welke het nog steeds heeft.

2.2.6. /

STE

21

EEUW

In 2006 wordt de bouwaanvraag ingediend voor de afbraak van de gebouwen ter hoogte van het
huidige administratiegebouw en de oprichting van dit laatste gebouw (architecten Praet-Verlinden,
zie plannen Felixarchief te Antwerpen16).
Gedurende de deze eeuw en de vorige vonden onderhouds- en verbouwingswerken aan de
gebouwen plaats. Deze zijn hierna per gebouw meer gedetailleerd beschreven.

2.3. /

BOUWHISTISCHE ANALYSE KASTEEL

2.3.1. /

18

DE

EEUW

Zoals reeds aangehaald werd het huidige kasteel gebouwd op de grondvesten van een eerder
speelhuis. Het kasteel werd gebouw tussen 1745 en 1751. Op een grondplan van Victor
Blommaert, gereconstrueerd in de jaren ’50 van de vorige eeuw naar aanleiding van een
verbouwing, zijn de oorspronkelijke kelderruimten, alsook de nieuwe kelders en funderingen
weergegeven. Hierop is duidelijk de omvang van het oorspronkelijke L-vormige gebouw af te lezen.

Grondplan kelder, met aanduiding van het
kelderplan vóór 1749, bron: Blommaert.

16

Felixarchief te Antwerpen, Planarchief Stadsgebouwen, 326#2270.
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De L-vorm werd omgezet naar een U-vorm, een vorm die Van Baurscheit veelvuldig toepaste in het
begin van zijn loopbaan. Bij het ontwerp hield Van Baurscheit rekening met de bestaande
bebouwing. Het is om deze reden dat elke gevel een verschillend aantal traveeën en een andere
indeling heeft. Bovendien zijn de zijrisalieten van de voorgevel niet even lang. Dit alles wordt
omwille van de symmetrie door de bezoeker niet aangevoeld. Ook worden de verschillende gevels
vanuit de tuin praktisch nooit samen waargenomen.
Ook van de gelijkvloerse en de eerste verdieping werd door architect Blommaert een reconstructie
de
gemaakt van de 18 -eeuwse situatie.

Grondplannen gelijkvloerse en eerste verdieping, bron: Blommaert.

De kelderverdieping omvatte een eetkamer voor het personeel, de provisiekamers, een wijnkelder
en diverse gangen. Op de gelijkvloerse verdieping waren verschillende salons gelegen. De huidige
trouwzaal bestond nog uit drie afzonderlijke vertrekken, waarvan dit in de noordoostelijke hoek de
eetkamer was. De ruimte onmiddellijk links bij het binnenkomen via de hoofddeur had de functie
van antichambre (wachtruimte). De diensttrap naar de kelder bevond zich op dezelfde plaats als de
huidige, met onmiddellijke aansluiting op de dienstingang in de noordgevel. Het kleine vertrek dat
aansluit op de traphal (begane grond) deed dienst als garderobe. Op de eerste verdieping
bevonden zich de slaapkamers, kleed- en toiletkabinetten en een meidenkamer.
Voor de indeling van het kasteel moet Van Baurscheit geïnspireerd zijn geweest door de plannen in
de prentboeken van J.P. Mariette, zoals deze van architect en theoreticus J.F. Blondel. Ook hier
zijn de ruimtes gelegen langs een centrale as en zijn zalen doorlopend van voor- naar achtergevel
aanwezig. Van Baurscheit werd duidelijk gedreven door de ontwikkelingen en idealen uit de Franse
architectuur. 17

17

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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Plannen van J.F. Blondel, bron: Breedveldt-Boer.

Van Baurscheit dokterde een heel ‘zichtlijnenplan’ uit. Hij voorzag een ‘drève de belle vue’ centraal
en dwars op de huidige voorgevel. Vanop de middenbalkons had men prachtig zicht op de
landerijen en velden in de verte. Ook in omgekeerde richting kreeg men een perspectivisch zicht.
Een ander voorbeeld is de asymmetrisch geplaatste toegang in de zuidgevel. Deze was door Van
Baurscheit voorzien in de lijn van een bestaande dreef. Bovendien was deze toegangsdeur met
bordes en omlijsting uit blauwe hardsteen een gerecupereerd stuk van het vorige speelhuis. 18

Verschil in lengte zijrisalieten voorgevel.

Gerecupereerd stuk zuidgevel.

Door deze aanleg werkte Van Baurscheit het niet-ideale gegeven van de ligging van het huis in de
hoek van het domein weg.
De gevels uit baksteen zijn klassiek van opbouw, met decoraties in rococostijl, onder leien
schilddaken. De voorgevel heeft een terugspringend middenrisaliet, waarin de hoofdtoegang zich
bevindt. Ionische zuilen flankeren de toegangsdeur. De zuilen zijn net als de gehele
gevelbekleding, de trap en het kuifstuk van dit risaliet vervaardigd uit blauwe hardsteen. De
beelden die ter versiering van het kuifstuk zijn aangebracht, zijn gehouwen uit zandsteen. Het
beeldhouwwerk verwijst naar de militaire carrière van de bouwheer. Het wapenschild met Franse
lelies en zwaardpunt, is dat van de ridderorde van Sint-Jacob, waarvan Jean-Joseph deel
uitmaakte. Ook zijn een wildeman en –vrouw, helmen, harnassen, speren met vaandels en een
trommel afgebeeld.

18

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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Ook in het smeedijzeren balkon van de raamdeur op de eerste verdieping van de voorgevel zit een
verwijzing naar de orde van Sint-Jacob. Het embleem is in het balkonhekken verwerkt.

Beeldhouwwerk voorgevel, verwijzend naar militaire carrière van de bouwheer.

Balkonhekken middenrisaliet voorgevel, met embleem van de orde van Sint-Jacob.

De rococo-ornamenten van de voorgevel waren naar mening van Van Baurscheit niet goed
uitgewerkt. In de briefwisseling doet hij zijn beklag over de vlakheid ervan. Deze blauwsteen
ornamenten verkreeg Van Baurscheit via J.B. Lisse uit de steengroeven van Féluy. De dorpels en
lateien uit blauwe hardsteen waren ter beschikking in Antwerpen. Voor de zandsteen negblokken
van de ramen doet hij beroep op een Brusselse leverancier, Walkiers. Deze wordt in de brieven
meermaals aangemaand om sneller te leveren. Bij deze zelfde leverancier worden ook de
zandsteen kroonlijsten besteld.19
Het bouwproces van Sorghvliedt is erg compleet beschreven in de correspondentie en rekeningen
in de boeken van Van Baurscheit. Voor een bundeling hiervan wordt verwezen naar het werk van
Breedveldt-Boer, ‘Tekenen en vasseren, Jan Peter van Baurscheit (1699-1768)’.

19

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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Tijdens de 18 eeuw werd constant gestreefd naar vensters van grotere omvang. 20 Sorghvliedt
heeft dan ook erg hoge ramen. Wel is de verwijzing naar het stenen kruisvenster nog steeds
aanwezig bij de houten rechthoekige ramen. Uit brieven en rekeningen van tijdens het bouwproces
is af te leiden dat de venstergrootte gebaseerd is op deze van de bestaande ramen. 21 De ramen
zijn echter met de tijd aangepast: de houten neus van de onderdorpel (buitenzijde) werd
gedeeltelijk afgezaagd en vervangen door een metalen L-profiel. Ook de rechthoekige (i.p.v. ronde)
waterlijsten van de vleugels (buitenzijde) zijn een latere aanpassing (zie verder).
De originele houten raamdeuren hebben op de gelijkvloerse verdieping (de bel-étage) een
schouderboogvormig bovenlicht, versierd met rococo-ornamenten. Op de eerste verdieping hebben
ze classicistische rondboogvormige bovenlichten. Op deze wijze wordt de bel-étage meer
geaccentueerd. Enkel bij de raamdeuren van de zuidgevel is dit principe niet gevolgd, aangezien
het over een gerecupereerd stuk gaat.

Schouderboogvormig bovenlicht gelijkvloerse verdieping,
rondboogvormig bovenlicht eerste verdieping, achtergevel.

De zuidgevel is de enige die niet symmetrisch is. Dit had te maken met een bestaande dreef
waartegenover de raamdeuren, dienden geplaatst te worden. Er werd reeds vermeld dat de
omlijsting en het bordes van deze deuren gerecupereerd werden (zie foto eerder). Het stuk moet
oorspronkelijk in de derde laatste travee geplaatst zijn, rechtover de verdwenen ‘drève d’un quart
d’heure’.22 Ook zijn aan de binnenzijde aanpassingen aan de vaste kaders van deze raamdeuren
waar te nemen.
Het smeedijzeren balkonhekken van de zuidgevel is nog in régencestijl, aangezien het van
vroegere verfraaiingen deel uit maakt. Hierin zitten de letter D en B verwerkt (du Bois).

20

EVERAERT (G.). Historische uitvoeringstechnieken exterieur. Metsel- en pleistermortel. Artesis Hogeschool
Antwerpen, Antwerpen, 2012.
21
Dit wijst bovendien op het feit dat de ramen van het 16 de-eeuwse speelhuis in de 18de eeuw werden
aangepast.
22
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
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Balkonhekken zuidgevel, met letter D en B.

De huidige deur in de noordgevel gold als dienstingang en gaf toegang tot het trappenhuis. 23 Boven
deze deur hangt een wapenschild, geflankeerd door wildeman en -vrouw en bekroond met een
harnas, een gelijkaardig tafereel als dat van de voorgevel. Het betreft hier echter hergebruik van
een wapen dat een oom van Jean-Joseph had laten aanbrengen toen hij korte tijd eigenaar was. 24
Op de centrale schildvormige steen moet vermoedelijk een wapen in verguld metaal bevestigd zijn
geweest. Het is goed mogelijk dat deze gevel ooit de voorgevel was, vóór de verbouwing door Van
Baurscheit.25

Noordgevel.

23

Wapenschild noordgevel.

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
24
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
25
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
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In de 19 gaat domein Sorghvliedt van de familie du Bois over in handen van de familie Kramp. In
deze eeuw verandert het park compleet, van geometrische Franse stijl naar de landschappelijke
Engelse stijl. Het kasteel wijzigt weinig, behalve dan de plaatsing van buitenluiken in opdracht van
J. Kramp (1769-1840).26
Dat de luiken oorspronkelijk niet aanwezig waren, is aannemelijk aangezien ze in open toestand bij
ondermeer de voorgevel het zicht op de verfijnd uitgewerkte blauwe hardsteen elementen
verhinderen. In tegenstelling tot het huidige uitzicht tonen verschillende oude foto’s de
aanwezigheid van buitenluiken aan zowel de ramen op de eerste en gelijkvloerse verdieping, als
ste
aan de kelderramen. De buitenluiken bleven aanwezig tot het begin van de jaren ‘90 van de 20
eeuw. De laatst aanwezige luiken hebben een identieke vormgeving als deze op de eerste
afbeeldingen. Er wordt dus verondersteld dat tot de jaren ’90 de originele houten buitenluiken
bewaard bleven. Uitsparingen voor de luikduimen werden teruggevonden onder de
cementbezetting.27
Op verschillende plaatsen zijn bovendien vandaag nog originele binnenluiken aanwezig.

Kasteel Sorghvliedt, prentkaart met weergave van rond 1857, bron: Corremans.
Door de schaduwvlakken lijken enkel de ramen op de gelijkvloerse verdieping
tijdens deze periode luiken te hebben. Later wordt ook de eerste verdieping van
luiken voorzien.

Detail schaduwvlakken,
bron: Corremans.

In 1855 wordt Sorghvliedt verkocht aan de familie Moretus. Vandaar de naam ‘Chateau Moretus’ op
sommige oude postkaarten. Het blijft in handen van deze familie tot 1923.
Onderstaande postkaart van ‘Chateau Moretus’ toont het kasteel met een vlakke witte
bepleistering. Dit is ook zichtbaar op bovenstaande prentkaart (indien zij een getrouwe afbeelding
is). Minstens sinds een honderdtal jaar na de bouw, kreeg het kasteel dus een andere
gevelafwerking.

26

CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
27
N.N. Hoboken, kasteel Sorghvliedt. Materiaaltechnisch vooronderzoek van de gevelafwerking. VandenBorreLauwers bvba, Lovendegem, 2012.
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‘Chateau Moretus’, bron: www.delcampe.net.
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Uit de overgang 19 naar 20 eeuw dateren twee interieurfoto’s van het kasteel. Ze tonen de hal
op de gelijkvloerse en de hal op de eerste verdieping. De oorspronkelijke traphal situeerde zich
klaarblijkelijk op dezelfde plaats als de huidige. Ze was echter wel open naar overloop op de eerste
verdieping, in tegenstelling tot nu. Ook loopt de hal op de eerste verdieping op de foto niet meer
door tot aan de achtergevel, zoals dit wel zo was op het grondplan van Blommaert in vorig
hoofdstuk. Het kasteel is duidelijk nog bewoond.

Interieur van kasteel Sorghvliedt, hal gelijkvloerse en eerste verdieping, eind 19de-begin 20ste eeuw,
bron: https://lib.ugent.be/nl.

Na de verkoop van Sorghvliedt aan Dr. Van den Wildenbergh (1876-1973) in 1923 wordt ook naar
deze man verwezen op oude postkaarten, met name door de benaming ‘Wildenberg Hof’. Hij laat
de onmiddellijke omgeving opnieuw geometrisch aanleggen. (Dit is ook duidelijk zichtbaar op de
postkaart hierna.) Deze aanleg bleef in grote mate aanwezig tot op heden.
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Wildenberg Hof’, bron: www.delcampe.net.

Dr. Van den Wildenberg was de laatste private eigenaar van het goed. In 1937 wordt Sorghvliedt
immers verkocht aan het gemeentebestuur van Hoboken. Eind jaren ‘30 worden in functie van de
nieuwe bestemming werken uitgevoerd aan het kasteel.
Het Rijksarchief heeft dossiers in bezit omtrent de omvorming van het kasteel tot gemeentehuis
(verbouwen van het kasteel tot gemeentehuis en bemeubelen van het kasteel). 28 De geplande
verbouwingswerken naar ontwerp van gemeentebouwmeester Van Rompaey werden niet gunstig
geadviseerd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Aangezien
verschillende binnenmuren uitgebroken worden en bijgevolg de binnenversieringen verloren
zouden gaan. Zij stellen eerder voor een nieuw gebouw op te richten, eventueel in nabijheid van
het kasteel. Het gemeentebestuur van Hoboken minimaliseert de opmerkingen van de Commissie
en stelt dat op de gelijkvloerse verdieping slechts één oorspronkelijke muur en op de eerste twee
oorspronkelijke muren gesloopt worden.29 Bovendien zou aan het buitenzicht niets wijzigen. De
plannen werden ondanks het ongunstig advies toch uitgevoerd. Ze werden voorzien in de begroting
van 1938.
In 1940 ontploffen vier bommen in nabijheid van het kasteel. Waardoor er schade aangericht is aan
het schaliedak en aan de gebinten. Bijgevolg wordt in 1940 een dossier opgesteld voor herstellingsen veranderingswerken aan het dak.30 Ook hier is het ontwerp van de hand van Van Rompaey.
Nadat het ontwerp aangepast werd aan de opmerkingen van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten, gaan de werken van start. De hellende dakvlakken worden hersteld. Het middendak
wordt afgebroken en weer opgebouwd als plat betonnen dak met asfalt en grind en toevoeging van
twee glazen koepels uit glastegels. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de
zolderverdieping om te bouwen tot volwaardige kantoorruimte. De helft van de oude gebinten wordt
afgebroken en vervangen door dubbele trekplaten. De binnenmuren en dakvlakken van de
zolderverdieping worden bepleisterd. Voorts worden ook zes nieuwe binnendeuren, waarvan drie
met een bovenpaneel met cathedraalglas beschreven. Deze zijn vandaag niet meer aanwezig. Op
de bestaande plankenvloer van de zolder wordt een monolietvloer voorzien.
Een bijzonder interessante reeks foto’s van de monumenten van Sorghvliedt tijdens de Tweede
Wereldoorlog bevindt zich in de beeldenbank van het KIK. Er zijn foto’s uit 1944 en uit 1945, eerder
genoemde verbouwingswerken zouden dus al uitgevoerd moeten geweest zijn. Op de foto’s uit
1945 is het kasteel verlaten en geeft het een meer vervallen indruk. De luiken zijn gesloten en
verschillende glasdelen ontbreken in de raamkaders, de openingen zijn dichtgetimmerd.

28

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 387 en 388.
De huidige trouwzaal bestond oorspronkelijk uit drie kamers. Twee muren werden hier uitgebroken, waarvan
één volgens het gemeentebestuur door de laatste eigenaars gebouwd werd en dus niet oorspronkelijk is. Op de
eerste verdieping worden van de zeven slaapkamers vijf burelen gemaakt.
30
Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 389.
29
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Sommige van de kelderramen van de noordgevel zijn op deze foto’s voorzien van een muurtje.
Hiervan zijn vandaag geen sporen meer aanwezig.
Een interieurfoto toont de hal op de gelijkvloerse verdieping. De huiselijkheid die op de eerdere
interieurfoto’s nog aanwezig is, is verdwenen door de nieuwe functie als gemeentehuis.

Gevels van kasteel Sorghvliedt, 1944, bron: KIK.

Interieur van kasteel Sorghvliedt, hal gelijkvloerse verdieping,
1944, bron: KIK.
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Gevels of details van gevels van kasteel Sorghvliedt, 1945, bron: KIK.
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Tengevolge de slechte toestand worden eind de jaren ’50 herstellings- en onderhoudswerken aan
het kasteel uitgevoerd. Hiervan is een dossier aanwezig in het Rijksarchief en in het Felixarchief.31
Dit dossier werd opgesteld door architect Victor Blommaert. De werken werden toegewezen in
1956. Het betreft allerlei hestellings- en onderhoudswerken zoals herstellen en vastzetten
beeldengroep, herstel kroonlijst, herstel delen uit blauwe hardsteen, herstel gevelbezettingen met
kalkpleister, schrijnwerken, lood- en zinkwerken, vervangen van leien en bebording, herstel van het
torentje, zandstralen balkonbalustrades,… Voorts wordt ook een pad rond het kasteel aangelegd in
blauwe hardsteen, worden de keldermonden voorzien van glasdallen, worden verschillende
raamdorpels voor dichting belegd met lood of de waterlijsten aangepast volgens tekening. Deze
laatste tekening32 werd teruggevonden in het Felixarchief in Antwerpen, samen met de
gevelplannen en een tekening voor de restauratie van de trap uit blauwe hardsteen aan de
zuidgevel.33

Onderhouds- en herstellingswerken, architect V. Blommaert, 1955, bron: Felixarchief te Antwerpen,
718#966.

Ook worden buitenschilderwerken (van de bepleisteringen, schrijnwerk, luiken en ijzerwerk)
beschreven, zowel voor kasteel als koetshuizen (zie later). De gevels worden ivoor-wit geschilderd,
de plint in grijze tint.
In volgende fase wordt het interieur verder aangepakt. Een dossier (opgesteld door Blommaert)
binnenschilderwerken, behang- en garnierwerken is eveneens aanwezig in het Rijksarchief.34 Het
dossier werd goedgekeurd door het gemeentebestuur in 1958. Het bestek beschrijft ondermeer: het
schilderen van muren, plafonds en keellijsten, deuren, plinten, binnenzijdes van ramen en

31

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 391 en Felixarchief te Antwerpen,
Archieven van gemeenten voor hun aanhechting of fusie met Antwerpen, 718#966.
32
Ook details van schouwkoppen, lichtdallen, luchtschouwen en berichtenkasten zijn hierop weergegeven.
33
Felixarchief te Antwerpen, Archieven van gemeenten voor hun aanhechting of fusie met Antwerpen, 718#966.
34
Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 392.
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radiatoren. Maar ook het reinigen en herstellen van de wanden in kunstmatige Franse steen (hal
gelijkvloerse verdieping), het bekleden van de bestaande keramische vloer met groene linoleum in
verschillende ruimtes en een rubber vloerbekleding voor het dienstraphalletje op de eerste
verdieping.
In 1963 ontstaat er heisa rond de oude houten inkomdeur van de noordgevel. Deze werd door het
gemeentebestuur vervangen door een nieuwe aluminium deur met glas, zonder de Commissie voor
Monumenten en Landschappen in te lichten.35 De Commissie wenst de oude deur terug te
plaatsen, zeker aangezien ze tijdens die periode overweegt het kasteel als monument te
rangschikken.

Verbouwing inkomportaal voor het publiek en detail grondplannen bestaande en nieuwe toestand, architect
V. Blommaert, 1962, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

35

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 394.
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De nieuwe inkomdeur maakte onderdeel uit van een totaal vernieuwd inkomportaal. Plannen
hiervan zijn aanwezig in het Felixarchief te Antwerpen. Op deze plannen is de oude trap en
vloerbekleding nog aanwezig.
De nieuwe deur bleef aanwezig en weerhield de Commissie niet om het kasteel en alle
aanhorigheden als monument te beschermen in 1968.
In 1969 wordt architect G. Derks aangesteld voor de buitenrestauratie van het kasteel.
Oorspronkelijk voorziet hij onder andere het afkappen van de gevelbezetting, herstel van het
metselwerk en schilderen van de gevels, restaureren van blauwe hardsteen, vervangen van de
glastegels in het dak door pvc koepels, vervangen van klaar glas door gekleurd antiek glas
(gelijkvloerse verdieping), zandstralen balustrades en vervangen van hun bovenprofielen door
bronzen profiellatten, vervangen van de loden goten en afvoerbuizen door koperen exemplaren,
herstel van het torentje, reconstrueren van de inkomdeur van de noordgevel (terwijl de oude nog
steeds in goede staat ter beschikking was),… 36 Een dakplan uit 1970 bij deze werken werd
teruggevonden in het Felixarchief te Antwerpen.

Dakplan en plan torentje, architect G. Derks, 1970, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

Hierop volgt een resem opmerkingen van de Koninklijke Commissie van Monumenten en
Landschappen. Vooral de gevelafwerking vormt een moeilijk punt.
Het verslag van G. Derks over de bestaande toestand van de gevels vermeldt de aanwezigheid van
een zandmortelbezetting, geschilderd met witte olieverf.37 Het bestek van Derks schrijft voor deze te

36

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 397.
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997. Dit stemt overeen met wat
beschreven is in de eerder vermelde bouwdossiers uit het Rijksarchief.
37
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verwijderen en de gevels daarna te schilderen. De Commissie is van mening dat dit niet strookt met
de werkwijze van Van Baurscheit en eist dat ze behouden blijft.
De wit geschilderde bepleistering werd uiteindelijk verwijderd (begin jaren ’70).
In het Felixarchief in Antwerpen zijn plannen en detailtekeningen aanwezig opgesteld naar
aanleiding van diverse herstellingswerken aan de buitenzijde van het kasteel. Het betreft plannen
uit 1995 van architecten Foqué-Denkens-Adriaenssens (FDA). De werken omvatten herstel
buitenschrijnwerk, herstel luiken, te schilderen gevelbepleistering, herstel dorpels, herstel
bebording en leien,… Ook wordt het sanitair heringericht. Op de gelijkvloerse verdieping bevond dit
zich ter hoogte van de huidige inkombalie, op de eerste verdieping er recht boven.

Bestaande en nieuwe toestand sanitair gelijkvloerse verdieping, architecten Foqué-Denkens-Adriaenssens,
1995, bron: Felixarchief te Antwerpen, 326#23516-23517-23518.
ste

Het gebouw bleef ongepleisterd tot eind jaren ’90 van de 20 eeuw. Waarna er een cementering
met schijnvoegen werd aangebracht. Deze cementering is nog steeds aanwezig. Ze is echter sterk
verweerd en zeker niet bevorderlijk voor een goede waterhuishouding van de muren.
Het blijft tot vandaag onduidelijk of de witgeschilderde kalkbepleistering de oorspronkelijke
gevelafwerking van het kasteel is. Aangezien de bakstenen onder de (verwijderde) bepleistering
bijzonder netjes gevoegd zijn (met getrokken voegen) en bovendien een dunne roodgeschilderde
kalkbepleistering op de bakstenen werd teruggevonden.38
Met de komst van de cementering zijn ook de luiken verdwenen. Zij waren wel nog weergegeven
op de plannen van FDA uit 1995. Uitsparingen voor de luikduimen werden teruggevonden onder de
cementbezetting.39

38

N.N. Hoboken, kasteel Sorghvliedt. Materiaaltechnisch vooronderzoek van de gevelafwerking. VandenBorreLauwers bvba, Lovendegem, 2012.
39
N.N. Hoboken, kasteel Sorghvliedt. Materiaaltechnisch vooronderzoek van de gevelafwerking. VandenBorreLauwers bvba, Lovendegem, 2012.
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Kasteel Sorghvliedt met witte bepleistering, bron: www.delcampe.net.

Kasteel Sorgvliedt in ongepleisterde toestand, tussen jaren ’70 en 90’, bron: Breedveldt-Boer.

In volgende fase volgt het toewijzen van de binnenrestauratie in 1999. De kelder wordt heringericht
met nieuw sanitair, de lift wordt geïnstalleerd, een nieuwe trap wordt geplaatst, de receptie wordt
ingericht op de gelijkvloerse verdieping (ter vervanging van vroegere sanitair en vestiaire), het
sanitair op de eerste verdieping wordt omgebouwd en ook de zolderruimte wordt aangepast. 40
Ook werd de bestaande zoldervloer versterkt. Men spreekt van nieuwe houten balken en stalen
liggers, polymeerchemische houtrestauratie van de moer- en kinderbalken, verlijmen van stalen
profielen op de moerbalken,…

2.3.4. /
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In 2003 starten opnieuw werken aan de buitenzijde van het kasteel en wordt een bouwaanvraag
ingediend voor het plaatsen van de mindervalidentoegang en nieuwe trappartij ter hoogte van de
noordgevel, na het afbreken van de bestaande trap uit blauwe hardsteen. Dit gebeurt opnieuw naar
ontwerp van Foqué-Denkens-Adriaenssens.41 In de tweede heft van de jaren 2000 worden tenslotte
nog interieurwerken uitgevoerd. Het betreft onderhoudsschilderwerk, herstel metselwerk,

40
41

Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 1126#354.
Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 242#356.
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restauratie van stucwerk op plafonds en muren, houten plinten, bekleding van de keldertrap,
optimaliseren van de technieken,…42

Nieuwe mindervalidentoegang en trappartij, FoquéDenkens-Adriaenssens, 2003,
bron: Felixarchief te Antwerpen, 326#20392.

2.4. /

BOUWHISTORISCHE ANALYSE ORANJERIE

2.4.1. /
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Het verhaal van Sorghvliedt start met een 15 -eeuwe woonstede (zie eerder) en deze stond
vermoedelijk op de plaats van de oranjerie.43 Van daaruit evolueerde het goed tot zijn huidige vorm.
De stede is op de kaart van de Ferraris verdwenen. Op kaarten van 1811 (zie eerder) is op deze
plaats opnieuw bebouwing aanwezig. Er wordt bijgevolg verondersteld dat de oranjerie haar
de
de
oorsprong kent ergens tussen het einde van de 18 eeuw en het begin van de 19 eeuw. De
architect is niet gekend. Ze werd gebruikt voor het stockeren van niet-inheemse kuipplanten die de
Belgische winterkoude niet konden harden.
Het betreft een eenvoudig rechthoekig bakstenen volume onder een leien schilddak. Ze heeft hoge
rondboogvormige gevelopeningen, het overgrote deel zuidelijk gericht. Waarschijnlijk zijn de
originele schuiframen nog aanwezig. De doorlopende dorpel benadrukt de horizontale geleding,
wat navolging kreeg in alle classicistisch geïnspireerde stijlen.44 Vermoedelijk zijn de bakstenen van
de oranjerie altijd zichtbaar geweest. Binnenin moet het gebouw gepleisterd zijn geweest. De
korbelen zijn blokvormig ingezaagd, waarschijnlijk werden hierin kinderbalkjes geplaatst om een
pleisterafwerking op aan te brengen.45
In de westelijke zijgevel zijn sporen te zien van twee kleinere deur- of raamopeningen. Momenteel
is hier een grote deur aanwezig, deze is dus later geplaatst.

42

Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 589#519.
CORREMANS (R.). Sorghvliedt, van buitenplaats tot districtshuis. Vijfhonderd jaar domaniale en sociale
geschiedenis van een Villa Rustica te Hoboken. De Pagadder, Hoboken, 1997.
44
EVERAERT (G.). Historische uitvoeringstechnieken exterieur. Vensters. Artesis Hogeschool Antwerpen,
Antwerpen, 2012.
45
N.N. Oranjerie te Hoboken. Stabiliteitsonderzoek dakspanten. TRI Consult, Lummen, 2009.
43
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Westelijke gevel met grote deur en details sporen van voormalige deur- of raamopeningen.

Op de Popp-kaart (opgesteld tussen 1842-1879) is de oranjerie doorgetrokken tot voorbij de
oostgevel van het kasteel. Dit kan een afbeelding zijn van een lagere gebogen glazen serre die
tegen de oranjerie stond (oostzijde). Deze is immers zichtbaar op oude postkaarten en foto’s. Ook
aan de andere kant (westzijde) moeten ‘constructies’ gestaan hebben. (Dit laatste is ook zichtbaar
op een kaart uit 1908, zie volgende blz., waar twee constructies ingetekend werden.)

Glazen serre naast oranjerie, 1905, bron: www.delcampe.net.

Domein Sorghvliedt, Popp-kaart, 1842-1879, bron: https:
//geo.onroerenderfgoed.be
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Kasteel Sorghvliedt met oranjerie en serre, 1855, bron: Felixarchief te Antwerpen, 12#10142.
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Uit het begin van 20 eeuw stamt het ‘Plan der wegenis, waterloopen, grondhoogte in de
gemeente Hoboken’, opgetekend door landmeter G. Cramers in 1908 (zie eerder). Hierop is
duidelijk het aangebouwd volume (vermoedelijke glazen serre) zichtbaar.

Oranjerie met vermoedelijke aangebouwde serre, Plan der wegenis, waterloopen in de gemeente Hoboken,
1908, bron: Felixarchief te Antwerpen, 12#4931.

Na aankoop van de gebouwen op domein Sorghvliedt door de gemeente in 1937, wordt een plan
opgetekend van de oranjerie, hier wintertuin genoemd. De twee raam- of deuropeningen in de
westgevel zijn reeds vervangen door een deur. Wat opvalt is de niet-centrale ligging van deze deur.
De positie van de huidige deur (midden) is immers nog anders dan deze. Het gebouw heeft geen
binnenmuren (ofwel zijn ze niet getekend). Het is goed mogelijk dat dit oorspronkelijk ook zo was,
aangezien het in hoofdzaak een ‘bewaarplaats’ was (voor planten).
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Plan oranjerie, ongedateerd, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

De fotoreeks van het KIK uit de Tweede Wereldoorlog geeft meer informatie over het schrijnwerk.
Opvallend is het gestreepte schilderwerk op de deuren. Langs beide zijden van de oranjerie is een
tuinmuur opgetrokken (zie ook 2.7. Bouwhistorische analyse parkconstructies). Ook de deur in
deze muur heeft hetzelfde schilderwerk.
Het raam en de deur die het meest oostelijk gelegen zijn, zijn deels afgesloten met timmerwerk op
de foto’s van het KIK. Waarbij het timmerwerk wederom voorzien is van dezelfde gestreepte
afwerklaag. Mogelijks is dit timmerwerk een soort zonnewering. Het zullen vermoedelijk geen vaste
de
ste
constructies geweest zijn, aangezien ze niet te zien zijn op een foto uit de overgang 19 – 20
eeuw. Op deze laatste foto is de geleide plantengroei rondom de rondboogvormige deuren en
ramen goed zichtbaar.
De grote deur in de westgevel is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog reeds gepositioneerd in het
midden. Er kan bovendien afgeleid worden dat naast deze deur, ook de twee uiterste huidige
deuren in de voorgevel niet origineel zijn. Aangezien ze vandaag een bijkomende deurkalf of
tussendorpel hebben, waardoor de opendraaiende vleugels minder hoog zijn. De grote deur lijkt
vandaag onveranderd ten opzichte van de situatie tijdens 1944-1945.
De ruimte kon verwarmd worden. Dit is af te leiden uit de aanwezigheid van de schouw tegen de
achtergevel (westzijde). Ze is inmiddels verdwenen. Op de oude foto’s is geen
regenwaterafvoerpijp tegen de westgevel waar te nemen. Vandaag is deze daar wel aanwezig,
alsook tegen oostgevel en achtergevel.

Zicht op kasteel en oranjerie, detail oranjerie, eind 19de – begin 20ste eeuw, bron: https://lib.ugent.be/nl.
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Oranjerie 1944, bron: KIK.

Grote deur westgevel, 1945 en 2016.

Linkse deur voorgevel, 1944 en 2016.
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Rechtse deur voorgevel, 1944 en 2016.

In 1991 vinden dringende onderhoudswerken aan het dak plaats. Dit gebeurt naar ontwerp van
Foqué-Denkens-Adriaenssens en voorziet in het behandelen van het gebint, het vervangen van
balken, kepers en bebording, het vernieuwen van kroonlijsten en gootbodems, vernieuwen
afvoerbuizen, vervangen van leien,…46
In 1995 worden naar aanleiding van herstellingswerken aan het kasteel ook plannen opgemaakt
van de oranjerie. Ze zijn getekend door Foqué-Denkens-Adriaenssens architecten en ingenieurs.

Plannen oranjerie, architecten Foqué-Denkens-Adriaenssens, 1995, bron: Felixarchief te Antwerpen, 326#23522.

46

Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 242#489.
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In de tweede helft van de jaren 2000 werd samen met de interieurwerken in het kasteel ook het
interieur van de oranjerie aangepakt. De ruimte kreeg een vloer van licht gewapend beton,
metselwerk werd hersteld, onderhoudsschilderwerk werd uitgevoerd,…47

Oranjerie, 2001, bron: Felixarchief, 1642#155.

In 2010 werden dringende instandhoudingswerken aan de oranjerie uitgevoerd en werden nietwaardevolle elementen verwijderd (ondermeer een lifschacht 48). In volgende fase werd het interieur
omgevormd tot polyvalente ruimte. De bouwaanvraag voor deze laatste werken werd ingediend in
2011. De buitengevels zijn hierbij niet gewijzigd.49
Op de bestaande betonvloer werd een nieuwe betonvloer gegoten, die werd gepolierd. Ook werden
de achtergevel en de oostgevel langs de binnenzijde geïsoleerd. Het gebouw werd voorzien van
radiatoren. Een volume met keuken en sanitair werden in de open ruimte geplaatst. De nieuwe
riolering is maximaal aangesloten op de bestaande.
De opmetingsplannen van de bestaande toestand geven de schouwboezem weer die tijdens de
werken is verwijderd. Het bovendakse gedeelte was eerder al afgebroken. De ruimte, die voor de
werken open was tot aan het dak, werd verlaagd door middel van een isolerend plafond. Op de
bekomen zolderruimte werd het stooklokaal ondergebracht.
De oranjerie kan gebruikt worden voor tentoonstellingen en recepties. ’s Zomers wordt er een popup bar in ondergebracht.

2.5. /

BOUWHISTORISCHE ANALYSE KOETSGEBOUWEN A EN B
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Het ontwerp van de classicistische koetshuizen maakt deel uit van een totaalconcept van Van
Baurscheit, waartoe ook het ontwerp van het kasteel en de toegang met brug behoren. Ze werden
voltooid enkel jaren na de afwerking van het kasteel en deden oorspronkelijk dienst als wagenhuis
,
en stalling.50 51
47

Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 589#519.
N.N. Oranjerie te Hoboken. Stabiliteitsonderzoek dakspanten. TRI Consult, Lummen, 2009.
Plannen bouwaanvraag, Functiewijziging van de oranjerie, 2011, Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud,
Projectbureau Bouw (ontvangen van opdrachtgever).
50
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
48
49
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Het zijn twee identieke volumes, veel minder decoratief uitgewerkt als het kasteel. De baksteen
gebouwen onder een leien schilddaken tellen elk zeven traveeën. Hun oorspronkelijke
gevelafwerking is niet gekend. De gevelopeningen in de voorgevel zijn rondboog- en
segmentboogvormig, de dakkapellen hebben een fronton en vleugelstukken. De omlijstingen van
de grote openingen hebben een sluitsteen en oren, wat vaker toegepast werd tijdens het
Classicisme. De twee koetshuizen flankeren de as die loodrecht naar het kasteel loopt.
Zoals reeds aangehaald komen de gebouwen nog niet voor op de kaart van de Ferraris, opgesteld
tussen 1771 en 1778. Uit de bouwnotulen van Van Baurscheit blijkt echter dat de bouw ervan reeds
in 1755 afgerond moet zijn geweest.52
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Een kadasterplan uit 1811 toont de twee koetsgebouwen en de gracht die achter de achtergevels
loopt. Deze gracht is momenteel niet meer aanwezig, maar is wel nog duidelijk af te lezen uit het
huidige landschap.

Domein Sorghvliedt, kadasterplan, 1811, bron: Felixarchief te Antwerpen, 12#3993.

Met de aanleg van het park in landschappelijke stijl blijft de gracht achter de koetshuizen
behouden, op andere delen van het domein wordt hij daarentegen wel verlegd (zie eerder).

Atlas der Buurtwegen, ten tijde van landschappelijke aanleg park, 1841, bron:
https://geo.onroerenderfgoed.be.

51

Kasteel Sorghvliedt. Inventaris Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11463,
geraadpleegd op 04/11/2014.
52
BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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Na aankoop van het domein en haar gebouwen door de gemeente werd het plan opgevat er het
Centrum voor Lichamelijke Opvoeding te organiseren. Reeds in 1937 werden door
gemeentebouwmeester Van Rompaey plannen opgetekend die koetshuis B ombouwden tot een
sanitair blok met douches, medisch kabinet, wachtplaats en vestiaire. Koetshuis A zou de functie
krijgen van ‘schuilplaats’. Een plonsbekken zou voorzien worden in de kinderspeeltuin. De plannen
worden met de komst van de oorlog op de lange baan geschoven en worden pas uitgevoerd in
1952, weliswaar in sterk gereduceerde vorm.
Op de betreffend plan is ook de bestaande toestand weergegeven. De koetshuizen staan
weergegeven als paardenstallen en portierswoning. Het plan zou een zicht kunnen geven op de
vroegere indeling van de gebouwen. 53

Bestaande toestand koetshuis B, architect F. Van Rompaey, 1937, bron: Felixarchief
te Antwerpen, 718#798.

Bestaande toestand koetshuis A, architect F. Van Rompaey, 1937, bron: Felixarchief
te Antwerpen, 718#798.

53

Let wel, koetshuis A kreeg eertijds de benaming B en omgekeerd.
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Ontwerp verbouwing portierswoning en paardenstallen, architect F. Van Rompaey, 1937, bron:
Felixarchief te Antwerpen, 718#798.
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Enkele jaren later, in 1942, vat men het plan op om in koetshuis A een hulpbrandweerpost op te
richten. Dit plan werd vermoedelijk nooit uitgevoerd.

Ontwerp voor inrichting hulpbrandweerpost, koetshuis A, 1942, bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

Ook betreffende de koetshuizen stammen foto’s van het KIK uit de Tweede Wereldoorlog. Voorts
zijn de gebouwen ook (deels) weergegeven op oude postkaarten (niet gedateerd). Ze tonen beide
een ander beeld. Op de foto’s van het KIK zijn de gevels niet voorzien van een afwerklaag, de
baksteen is zichtbaar (in tegenstelling tot het kasteel op de achtergrond). Op de postkaarten zijn de
gevels wit. Aangezien geen voegen waar te nemen zijn, wordt aangenomen dat het om een vlakke
bepleistering gaat (idem kasteel). Vermoedelijk tonen de postkaarten de oudste situatie.

Zijgevels koetshuizen in wit, bron: www.delcampe.net.
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Voorgevels koetshuizen in wit, bron: www.delcampe.net.

Koetshuis B, 1944, bron: KIK.

De foto’s van het KIK tonen voorts ook de aanwezigheid van beluikte ramen in de achtergevels. Het
betreft rechthoekige ramen zonder kruis. De plannen van Foqué-Denkens-Adriaenssens uit 1994
tonen een iets andere raamschikking.54 Dus mogelijks zijn de ramen in de achtergevels tussen
1945 en 1994 nog aangepast.
De achtergevels hebben beiden ter hoogte van het eerste raam aan de kant van de brug sporen
van een grotere opening.

Hoofdtoegang geflankeerd door koetshuizen, 1944,
bron: KIK.
54

Plannen remise A en B, Foqué-Denkens-Adriaenssens architecten en ingenieurs, 1994 (ontvangen van
opdrachtgever).
De ramen in de achtergevels zijn toen allen gedicht.
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Koetshuis A en koetshuis B met sporen grotere opening,
1944, bron: KIK.

Voorts hebben de schilddaken bekroningen op hun punten. Deze zijn met de tijd verdwenen en
hebben een andere vorm dan de dakbekroningen aanwezig bij het kasteel. De koetshuizen hebben
elk één schouw.
Het buitenschrijnwerk van de voorgevels is duidelijk anders dan de huidige situatie. De grote
rondboogvormige openingen waren in tegenstelling tot nu voorzien van niet-beglaasd schrijnwerk.
Één van de grote openingen van koetshuis A was (in die tijd) volledig blind. Zowel A als B hadden
tevens een grote opening die deels blind was, het verdiepte vlak was immers voorzien van een
deur van gewone grootte. (Dit wordt ook bevestigd door de plannen van Van Rompaey uit 1937, zie
eerder.)
De middenste opening (segmentboogvormig) had een volle deur met bovenlicht. De
segmentboogvormige ramen die deze deuropening flankeren zijn T- of kruisvormig.
Het schrijnwerk is voorzien van een gestreepte schilderlaag.
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Een lastenboek van architect Blommaert goedgekeurd in 1955 vermeldt naast het schilderen van
de bepleisterde buitenmuren van het kasteel, het schilderen van de koetshuizen. Uit de
omschrijving is mogelijks af te leiden dat op die moment geen bepleistering op de koetshuizen
aanwezig is. Er wordt immers enkel gesproken over herstel van voegwerken en schilderen van de
witte geveloppervlakken en niet over herstel van bepleistering. Bovendien is het een vochtwerende
steenverf die wordt voorgeschreven. Ook toen al deden zich problemen voor ter hoogte van de
plinten van de achtergevels, hier zijn namelijk de meeste herstellingen voorzien. 55 Er wordt
verondersteld dat het pleisterwerk dat aanwezig was op de koetshuizen (zie oude postkaarten) in
de periode vóór Blommaert verwijderd moet zijn geweest en hierna wit geschilderd. (Later werd
opnieuw een bezetting aangebracht.)
De eerder aangehaalde plannen van FDA uit 1994 geven een zicht op de ingrijpende
interieurverbouwingen van de koetshuizen. Deze gingen samen met de restauratie van de
buitengevels.56 Het schrijnwerk wordt (deels) vernieuwd, buitengevels worden geschilderd,… Voorts
werden de eiken draagbalken van de zoldervloeren vervangen, werden stabiliteitsproblemen
verholpen door stalen profielen,…
De koetsgebouwen hebben nog steeds dezelfde gevelindeling.

2.6. /
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Het belvédèrepaviljoen kwam tot stand ergens tussen 1815 en 1830 en had de bedoeling een mooi
uitzicht te bieden. Het is afgeleid uit de Italiaanse woorden ‘bello’ (mooi) en ‘vedere’ (zien).57 Het is
gelegen op een heuvel in de zuidwestelijke hoek van het domein en maakt deel uit van de
vernieuwde tuinaanleg in landschappelijke stijl door de familie Kramp.
Van de heraanleg van het domein of de bouw van de belvédère werden geen oorspronkelijke
plannen teruggevonden. De datering werd bijgevolg afgeleid uit andere documenten. Ten eerste is
er de verkoopakte uit 1815 die bij verkoop van het domein aan familie Kramp werd opgesteld.
Hierin is van het paviljoen geen sprake. Ten tweede is er het Primitieve Kadasterplan van rond
1830 waarop het paviljoen is ingetekend. Deze twee jaartallen worden aangenomen als uiterste
waartussen de oprichting van het gebouw plaatsvond.58

Detail van het paviljoen, tekening van het Primitief Kadasterplan, rond 1830,
bron: Bormans-Karuur Architecten.

55
56

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 391.
Felixarchief te Antwerpen, Archieven van de stad Antwerpen, 242#489.

57

HASLINGHUIS (E.J), JANSE (H.). Bouwkundige termen. Leiden, 2005.
N.N. Restauratiedossier Belvédèrepaviljoen en heuvel, Bouwhistorische nota. Bormans-Karuur Architecten,
Antwerpen, 2013.
58
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Het classicistische paviljoen is een combinatie van een rotondetempel met leien koepeldak en een
rechthoekig bouwvolume met plat dak. De koepel wordt gedragen door Toscaanse zuilen. Zowel
het koepeldak als het platte dak hebben een geprononceerde kroonlijst.
Oorspronkelijk moet het interieur voorzien zijn geweest van paneelschilderingen in blauw en
omlijstingen in groen.59
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Een mutatieschets uit 1940 is de enige waarop het perceel van het paviljoen is opgetekend. Het
documenteerd geen wijzigingen aan het gebouw, maar wel verandert de kleur van de gebouwen in
het park van rood naar bauw. Dit betekent dat de gebouwen op die moment onbelastbaar zijn
geworden.60
Van enkele jaren later dateert de fotoreeks van het KIK. Betreft het paviljoen zijn twee foto’s
aanwezig, één uit 1944 en één uit 1945. Ook werd een oude postkaart met afbeelding van de
belvédère teruggevonden.
Op de foto’s van het KIK is het gebouw bepleisterd in lichte kleur en voorzien van een donkere
plint, in principe gelijkaardig aan het huidige uitzicht. Recent onderzoek naar gevelafwerking en
kleur wees uit dat de gevels allereerst voorzien zijn van een grondlaag in dezelfde kleur als de
kalkbezetting, daarop werden beperkte sporen aangetroffen van een oranjerode verflaag of sporen
van een bindmiddel op basis van deze kleur, om vervolgens te eindigen met een lichtgrijze-witte
verflaag (onder structuurpleister).

Belvédère, 1944, bron: KIK.

59

Belvédère, 1945, bron: KIK.

N.N. Restauratiedossier Belvédèrepaviljoen en heuvel, Bouwhistorische nota. Bormans-Karuur Architecten,
Antwerpen, 2013. Deze werd later overschilderd met een lambrisering in terracottakleur, en voor de hogere
muurzones werd een okertint toegepast. Deze fase is vandaag nog zichtbaar.
60
N.N. Restauratiedossier Belvédèrepaviljoen en heuvel, Bouwhistorische nota. Bormans-Karuur Architecten,
Antwerpen, 2013
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Belvédère, bron: www.delcampe.net.

Uit 1955 en 1990 stammen opmetingsplannen van het paviljoen. Het eerste vermeldt
herstellingwerken. De vensterkozijnen zijn nog aanwezig en de muuropeningen nog niet
dichtgemetst. Op de plannen uit 1990 zijn de luiken gesloten voorgesteld en zijn voor de
binnenruimtes geen maten opgegeven, wat doet vermoeden dat de muuropeningen op die moment
reeds gesloten waren, om verder verval te voorkomen.61
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Het paviljoen kent maar één werkelijke bouwfase. Het oorspronkelijke volume is dus tot vandaag
behouden. Van het houten buitenschrijnwerk blijven, na het dichten van de openingen, enkel nog
restanten van de luiken behouden.
Sinds het in onbruik raken van het paviljoen, werd haar toestand steeds slechter door verval en
vandalisme. In 2014 werd aan de belvédère een restauratiepremie toegekend. De werken gaan
binnenkort van start.

2.7. /

BOUWHISTORISCHE ANALYSE PARKCONSTRUCTIES

2.7.1. /

HOGE TUINMUUR MET KAPELLETJE
Reeds op de kaart van de Ferraris staat een muur weergegeven op de plaats van de huidige muur.
Ook op het kadastraal plan uit 1811 is ze opgetekend. In de Atlas der Buurtwegen (1841) loopt de
muur in dezelfde lijn verder tot voorbij de oranjerie. Of het in deze gevallen om de huidige muur
gaat is onduidelijk.
Op de kaart uit de Atlas der Buurtwegen sluit de muur aan op het noordelijke dienstgebouw.
Bovendien is op deze kaart duidelijk het noordelijke dienstgebouw langer dan het zuidelijke. Er
wordt bijgevolg verondersteld dat ondertussen de ruimte tussen de tuinmuur en het noordelijke
koetshuis (koetshuis A) nagenoeg werd dicht gebouwd. Het verschil in grootte wordt ook bevestigd

61

N.N. Restauratiedossier Belvédèrepaviljoen en heuvel, Bouwhistorische nota. Bormans-Karuur Architecten,
Antwerpen, 2013.
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door het Primitieve kadasterplan (circa 1830) en de kaart van Hoboken uit 1931 (zie eerder). De
foto’s uit de reeks van het KIK tonen de muur die aansluit tegen de hoek van koetshuis A. De
verbouwingsplannen van Van Rompaey uit 1937 tonen ook duidelijk de aanbouw.

Noordelijke muur Sorghvliedt, Kabinetskaart van de Ferraris, 1771-1778,
bron: www.kbr.be.

Noordelijke muur Sorghvliedt, kadastraal plan, 1811, bron: Felixarchief te
Antwerpen, 12#3993.

Noordelijke muur Sorghvliedt,
https://geo.onroerenderfgoed.be.

Atlas

der

Buurtwegen,

1841,

bron:

Bestaande toestand koetshuis A met aanbouw, architect F. Van Rompaey, 1937,
bron: Felixarchief te Antwerpen, 718#798.
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Muur tegen koetshuis A (poort is later verplaatst),
1945, bron: KIK.

Muur tegen koetshuis A, 1944, bron: KIK.

De aanbouw die vermoedelijk aanwezig was in het verlengde van koetshuis A is met de tijd
verdwenen. In 1953 echter wordt, in het kader van de oprichting van het Centrum voor Lichamelijke
Opvoeding, de opdracht gegeven om dit terrein opnieuw te bebouwen. Het betrof café ’t Park,
afgebroken in 2015.62 De tuinmuurhoek bleef tot op heden wel behouden.

Grootschalig Referentiebestand-basiskaart, café ’t Park is hierop nog aanwezig, bron:
https://geo.onroerenderfgoed.be.

62

OPSTAELE (B.). Beheerplan Park Sorghvliedt te Hoboken. Greenspot - bureau voor biodiversiteit, Merelbeke,
2015.
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Ook begin de jaren ‘50 werd de poort tegen de voormalige aanbouw verplaatst (naar kruising met
Van Amstelstraat), wordt een nieuwe rechthoekige opening in de tuinmuur gemaakt en werd de
nieuwe poort rechtover de Rodekruislaan in de muur geplaatst (zie ook later). Ter hoogte van de
verplaatste poort zijn breuklijnen in het metselwerk zichtbaar.

Rechthoekige opening in tuinmuur, 2016.

Breuklijnen in metselwerk, t.h.v. voormalige poort, 2016.

De noordelijke zijde van de tuinhoek (evenwijdig met Marneflaan) was veel langer dan vandaag. Uit
de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw dateren immers foto’s die een tuinmuur tonen over de hele
lengte van het domein. Op een foto uit de reeks van het KIK (1945) is de muur zichtbaar ter hoogte
van de oranjerie. Vandaag bleef van deze lange muur enkel het deel ter hoogte van koetshuis A
behouden en de ‘omslag’ evenwijdig met de Moretusstraat. Het verdwenen deel van de hoge muur
werd in 1964 vervangen door een lager muurtje (zie ook later).
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Tuinmuur met iets voorbij het midden (rechts) de oranjerie, (poort dateert uit
1951), 1952, bron: Corremans.

Tuinmuur met volledig links de oranjerie, circa 1963, bron: Corremans.

Tuinmuur met volledig rechts de hovenierswoning, circa jaren ’60,
bron: Corremans.

Tuinmuur t.h.v.
bron: KIK.

oranjerie,

1945,

Op de hoek van de huidige overblijfselen van de hoge tuinmuur staat een kapelletje. Net zoals voor
de tuinmuur is ook hier geen exacte datering op te maken.
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LAGE TUINMUREN
De lage tuinmuren bevinden zich langsheen de Marneflaan en de hoek om langsheen de
Moretusstraat en tenslotte ook ter hoogte van het Jaak Schram Plantsoen.
De lage muurtjes die aansluiten tegen de hoge muur en reiken tot tegen de huidige toegang tot het
administratief centrum kwamen er ter vervanging van de hoge tuinmuur in 1964 (Marneflaan).
Mogelijks stamt ook het aansluitende deel ten westen van de koetshuizen (Marneflaan) en de
‘omslag’ (Moretusstraat) uit dezelfde fase. Ze zien er immers gelijkaardig uit. De muurtjes bestaan
uit enkele baksteenlagen waarop daksgewijs dezelfde stenen zijn geplaatst.
De lage muur aan het Jaak Schram Plantsoen is recenter en anders opgebouwd. Ze bestaat uit
enkele lagen baksteen met daarop een deksteen uit beton. De muur is licht gebogen, ze volgt de
contouren van de belvédèreheuvel.

2.7.3. /

SIERPALEN RONDOM VIJVER
Er wordt verondersteld dat de paaltjes uit blauwe hardsteen dateren van bij de aanleg van de
de
landschappelijke vijver (19 eeuw). De sierpalen die toen ter hoogte van het kasteel rond de vijver
stonden, werden bij het verkleinen van de vijver door Dr. Van den Wildenbergh (eigenaar vanaf
1923) gerecupereerd op de nieuwe oever. Dit is af te leiden uit oude postkaarten.

Sierpalen op hun oorspronkelijke plaats, ten tijde van eigenaar
Moretus (zie onderschrift) (tot 1923), bron: www.delcampe.net.

Gerecupereerde sierpalen, 1956, bron: www.delcampe.net.
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Sierpalen, 1956, bron: www.delcampe.net.

2.7.4. /

BRUG OVER VIJVER
De oorspronkelijke brug over de vijver werd gebouwd bij de aanleg van het park in landschappelijke
stijl. In deze periode krijgt het park zijn grote vijver.
Het Rijksarchief bevat een dossier (1937) omtrent herstellingswerken aan de oorspronkelijke brug.
Ze vermeldt de slechte toestand van de brug en beschrijft dat omwille van bezuiniging het hout van
de bestaande brug behouden blijft als ‘bekoffering’ van het beton (van een nieuwe brug). Het
dossier is opgesteld door Van Rompaey, bouwmeester der gemeente. 63 Het bouwen van de
betonnen brug ter vervanging van de oude rustieke brug werd door de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen niet gunstig geadviseerd.64 Maar werd wel uitgevoerd ergens
ste
midden de 20 eeuw.

Zicht op de vijver met oorspronkelijke brug, bron: www.delcampe.net.

63
64

Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 386.
Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 387.
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Zicht op de vijver met betonnen brug en detail brug, 1967,bron: www.delcampe.net.
(Merk ook een tweede boothuis aan de oever op, waarvan reeds eerder sprake.)

2.7.5. /

TOEGANGSPOORTEN, -PIJLERS EN -BRUG
Het park telt twee toegangen die dateren uit 1734, de oudste op het terrein. Ze maken onderdeel uit
van verfraaiingswerken die werden uitgevoerd in opdracht van Martin Arnold Louis du Bois. 65 Het
betreft hier de toegangen ter hoogte van Marneflaan - Van Amstelstraat en Marneflaan Broydenborglaan, beide ontworpen door Van Baurscheit. De pijlers uit natuursteen zijn geblokt,
hebben verdiepte panelen en zijn bekroond met een vaas waarop gekruiste pijlenbundels
gebeeldhouwd zijn. De vazen van de toegang Marneflaan – Broydenborglaan werden in 1954
verwijderd en zijn verloren gegaan.66
Het Rijksarchief heeft een dossier uit 1942 omtrent een gesmede ijzeren inkompoort. 67 Hierin
verzoekt de gouverneur (op vraag van de Koninklijke Commissie voor Monumenten) het
gemeentebestuur om de vervallen, maar waardevolle, smeedijzeren poort die ze van plan zijn te
vervangen, niet af te breken maar te herstellen. Aangezien hierin wordt beschreven dat het een
poort is in régencestijl met sierlijk gebeeldhouwde pilasters, wordt verondersteld dat het om één
van de poorten uit 1734 gaat.

Toegang Marneflaan – Van Amstelstraat op zijn
oorspronkelijke plaats, 1945, bron: KIK.

65

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
66
OPSTAELE (B.). Beheerplan Park Sorghvliedt te Hoboken. Greenspot - bureau voor biodiversiteit, Merelbeke,
2015.
67
Rijksarchief te Beveren, Provincie Antwerpen, Gemeentehuizen, PAA648, 390.
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De huidige poort ter hoogte van Marneflaan - Van Amstelstraat stond oorspronkelijk dwars op het
verlengde van koetshuis A. Ze maakte immers vroeger deel uit van de tuinmuur. In 1953 worden de
pijlers en het hekwerk van de toegang verplaatst naar hun huidige locatie (ter hoogte van Van
Amstelstraat). De poort wordt hierbij uitgebreid met extra hekwerk en pijlers langs weerszijden.
Plannen hiervan zijn aanwezig in het Felixarchief te Antwerpen (architect Denkens).

Toegang Marneflaan – Van Amstelstraat op zijn oorspronkelijke plaats (boven),
diezelfde toegang op zijn huidige plaats (onder), architect M.Denkens, 1952, bron:
Felixarchief te Antwerpen, 718#798.

de

Vervolgens is er een derde 18 -eeuwse poort. Het is de toegang die gesitueerd is aan het begin
van de laan die leidt naar de voorgevel van het kasteel (tussen de twee koetshuizen). Deze poort
met brug is samen met kasteel ontworpen in rococostijl.68 De verdiepte panelen aan voor- en
achterzijdes van de pijlers zijn versierd met asymmetrische schelpmotieven. Ook de bekronende
vazen zijn voorzien van schelpvormige versieringen. Één van de twee vazen is recent
weggenomen.

68

BREEDVELDT-BOER (I.M.). Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en
de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht,
2003.
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Toegang t.h.v. koetshuizen, 1944, bron: KIK.

de

Voorts zijn ook de sierpalen aan de toegang ter hoogte van de Krijgsbaan vermoedelijk 18 eeuws.69 Het betreft twee eenvoudige sierpaaltjes uit blauwe hardsteen.
ste

Tenslotte zijn er drie toegangen die dateren uit de jaren ’50 van de 20
eeuw. Dit zijn de
toegangen Marneflaan – Rodekruislaan, Moretusstraat – Paul Henri Spaaklaan en deze in de
Broydenborglaan. De eerste werd gebouwd in 1951 en bestaat uit een hekken met gemetselde
pijlers met voet en kop uit blauwe hardsteen, waarop lantaarns zijn gezet. Langs beide zijden van
de poort is een bijkomend stuk afsluiting (hekken) voorzien met een meer eenvoudige pijler. De
poort werd in de hoge tuinmuur geplaatst. Deze muur werd later vervangen door een lager muurtje.
Een tweede poort uit diezelfde periode heeft enigszins een gelijkaardig uitzicht. Het betreft de
toegang ter hoogte van de Broydenborglaan (aan het huidige tennisplein). De geblokte pijlers
bestaan uit baksteen en zijn voorzien van een deksteen uit blauwe hardsteen en een schamppaal.
De derde toegang uit de jaren ’50 ligt in het verlengde van de laan dwars op de voorgevel van het
kasteel en is gesitueerd in de Moretusstraat, rechtover de Henri Spaaklaan. Deze poort en
zijdelingse hekkens werden toegevoegd als hoofdtoegang van het Centrum voor Lichamelijke
Opvoeding in 1952. De toegang bestaat uit vier eenvoudige pijlers uit blauwe hardsteen en metalen
hekkens.

Detail uit ‘Algemeen liggingsplan Centrum voor Lichamelijke Opvoeding’, architect V. Blommaert, 1949, bron:
Felixarchief te Antwerpen, 718#798. (Gebouw en zwemdok in noordwestelijke hoek werden niet uitgevoerd.)

69
OPSTAELE (B.). Beheerplan Park Sorghvliedt te Hoboken. Greenspot - bureau voor biodiversiteit,
Merelbeke, 2015.
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3.

INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN – HUIDIGE TOESTAND

3.0. /

ALGEMENE BESCHRIJVING / TYPERING EN RUIMTELIJKE CONTEXT
De inventaris beschrijft in totaal zes gebouwen en enkele parkconstructies:
1. Kasteel
2. Oranjerie
3. Koetsgebouw A en B
4. Belvédère
5. Parkconstructies: Hoge tuinmuur met kapelletje, Lage tuinmuren, Sierpalen rondom vijver, Brug
over vijver, Toegangspoorten, - pijlers en –brug
Ze zijn allen gelegen in park Sorghvliedt te Hoboken, een district van de stad Antwerpen.

3.1. /

BESCHRIJVING KASTEEL

3.1.1. /

FOTOREPORTAGE EN OPMETINGSPLANNEN BESTAANDE TOESTAND
Zie bijlagen 8.4 en 8.5.

3.1.2. /

INVENTARIS EXTERIEUR

3.1.2.1. /

Algemeen
Het kasteel is U-vormig en heeft vier verdiepingen onder een schilddak. De gevels zijn klassiek van
opbouw, met decoraties in rococostijl. Het aantal traveeën verschilt per gevel. De voorgevel telt er
negen, terwijl de achtergevel er zeven heeft. De zuidgevel heeft acht traveeën en de noordgevel
eveneens negen.
Diagnose: op het moment van de opmaak van dit beheersplan is de restauratie van het
buitenschrijnwerk in uitvoering. Op het moment van de goedkeuring van dit beheersplan zal de
restauratie van het schrijnwerk uitgevoerd zijn en vermoedelijk in perfecte staat zijn. Dit zal door de
eigenaar gecontroleerd worden op dat moment en eventueel bijgestuurd indien niet correct.

3.1.2.2. /

Metselwerk
De gevels van het kasteel zijn opgetrokken in massieve rode bakstenen in kruisverband (zichtbaar
via enkele van cement ontdane proefvlakken in de zuid- en oostgevel). Het is mogelijk dat tijdens
de
de 18 -eeuwse verbouwingswerken, muurrestanten van het oudere huis verwerkt zijn in de dikke
buitenmuren van 48 cm, zoals in de oost- en zuidgevel. De tijdens de verbouwing uitgevoerde
nieuwe westgevel heeft een dikte van 39 cm.

Diagnose: het metselwerk dat enkel zichtbaar is bij de proefvlakken is in goede staat. Wel zijn er in
de onderste zone sporen zichtbaar van opstijgend vocht.
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Gevelafwerking
Een cementbezetting werd aangebracht op de bakstenen. De rood geschilderde bezetting heeft
schijnvoegen (die het achterliggende voegwerk niet volgen). De gecementeerde plint heeft
eveneens schijnvoegen en is grijs geschilderd.

Diagnose: de cementering is in slechte staat.

3.1.2.4. /

Natuursteen
Onder de bezetting treft men ter hoogte van de ramen negblokken uit zandsteen en dorpels uit
blauwe hardsteen aan. Ook de hoeken van het gebouw hebben negblokken uit zandsteen. Onder
de bezetting van de plint is eveneens zandsteen aanwezig.
De lateien van de ramen zijn net als de dorpels vervaardigd uit blauwe hardsteen. Negblokken,
lateien en dorpels liggen in het gevelvlak en ter hoogte van de dagkanten zijn ze dunner
gecementeerd. Op een enkeling na, hebben alle raamdorpels telkens twee in de bovenzijde
ingewerkte metalen doken.

De boogvormige deuren in de gevels werden opgesmukt met omlijstingen uit blauwe hardsteen in
rococostijl. De omlijsting van de houten deur in de noordgevel is strakker en classicistisch van stijl.
Ook de gehele teruggetrokken inkompartij in de voorgevel heeft een parement, Ionische zuilen en
kuifstuk uit blauwe hardsteen. Er werd voor deze decoratieve delen vooral gebruik gemaakt van de
steensoort petit-granit uit de steengroeven van Feluy. Op het kuifstuk van de voorgevel zijn beelden
uit zandsteen ter versiering zijn aangebracht.
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Meer beeldhouwwerk is aan te treffen boven de inkomdeur van de noordgevel. Boven deze deur
hangt een tafereel met wapenschild. De eigenlijke omlijsting bestaat zoals reeds aangehaald uit
blauwe hardsteen, terwijl de figuren en het schild uit zandsteen gehouwen zijn.

Het kasteel heeft drie buitentrappen uit blauwe hardsteen. Ten eerste is er de grootste trap aan de
voorgevel, waarvan twee treden met afgeronde hoeken voorbij de gevel steken. Vervolgens is er de
trap aan de zuidgevel, die aansluit op de enige gelijkvloerse raamdeur in deze gevel. De derde
trap, aan de huidige ingang (noordgevel), is recenter van oorsprong en heeft in tegenstelling tot de
andere twee trappen rechte neuzen. Ook is in deze laatste constructie een mindervalidenlift
verwerkt.
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Diagnose: de natuursteen is over het algemeen in goede staat. De zichtbaar blijvende natuursteen
is wel wat vervuild. De voegen tussen de natuursteen van de beeldengroep zijn in minder goede
staat en soms ook al in het verleden hersteld met veel te harde cementmortel.

3.1.2.5. /

Buitenschrijnwerk
Met uitzondering van enkele ramen van de kelder, is alle buitenschrijnwerk vervaardigd uit hout. De
kelder heeft twee types ramen (enkele beglazing): quasi vierkante metalen ramen en rechthoekige
houten ramen. De kelderramen zijn van recente datum.

De metalen ramen zijn door profielen onderverdeeld in vijfendertig ruiten. Hierbij zijn telkens drie
ruiten verwerkt in een verticale opendraaiende vleugel. Er werd gebruik gemaakt van zowel
kleurloos als paarsgetint glas.
De rechthoekige kelderramen hebben net als de ramen op de gelijkvloerse en eerste verdieping
twee opendraaiende vleugels en een in tweeën gedeeld bovenlicht. In sommige gevallen bestaat
het bovenlicht uit figuurglas. De vleugels zijn door middel van kleinhouten onderverdeeld in zes
delen. De glasplaat loopt echter door, de roeden zijn opgekleefd. Het bovenlicht bestaat uit acht
delen. In tegenstelling tot de ramen op de gelijkvloerse en eerste verdieping is hier gebruik
gemaakt van glaslatten (i.p.v. mastiek).
Drie voormalige kelderraamopeningen zijn momenteel geheel ingenomen door roosters (zuid- en
oostgevel). De kelderramen hebben ‘vossengaten’ (met dorpels uit blauwe hardsteen) en vertonen
sporen van luiken en in sommige gevallen ook sporen van tralies.
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De rechthoekige ramen op de gelijkvloerse en eerste verdieping hebben een gelijkaardig uitzicht.
Ze bestaan uit houten stijlen en regels, voorzien van pen- en gatverbindingen met houten
toognagels. Dit type raam met enkel glas is het meest voorkomende bij kasteel Sorghvliedt. Het
betreft hier vensters met een vast bovenlicht en twee opendraaiende vleugels. Het bovenlicht is
onderverdeeld in twee delen d.m.v. een middenstijl. Elke helft is vervolgens opgedeeld in zes door
toepassing van kleinhouten. De raamvleugels bestaan door het aanbrengen van kleinhouten elk uit
twaalf delen. De houten geprofileerde waterlijsten (buitenzijde) en opstanden van de watergootjes
(binnenzijde) zijn op de regels van de vleugels gemonteerd. De afgeknotte neuzen van de
onderdorpels en waterlijsten zijn tijdens recente restauratiewerken gereconstrueerd.
Sporen van luikduimen aan deze ramen zijn aan te treffen in de vorm van uitsparingen in de
negblokken. Bovendien zijn in de dorpels en lateien ‘dorpeldoornen’ aanwezig, waarrond de ‘vinger’
van het draaispanjolet van de luiken draaide. In de dorpels zijn deze doornen afgeknot.
Verschillende soorten houten raamdeuren zijn aanwezig. Voor de voorgevel geldt de toepassing
van raamdeuren met een schouderboogvormig bovenlicht voor de gelijkvloerse verdieping en een
rondboogvormig bovenlicht voor de eerste verdieping. Bij de raamdeuren van de zuidgevel is dit
principe niet geldig. Het betreft hier immers hergebruik van een natuursteen omlijsting (met trap)
van het oorspronkelijke gebouw. Bij de rondboogvormige bovenlichten werden straalsgewijs houten
kleinhouten geplaatst. De rococomotieven van de schouderboogvormige bovenlichten zijn
eveneens vervaardigd uit houtsnijwerk. Een verdere afwerking gebeurde hier door de toevoeging
van acanthusbladeren uit smeedijzer, bevestigd door middel van spijkers. De dorpels en de
bovenzijdes van de balkons zijn bij verschillende raamdeuren belegd met lood.
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Op de verdieping hebben de raamdeuren borstweringen uit sierlijk ijzersmeedwerk in rococostijl.
Verschillende verwijzingen naar de opdrachtgever (naam of ridderorde) zijn aanwezig in de
motieven. Het lijnenspel wordt opgesmukt door allerlei krullen en acanthusbladeren. De vormgeving
van de borstwering in de zuidgevel is net iets anders dan de andere, aangezien het eerder werd
ontworpen.

Kasteel Sorghvliedt heeft slechts één volledig volle houten buitendeur, het betreft hier de
voormalige dienstingang die bezoekers vandaag toegang verleent tot de diensten van het
districtshuis. De deur is recent van oorsprong. Het houtwerk werd donker vernist.
Elke gevel heeft twee houten dakkapelramen met een rondboogvormig bovenlicht. Het betreft
stolpramen. De vleugels zijn door toepassing van kleinhouten elk onderverdeeld in zes delen. De
houten stijlen en regels zijn voorzien van pen- en gatverbindingen met houten toognagels. De
raamomlijstingen en voluutvormige vleugelstukken aan de buitenzijde zijn eveneens gemaakt uit
hout en zijn versierd met houten rocaillemotieven.
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In het fronton van de achtergevel bevindt zich een oculus. Het betreft hier een vierkant raam tegen
een cirkelvormige opening. De vleugel bestaat uit een aaneenschakeling van een aantal planken,
waarin een cirkelvormige opening werd uitgespaard. Het glas dat in deze opening werd geplaatst,
wordt door middel van roeden in vieren gedeeld.
Al het buitenschrijnwerk is wit geschilderd.
Diagnose: Momenteel wordt alle buitenschrijnwerk gerestaureerd en voorzien van isolerend
monumentenglas. Ook alle schrijnwerk wordt opnieuw geschilderd.

3.1.2.6. /

Dakbedekking
De verschillende dakvlakken van het schilddak zijn voorzien van natuurleien.
De nokken en bovenzijdes van de hoekkepers zijn bijkomend belegd met een decoratief
uitgewerkte loden slab. De nok van het horizontale dakvlak is voorts ook versierd met een
gekartelde koperen opstand. Ook zijn topbekroningen aanwezig in verguld metaal of messing. In
het horizontale dakvlak werden drie dakkoepels aangebracht (twee grote en één kleine).
Ladderhaken zijn bevestigd op de dakvlakken.
Diagnose: De dakelementen zijn in relatief goede staat. Op verschillende vlakken is mosvorming te
merken. Her en der is een herstelling uit te voeren aan leien en ladderhaken.

3.1.2.7. /

Regenwaterafvoer
De dakwaterafvoer gebeurt via bakgoten en vierkante koperen afvoerbuizen met gietijzeren dolfijn.
De overkragende bakgoot bestaat uit een houten ‘bakconstructie’ bekleed met koper. De koperen
opstanden van de bakgoot zijn doorgetrokken tot tegen de houten onderregels van de kozijnen van
de dakkapellen. De onderdorpels zijn bijgevolg niet volledig meer zichtbaar.
De afwerking van de kilkepers aanwezig bij fronton, dakkapellen en ter hoogte van de zijrisalieten
van de voorgevel konden niet behoorlijk worden waargenomen of geïnspecteerd.
Tegen de bakgoot werd een geprofileerde houten kroonlijst aangebracht. Deze is een opeenvolging
van holle, bolle en rechte profilering. Onder de bakgoot is een getrapte lijst uit zandsteen aanwezig.
Hout en zandsteen werden wit geschilderd, waardoor een homogeen beeld bekomen werd.
Ook de korte daklijsten van de dakkapellen zijn uit hout gemaakt. De bovenzijdes van deze lijsten
zijn belegd met lood. De zijvlakken en schuine dakvlakken van de dakkapellen zijn voorzien van
natuurleien.
Diagnose: de gootbekleding is in relatief goede staat. Her en der is een herstelling uit te voeren
waar ook de ondergelegen houtstructuur moet worden nagezien.
De afvoerbuizen zijn in goede staat.
De kroonlijsten zijn in goede staat, het schilderwerk mag herdaan worden.

3.1.2.8. /

Dakdoorgangen
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Op het dak bevinden zich twee schoorstenen uit baksteen. Eén in het dakvlak van de zuidgevel en
één in het dakvlak van de noordgevel. Ze zijn voorzien van een schoorsteenkap en een
gecementeerde afwerklaag identiek aan deze van de gevels. De onderzijdes zijn aangewerkt met
loden loketten.
Bijzonder aan de achtergevel is het fronton met bekronende dakruiter. Hoogstwaarschijnlijk is dit
fronton opgebouwd uit gehouwen zandsteen blokken. Het fronton wordt afgelijnd door een zelfde
kroonlijst als elders toegepast bij de gevels. Een dakruiter werd geplaatst bovenop de nok van het
fronton. De opstanden van de sokkel van de ruiter zijn voorzien van natuurleien, de houten
constructie hierboven is bekleed met lood. Op het dak van het torentje is een koperen bekleding
met vergulde of messing topbekroning aangebracht.
Diagnose: de dakdoorgangen zijn in goede staat.

3.1.3. /

INVENTARIS INTERIEUR

3.1.3.1. /

Algemeen
Het kasteel heeft vier verdiepingen, waarvan één ondergronds, twee bovengronds en één onder
het dak.
Algemene diagnose van het interieur. Het volledige interieur van het kasteel is in goede staat.
Daarom vermelden we dit niet bij elke item of elke ruimte onderling. Enkel wanneer iets in mindere
of slechte staat is zal het weergegeven zijn.
Op dit moment is er beperkte schade ter hoogte van de binnenzijde van de ramen als gevolg van
waterinsijpeling maar dit is momenteel in restauratie. Op het moment van de goedkeuring van dit
beheersplan zal de schade hersteld zijn.

A. Kelderverdieping
De kelderverdieping loopt niet onder het gehele gebouw door. Aan west- en zuidzijde bevinden
zicht immers kruipkelders. Dit is ook af te leiden uit de roosters in de gevels. De keldervloer bestaat
wellicht uit een betonplaat. De binnenwanden zijn opgebouwd uit baksteen en zijn ofwel gepleisterd
ofwel gecementeerd en daarna geschilderd. Verschillende kelderruimtes hebben authentieke
kruisribgewelven (en gordelbogen) uit baksteen, al dan niet bepleisterd. De vloeren van de
kelderruimtes zijn afgewerkt met nieuwe keramische tegels.

De houten binnendeuren op deze verdieping zijn allen vernieuwd.
De trap die naar het gelijkvloers leidt, draait zich rond de lift en is bekleed met blauwe hardsteen
ste
ste
(trap en lift dateren van overgang 20 -21 eeuw). Ook de vloer in de hal op de kelderverdieping is
afgewerkt met hetzelfde materiaal. Hetzelfde geldt bovendien voor de traphallen op de andere
verdiepingen. De volledige trapconstructie is vernieuwd.
De gecementeerde wanden vertonen sporen van vocht dat achter de cementering zit.

B. Gelijkvloerse verdieping
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Het is onduidelijk hoe de vloer is opgebouwd op de gelijkvloerse verdieping. Er wordt verondersteld
dat de vloeropbouw van de zones boven de kruisribgewelven niet veel veranderd is ten opzichte
van vroeger. Aangezien de baksteen gewelven niet overbelast mogen worden door extra gewicht.
Of de oorspronkelijke vloeropbouwen van de andere ruimtes (ondermeer boven de kruipkelders)
wel met de tijd gewijzigd zijn, is onzeker. Wat wel met zekerheid kan gesteld worden, is dat de vloer
van de traphal uit beton bestaat.
Een groot deel van de ruimtes heeft een parketvloer en een houten plint.

De binnenmuren van de gelijkvloerse verdieping zijn opgebouwd uit baksteen metselwerk. Ze zijn
vervolgens voorzien van een vlakke bepleistering en geschilderd. Tussen muren, moerbalken en
plafonds zijn gepleisterde moulures aanwezig. De moulures reiken onderaan tot tegen de
onderzijde van de moerbalken. Vermoedelijk zijn de plafonds houten constructies, aangezien
moerbalken behouden bleven. De balken zijn vlak bepleisterd.

In verschillende ruimtes zijn nog gedecoreerde gietijzeren radiatoren.

De binnendeuren zijn algemeen van het type paneeldeur, zijn donker gevernist en hebben twee
vleugels.
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C. Eerste verdieping
Via de recentere betonnen trap, bekleed met blauwe hardsteen bereikt men de eerste verdieping.
Opnieuw zijn de trap en de vloer van de traphal (en plinten) bekleed met hetzelfde materiaal. De
overige vloeren zijn voorzien van parket. Zoals reeds aangehaald, bevinden zich onder de parket
waarschijnlijk kinderbalken die rusten op de zichtbare moerbalken (bepleisterd).

De binnenmuren zijn over het algemeen gemetst en vlak bepleisterd. Ook op deze verdieping lopen
muren en plafonds in elkaar over door de toepassing van moulures. Hierbij loopt de onderzijde van
de muurlijst eveneens gelijk met de onderzijde van de moerbalk.

De houten binnendeuren (enkele) zijn van het type paneeldeur en zijn minstens aanwezig sinds de
de
ste
overgang 19 -20 eeuw (zie oude foto’s interieur). De dubbele glazen deuren met aluminium
kaders op de eerste verdieping zijn recent van oorsprong.
De centrale hal heeft identieke gietijzeren radiatoren als op de gelijkvloerse verdieping. De overige
ruimtes van de eerste verdieping hebben vlakke paneelradiatoren.

D. Zolderverdieping
De trap met bekleding uit blauwe hardsteen loopt verder tot de zolderverdieping, zo ook de lift.
Opnieuw treft men in de traphal een recentere vloerafwerking uit blauwe hardsteen aan.
De vloer van de grote polyvalente ruimte (ruimte 2.03) en de aansluitende keuken met berging
(respectievelijk ruimte 2.02 en 2.02.1) zijn voorzien van parket.
Bij de aansluitende bergingen (zuidkant) en de technische ruimte (oostkant) is de parket niet
doorgetrokken en bleven multiplexplaten zichtbaar. De overige ruimtes zijn afgewerkt met linoleum.
Zowel bij parket als linoleum zijn houten plinten toegepast.
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Een archiefdocument (1940) beschrijft een nieuwe monolietvloer op de bestaande plankenvloer van
de zolder. Waarschijnlijk is dus een betonvloer aanwezig onder de parket en linoleum (+
multiplexplaten).
De dakstructuur kon niet geïnspecteerd worden, aangezien ze ‘ingepakt’ is (valse plafonds,
gipskartonplaten tegen de dakvlakken,…). In de technische ruimte (ter hoogte van achtergevel) kan
wel een bebording op kepers en een gordingsbalk waargenomen worden. Het zichtbare gedeelte
van deze structuur is in goede staat. Deze structuur loopt vermoedelijk rondom rond. Waar geen
dwarsmuur aanwezig is en de overspanning van de gordingsbalk te groot is, staan naar alle
waarschijnlijkheid spanten opgesteld (bijvoorbeeld noord- en zuidgevel). Het is echter niet duidelijk
welke vorm de mogelijke spanten hebben. Het middenstuk van het dak is plat en zou volgens
archiefdocumenten uit beton bestaan. Twee grote dakkoepels werden ongeveer te midden het
platte dak geplaatst en ook een kleinere ter hoogte van de traphal.

Verstevigingen aan de dakstructuur door middel van stalen I-profielen zijn op verschillende
plaatsen zichtbaar. De muuropstanden werden versterkt door een betonnen ringbalk. Deze is op
verscheidene plaatsen zichtbaar.
ste

ste

De zolder werd ingericht rond de overgang 20 -21
eeuw. De binnenmuren bestaan uit
metselwerk of gipskarton. Waarna ze bepleisterd en geschilderd werden. De binnendeuren van de
zolderverdieping zijn allen recent. Het betreft volle houten deuren, met uitzondering van de deur
van de traphal die identiek is aan de andere glazen deuren van de traphal.
De zolderverdieping wordt verwarmd door middel van ventiloconvectoren (ruimte 2.03), de andere
verwarmde ruimtes door paneelradiatoren.

3.1.3.2. /

Bijzonderheden per lokaal

3.1.3.2.A /

Kelderverdieping
Ruimte -0.01
- Aangezien deze ruimte vrij groot is, wordt de sluitsteen van het gewelf ondersteund door een
achthoekige kolom. De bovenzijde van de kolom bestaat uit baksteen, de onderzijde uit
natuursteen.
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Ruimte -0.05/06/07/08
- In tegenstelling tot de andere binnenwanden in de kelder, zijn de tussenwanden hier gemaakt
uit gipskarton. Waarna ze tot op bepaalde hoogte bekleed zijn met faiencetegels.
Ruimte -0.13
- Deze ruimte heeft een vals plafond. Wat zich hieronder bevindt, kon dus niet gecontroleerd
worden.
Ruimte -0.17
- Deze ruimte heeft een vals plafond. Wat zich hieronder bevindt, kon dus niet gecontroleerd
worden.

3.1.3.2.B /

Gelijkvloerse verdieping
Ruimte 0.01
- Geen moulures
- De deur naar de kelder heeft een aluminium kader voorzien van glas.
Ruimte 0.02
- Geen moulures
- Rechthoekige balk, ter vervanging van muur
Ruimte 0.03
- Spiegelvormige panelen op wanden + plint, spuitpleister
- De centrale hal heeft een vloerafwerking uit marmer. Bruin- en witgetinte stenen zijn in
dambordpatroon geplaatst. Hierrond werd een witte boord met bruine randen gelegd.
Ruimte 0.04
- Behang
- voormalige deuropening is geen volle muur
- stukjes muur blijven staan onder moerbalken
- dwarse moerbalken zijn dubbel zo hoog, verstevigd, na uitbreken muren, moulures hiermee
gelijk getrokken, ook de langse zijn waarschijnlijk hoger gemaakt
Ruimte 0.05
- Binnendeuren in rococo
Ruimte 0.06
- Parket met motief
- Moerbalken verstevigd, zijn dubbel zo hoog, komen niet gelijk met onderzijde moulure
Ruimte 0.07
- Consoles met trigliefen en guttae onder moerbalken

3.1.3.2.C /

Eerste verdieping
Ruimte 1.02
- Recent behang
Ruimte 1.04
- Paneelwand, daar stond vroeger wand (zie oude foto interieur)
Ruimte 1.05
- schouw
Ruimte 1.06
- Moerbalk verhoogd: wellicht om stabiliteitsredenen.
Ruimte 1.07
- Moerbalken verhoogd: wellicht om stabiliteitsredenen
Ruimte 1.08
- voorzetwand
Ruimte 1.09/10/11/12
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-

3.1.3.2.D /

Wanden gipskarton en faiencetegels
Recente enkele binnendeur (met traphal)
Linoleum

Zolderverdieping
Ruimte 2.02
- Op de zolderverdieping zijn geen historische of waardevolle elementen meer aanwezig.
Ruimte 2.07/08/09
- Op de zolderverdieping zijn geen historische of waardevolle elementen meer aanwezig

3.2. /

BESCHRIJVING ORANJERIE

3.2.1. /

FOTOREPORTAGE EN OPMETINGSPLANNEN BESTAANDE TOESTAND
Zie bijlagen 8.4 en 8.5.

3.2.2. /

INVENTARIS EXTERIEUR

3.2.2.1. /

Algemeen
De oranjerie, gelegen langsheen de Marneflaan, heeft een (quasi) rechthoekig grondplan. Ze heeft
een gelijkvloerse verdieping en een zolderverdieping onder een leien schilddak. De langse gevels
hebben negen traveeën en de kopse gevels één.
Diagnose algemeen: de oranjerie is recent gerestaureerd en ingericht tot receptieruimte. Het
gebouw is in zijn totaliteit in goede staat. Enkel wanneer er gebreken zichtbaar zijn zullen deze
weergegeven worden per onderwerp.

3.2.2.2. /

Metselwerk
Het metselwerk bestaat uit massieve rode baksteen. Het verband van de stenen is niet consequent.
Er komt zowel een kruisverband als een staand verband voor. Het voegwerk bestaande uit
kalkhoudende mortel werd hersteld met cementmortel.
De sierlijke ankers die aanwezig zijn aan de linker- en rechterkant van de voorgevel zitten niet op
vloerhoogte. Bijgevolg wordt verondersteld dat het hier om onderdelen van verlichtingsarmaturen of
dergelijke gaat.
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Diagnose: de onderste zone van de straatgevel vertoont sporen van opstijgend vocht met uitvallend
voegwerk en mosvorming tot gevolg.

3.2.2.3. /

Gevelafwerking
De bakstenen zijn zichtbaar gelaten. Enkel werd ter hoogte van de uitstekende plint aan voor- en
westgevel een cementering aangebracht. (Aan de achtergevel springt de plint niet uit.)
De deur in de westgevel is de enige gevelopening die een omlijsting kreeg. Ze is vlak
gecementeerd.

3.2.2.4. /

Natuursteen
De doorlopende raamdorpels uit blauwe hardsteen van de voorgevel benadrukken de horizontale
geleding. Zo ook de geprofileerde lijsten (blauwe hardsteen) waarboven de rollagen van de ramen
en deuren starten (tevens voorgevel).
Ook de vier deuren hebben dorpels uit blauwe hardsteen.
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Diagnose: de dorpels vertonen een gestabiliseerde verzakking.

3.2.2.5. /

Buitenschrijnwerk
Het buitenschrijnwerk van de oranjerie is vervaardigd uit houten stijlen en regels en kreeg een witte
verflaag. De volle panelen van de deuren (onderzijdes) zijn gemaakt uit houten planken. De vaste
lichten en opendraaiende vleugels zijn verder onderverdeeld door middel van kleinhouten. Het glas
(enkel) is in de houten onderdelen vastgezet met mastiek.
De bovenlichten van zowel de schuiframen als deuren van de voorgevel zijn rondboogvormig. De
deur in de westgevel heeft een korfboogvormig bovenlicht. Enkel deze laatste deur en de middelste
deur in de voorgevel hebben vleugels die tot tegen het boogvormige bovenlicht reiken. De vleugels
van de andere twee deuren zijn lager. Er is immers nog een bijkomend vast licht aanwezig.
Diagnose: het schrijnwerk mag inmiddels een nieuwe onderhoudslaag krijgen.

3.2.2.6. /

Dakbedekking
Het schilddak is voorzien van natuurleien. De nok en de noordbomen zijn afgewerkt met loden
slabben. Op de dakvlakken zijn ladderhaken aangebracht.
Diagnose:
De ladderhaken zijn niet goed geplaatst omdat ze niet bevestigd zijn door de kepers.
Er zijn enkele beschadigingen in de leibedekking. Sommige herstellingen zijn utigevoerd met
silconekit.

3.2.2.7. /

Regenwaterafvoer
De regenwaterafvoer gebeurt via een houten bakgoot op houten consoles, ronde koperen
afvoerbuizen en gietijzeren dolfijnen. Vermoedelijk is de bakgoot binnenin afgewerkt met koper. De
bakgoot kan aanzien worden als kroonlijst en ligt op eenvoudige houten consoles. De bakgoot
(kroonlijst) is niet doorgetrokken ter hoogte van de achtergevel.
Voorts is op te merken dat het metselwerk onmiddellijk onder de kroonlijst drie maal lichtjes
uitspringt ten opzichte van de ondergelegen gevelvlakken.
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3.2.3. /

INVENTARIS INTERIEUR

3.2.3.1. /

Algemeen
De oranjerie heeft twee verdiepingen: een gelijkvloerse verdieping en een verdieping onder het
dak. Deze laatste is door de aanwezigheid van een plafond niet toegankelijk.

3.2.3.2. /

Bijzonderheden per verdieping

3.2.3.2.A /

Gelijkvloerse verdieping
Het concept van de inrichting van de oranjerie is eenvoudig. De ruimte werd volledig open gelaten.
Er zijn geen binnenmuren aanwezig. Wel is een sanitair blok aanwezig, bestaande uit keperwanden
afgewerkt met meubelplaat. Dit blok omvat toiletten, keuken en bergruimte en deelt de open ruimte
op in een klanten- en een medewerkerszone.
De muren zijn vlak bepleisterd en wit geschilderd. Sommige muren zijn alvorens het pleisteren,
voorzien van een geïsoleerde voorzetwand. De gehele oppervlakte is voorzien van een akoestisch
plafond.
De ruimte is voorzien van een gepolierde betonvloer, die op een bestaande betonplaat werd
gegoten..

3.2.3.2.B /

Zolderverdieping
De zolderverdieping kon niet geïnspecteerd worden omwille van het aanwezige akoestische
plafond. Uit foto’s en plannen en eerdere onderzoeken is volgende gekend.
De dakstructuur bestaat uit 8 eiken dakspanten en 2 strijkbalken waarop gordingen rusten dewelke
het keperwerk met isolatie en dakbedekking dragen. Tussen de dakspanten werden 8 secundaire
draagbalken aangebracht ter ondersteuning van een vroegere valse zoldering. Ten behoeve van de
constructie van een liftschacht werd het eerste spant (= meest westelijke spant) doorgezaagd maar
werd achteraf weer hersteld.
Algemeen kan gesteld worden dat alle houten trekkers van de spanten bestaan uit 2 delen,
dewelke met een liplas (schuin gehaakt) met mekaar werden verbonden.
Ook alle spantbenen (behalve deze van het meest oostelijke spant) zijn onderaan opgebouwd uit 2
delen, dewelke met een liplas aan elkaar verbonden werden.
Diverse houten onderdelen omvatten sleuven en openingen die getuige zijn van recuperatie van
een andere constructie.

3.3. /

BESCHRIJVING KOETSGEBOUWEN A EN B

3.3.1. /

FOTOREPORTAGE EN OPMETINGSPLANNEN BESTAANDE TOESTAND
Zie bijlagen 8.4 en 8.5.

3.3.2. /

INVENTARIS EXTERIEUR
De koetsgebouwen A en B zijn wat betreft de buitenzijde gelijkaardig. De beschrijvingen gelden
bijgevolg voor beide gebouwen.
De voorgevels bestaan uit zeven traveeën. Deze gevels zijn de enige waarin gevelopeningen
aanwezig zijn. De zij- en achtergevels zijn allen volledig dicht.
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De koetshuizen kennen 1 bouwlaag onder leien schildaken met 3 dakkapellen.

Het buitenschrijnwerk van de koetshuizen is vervaardigd uit houten stijlen en regels en kreeg een
witte verflaag. De volle panelen van de deuren (onderzijdes) zijn gemaakt uit houten planken. De
vaste lichten en opendraaiende vleugels zijn verder onderverdeeld door middel van kleinhouten.

Het metselwerk bestaat uit massieve rode baksteen met een afwerking op kalkbasis. Deze
afwerking heeft een schilderlaag en een gepikte plint.

Diagnose algemeen: de koetshuizen zijn momenteel aan restauratie toe. Deze restauratiewerken
zijn opgenomen in het dossier van de cascorestauratie dat momenteel lopende is. Na deze
restauratie zal deze inventaris bijgevolg geactualiseerd moeten worden.
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INVENTARIS INTERIEUR
Op de gelijkvloerse verdiepingen zijn door recentere verbouwingswerken geen waardevolle
elementen meer aanwezig.
Ook de dakspanten vertonen diverse ingrepen en worden soms aangevuld met metalen
onderdelen.
Spant D koetshuis A is verdwenen.

3.4. /

BESCHRIJVING BELVÉDÈRE

3.4.1. /

FOTOREPORTAGE EN OPMETINGSPLANNEN BESTAANDE TOESTAND
Zie bijlagen 8.4 en 8.5.

3.4.2. /

INVENTARIS EXTERIEUR
Het gebouw is opgebouwd uit 2 delen, een rechthoekig volume van één bouwlaag met een plat
dak, en een ronde belvédère met een koepeldak op zuilen.
De belvédèrekoepel wordt ondersteund door 6 zuilen, met kenmerken van de Toscaanse orde.

De zuilen zelf zijn opgebouwd uit baksteenmetselwerk, dat werd bepleisterd, om natuursteen te
imiteren. De basementen van de vier zuilen aan de buitenzijde zijn bekleed met blauwe
hardsteenplaten. De twee zuilen aan de binnenzijde zijn volledig uitgevoerd in baksteenmetselwerk.
De abacuss (dekplaat) van het kapiteel is ook in blauwe harsteen uitgevoerd. Tussen de 4
buitenste zuilen zijn er 3 treden in blauwe hardsteen geplaatst.
De vloer van de belvédère is opgebouwd uit baksteen van 14 x 3,5 cm in halfsteens verband
geplaatst.
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De volledige koepelconstructie van de belvédère is opgebouwd uit hout. Er is een buiten- en een
binnenkoepel, daartussen zijn er dragende spanten gebouwd, die het dakbeschot dragen. De
spanten steunen vermoedelijk op een houten ringconstructie die op regelmatige afstand wordt
afgeschoord. Aan de binnenzijde van de koepel is een bepleisterd plafond voorzien op rinkellatjes.
Aan de buitenzijde is de koepel bekleed met zinken panelen, vermoedelijk als bescherming tegen
weersinvloeden. De architraaf en de kroonlijst zijn volledig in hout en geschilderd. De kroonlijst is
aan de bovenzijde bekleed met zink.

Het rechthoekig volume is opgetrokken in baksteen. De gevels zijn volledig bepleisterd. De plint
onderaan wordt ter hoogte van de versmalling naar de muur, onderbroken door één laag in
witsteen van 7 cm hoogte, geplaatst op een leisteen.
De raamdorpels zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen. Onder de dorpels is een geprofileerde lijst in
baksteenmetselwerk uitgewerkt, die is bepleisterd met kalkmortel.
Aan de achtergevel werd een inkomsas gecreëerd, geflankeerd door zuilen en pilasters. Deze
zuilen en pilasters zijn volledig opgebouwd uit baksteenmetselwerk dat werd bepleisterd met kalk.
Het vloertje in deze inkomsas is ook in baksteenmetselwerk, naar analogie met de vloer van de
belvédère, baksteenformaat 14 x 3,5 cm, in halfsteens verband. De 2 onderste treden naar deze
sas zijn in blauwe hardsteen, de bovenste trede sluit aan op de bakstenen vloer, en is uitgevoerd in
baksteen.
Het plat dak is opgebouwd uit houten balken 10 x 10 cm hoh 40 cm. Hierop werd een bebording
aangebracht uit planken, waarop de waterdichting werd aangebracht. De waterafvoer van deze
platte daken werd in de hoek van de zuilen van de achtergevel ingewerkt., en uitgevoerd in lood.
De kroonlijsten met klossen, zijn uitgevoerd in hout en bekleed met zink. Boven de kroonlijst is nog
een opstaande boord in metselwerk voorzien die beschermd wordt met een deksteen in blauwe
hardsteen. De dekstenen zijn met elkaar verbonden door stalen doken, ingewerkt in de steen, en
opgegoten met lood.
Diagnose algemeen: de belvédère is momenteel in restauratie. Het is niet mogelijk om hiervan een
actuele diagnose te stellen gezien de werken in uitvoering zijn. Na de restauratie zal de diagnose
van dat moment moeten toegevoegd worden.

3.4.3. /

INVENTARIS INTERIEUR
Alle binnenmuren zijn in oorsprong afgewerkt met een kalkbepleistering met een afwerkingslaag in
kalkverf. Op de muren is een lambrisering met kalkverf geschilderd.
Ook de raamdorpels aan de binnenzijde zijn mee bepleisterd.
Het schrijnwerk is in hout en de raamlateien zijn in blauwe hardsteen of hout.
In de verbindingsgang is er een bolvormig gewelf dat bepleisterd is. De vloer in het sas is uit
baksteen.
De vloerconstructie bestaat volledig uit hout. Onder de vloerconstructie bevindt zich een kruipruimte
op volle grond.
Onder de bakstenen wanden is een eerste vertanding zichtbaar welke overeenkomt met de
plinthoogte aan de buitenzijde.

pluspunt architectuur

KASTEEL SORGHVLIEDT EN BIJGEBOUWEN
Marneflaan 3 te 2660 Hoboken

beheersplan

3.5. /

Stad Antwerpen
Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

PAG 3-20

BESCHRIJVING PARKCONSTRUCTIES
Langs de Marneflaan bevindt zich aan beide teogangen een eenvoudig ijzeren hek tussen
baksteenpijlers en een ijzeren poort tussen geblokte natuurstenen rococopijlers met bekronende
vazen. De westelijke hoofdingang langs de Moretusstraat ligt in de as van het kasteel: achter een
hek leidt een dreef naar het kasteel. Een vlakke brug loopt over de omgrachting, daarachter bevindt
zich een smeedijzeren hek en poort tussen geblokte natuurstenen pijlers met verdiepte panelen,
schelpmotieven en bekronende siervazen.
Aan de rand van vijver staan blauwe hardstenen zuilen verbonden met ketting.
Diagnose:
- De zuidelijke zuil van de toegangspoort is mechanisch beschadigd.
- Het topstuk van de siervaas is verdwenen. De vaas vertoont wat aders en scheuren maar
voldoet nog.
- De siervaas van de noordelijke zuil is ernstig beschadigd en werd inmiddels verwijderd om de
publieke veiligheid te kunnen garanderen.
- De sluitlat van de ijzeren poort is logekomen en begint te roesten.
- de zuilen aan de vijver zijn bijna allen afgebroken en omgevallen.
- De ijzeren hekken van alle toegangspoorten verroest
- Alle zuilen zowel uit metselwerk als blauwe hardsteen zijn te restaureren
- Het pleisterwerk komt los van de brug. Plaatselijk is ook het onderliggend baksteenmetselwerk
beschadigd door vocht en vorst. Ook de sokkel in witte steen van de zuidelijke kolom is
plaatselijk beschadigd. De stootvoegen van de hardstenen afdekking staan ver open.
Samengevat: de parkconstructies zijn aan restauratie toe.
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BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN
Beschrijf hier de erfgoedwaarden van het onroerend erfgoed. Erfgoedwaarden kunnen zijn : archeologisch,
architecturaal, artistiek, cultureel, esthetisch, historisch, industrieel-archeologisch, technisch, ruimtelijkstructurerend, sociaal, stedenbouwkundig, volkskundig of wetenschappelijk; bijkomende criteria zijn
zeldzaamheid, gaafheid, herkenbaarheid, authenticiteit, representativiteit, contextwaarde en ensemblewaarde.
Vertrek van de waarden zoals omschreven in het beschermingsbesluit .Voor de waarden die je hier beschrijft,
geef je een visie in hoofdstuk 5.

Waardenstelling van de erfgoedelementen en kenmerken. “De situering en de beschrijving van de
erfgoedwaarden en de juridische toestand van het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of
van het deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt, waarop het beheersplan betrekking
heeft.”

Het kasteel wordt gerangschikt als monument, overeenkomstig de bepalingen van art. I der wet van
7 augustus 1931, om reden van zijn archeologische waarde.
Het huidige kasteel Sorghvliedt is immers gebouwd op de grondvesten en kelders van een 16-de
eeuwse ‘hof van plaisantie’. Uit later onderzoek van de gevels is gebleken dat verschillende
de
bovengrondse delen nog deel uitmaken van de 16 eeuwse constructie.
De volledige ontwikkeling van het park Sorgvliedt en de gebouwen erin hebben allen nog een zeer
grote historische waarde. In de huidige verschijningsvorm van de diverse gebouwen is nog in
grote mate de oorspronkelijk te herkennen. Ook de parkvijver en de deels gedempte
de
omwallingsgracht dateren van begin 19 eeuw en hebben nog grotendeels hun vorm en profiel
behouden. Van die periode dateert ook nog het momenteel in restauratie zijnde Belvédère.

In 1937 werd Sorghvliedt verkocht aan het gemeentebestuur van Hoboken. Sinds 2001 wordt
Antwerpen onderverdeeld in 9 districten en wordt het districtshuis van Hoboken ondergebracht in
het kasteel Sorgvliedt. Dit districtshuis moet de identiteit van een pas ontstane natie versterken en
neemt bijgevolg een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van Hoboken.
De gebouwen staan in een park welke een zeer waardevol bomenpatrimonium kent waardoor het
geheel ook een hoge natuurwetenschappelijke waarde heeft. We verwijzen hierbij naar het
beheersplan met betrekking tot het park Sorghvliedt.
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De site Sorghvliedt is ruimtelijk-structurerend zeer belangrijk. Het maakt onderdeel uit van de
‘Zachte Ruggengraad – Scheldepark’ van het ruimtelijk Structuurplan van de stad Antwerpen.
Samen met 4 andere parken maakt deze site deel uit van de zachte ruggengraat van groene open
ruimten. Ook maakt het districtshuis deel uit van het collectieve geheugen van Hoboken en is
onlosmakelijk verbonden met de plek. Het districtshuis is ook sterk gekoppeld met de 4 andere
gebouwen in het park. De evolutie van het park heeft daartoe een grote rol gespeeld.

De 5 gebouwen in het park hebben elk bepaalde karakteristieken die de gebouwen heel
herkenbaar maken. Het kasteel als hoofdgebouw, de koetshuizen als voorloper van de garage en
oorspronkelijke toegang van de site, de oranjerie als ondergeschikt gebouw aan het kasteel en de
belvédère als tuinpaviljoen.
Deze 5 herkenbare gebouwen geven door hun aanwezigheid op dezelfde site ook gestalte aan hun
ensemblewaarde. De configuratie van de gebouwen zoals we deze vandaag kennen is en zal
beeldbepalend zijn voor de volgende decennia. Het beeld van vandaag is tot stand gekomen na de
woelige periode van de Franse overheersing. De rust keerde eindelijk terug. En dit uitte zich ook in
de herleving van de buitenplaats op deze site. De Franse tuin werd omgevormd tot een Engelse
landschapstuin zoals we hem nu ook nog ten dele kennen: grote grasvelden, kronkelwegen, een
idyllische brug over de vijver, bomengroepen en solitaire bomen, …Ook de bouw van het
belvédèrepaviljoen op de heuvel situeert zich binnen deze ‘hervorming’ en maakt wezenlijk deel uit
van de heraanleg. Dit scenario wordt voor het eerst weergegeven rond 1830. Pas rond 1930
worden er nog enkele wijzigingen aan de tuin aangebracht, in hoofdzaak in de directe omgeving
van het kasteel. De nieuwe eigenaar, Dr. Van den Wildenbergh, laat de vijver verkleinen, en ook de
rechte laan van de hoofdpoort naar de voorgevel dateert uit die periode. Sinds dan is de
verschijningsvorm van het volledige ensemble niet meer aangepast.

Met de aanleg van de fortengordel viel Sorghvliedt binnen de krijgsdienstbaarheden van fort 8.
Hierdoor werd het domein niet verkaveld zoals zoveel andere hoven van plaisantie. In de aankoop
in 1937 door de gemeente werd het kasteel ingericht als gemeentehuis en de tuin als publiek park
waardoor de hele site een belangrijke socio-culturele waarde kent.
Zowel het kasteel, de koetshuizen en de hoofdtoegang met brug tussen de koetshuizen worden
aanzien als karakteristiek voor de loopbaan van Van Baurscheit en zijn bijgevolg architecturaal
waardevol.
Bij het kasteel is met betrekking tot het exterieur vooral de gevelindeling van belang. De
gevelafwerking, bestaande uit een te harde bepleistering, is van latere datum en minderwaardige
uitvoering. Ook de kleur is later gewijzigd. Alle zichtbare natuurstenen onderdelen zijn wel nog
origineel en waardevol. Het schrijnwerk is sinds de laatste restauratie in 2016 aangepast qua vorm
naar historisch model maar voorzien van monumentenglas binnen bestaande sponning.
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Het interieur van het kasteel is op sommige plaatsen zwaar verbouwd zoals de trappenhal en de
kelder- en zolderverdieping.
De architecturale waarde is verstoord bij volgende aspecten:
- sommige nieuwe vloerafwerkingen
- integratie onthaal gelijkvloers,
- integratie balie verdieping inclusief achter gelegen wandconstructie met boogvorm,
- toevoeging van binnenschrijnwerk in aluminium
- signalisatie
- nieuw hang- en vooral sluitwerk op historisch deuren
- vernieuwd dakconstructie in combinatie hout en staal. Bij een volgende studie is het
aangewezen de evolutie van het oorspronkelijke dakspant tot het huidige nieuwe spant uit hout
en staal te reconstrueren.
- verbouwing zolderverdieping

Wel representatief zijn nog de grote ruimten op gelijkvloers en verdieping zoals de trouwzaal, de
inkomhal en de aangelegen ruimten (nu kantoren). Het houten binnenschrijnwerk en enkele
binnenluiken alsook de stenen vloertegels in de inkomhal zijn nog karakteristiek. Het pleisterwerk
met glasvliesbekleding en het metalen schrijnwerk is vernieuwd of later toegevoegd. De zolder
alsook de kelder (met uitzondering van enkele gewelven) vertonen binnen geen waardevolle
elementen meer.
Zowel bij de koetshuizen als bij de orangerie is vooral het exterieur van architecturale waarde.
De koetshuizen zijn intern zo zwaar verbouwd dat er geen enkel waardevol element nog aanwezig
is. Op een paar dakspanten na is het volledige interieur verdwenen bij vorige verbouwingswerken.
De gevels vertonen wel nog enkele interessante bouwsporen.
Met betrekking tot de gebruikswaarde van een monument kan men stellen dat het oorspronkelijke
gebruik van het gebouw steeds een aangewezen gebruik blijft. In het geval van Sorgvliedt is dit niet
meer het geval.
Toch leent de hiërarchische opbouw van het kasteel met hoofd- en secundaire ruimten
geschakeld rondom een grote centrale inkomhal zich zeer goed voor haar huidige functie van
districtshuis.
De oranjerie is momenteel in concessie gegeven om uitgebaat te worden als zomerbar. Net
zoals in het verleden wordt dit gebouw functioneel benut als één grote open ruimte waarbij de
prachtige lichtinval ten volle benut is.
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Met betrekking tot de koetshuizen voorziet de bouwheer in een restauratiedossier van de
gevels, wateridicht maken van de kelders en casco maken van de interieurs van beide gebouwen.
Daarna zal er een oproep gelanceerd worden voor het commercieel uitbaten, meer specifiek
horeca, van koetshuis B. In de oproep zal een commerciële uitbating van het koetshuis A in optie
genomen worden.

Het voormalige café grenzend aan koetshuis A is inmiddels afgebroken met de bedoeling om het
koetshuis vrij te maken en de aangrenzende gevel alsook straatmuur te restaureren.
Het herstellen van de opening in de muur maakt het mogelijk om de toegang tot het park en de
koetshuizen te verbeteren en te verbinden met de nieuwe promenade door het Broydenborgpark.
Aan de achterkant van de koetshuizen is een wadi of gracht gelegen, deze wordt opnieuw
opengemaakt en van water voorzien (cfr beheersplan park).
In functie van de optimalisatie van de ruimte van zowel het park als de koetshuizen is een
herbestemming van de koetshuizen naar een maximaal publieke functie zoals een horecazaak een
mogelijke katalysator.

De totaalrestauratie van de belvédère start nog in 2016. Het concept beoogt een restauratie die
de oorspronkelijke erfgoedwaarden moet terugbrengen. Zowel exterieur als interieur worden
momenteel gerestaureerd. Het gebouw zal een functie hebben voor kleinschalige activiteiten (bvb
recepties). Rond het gebouw wordt de padenstructuur aangepast en wordt de dichtgemaakte
walgracht aan de westzijde opnieuw opengemaakt.
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VISIE OP TOEKOMSTIG BEHEER
Verwoord de visie op het toekomstig gebruik van het onroerend erfgoed; schets de grote lijnen voor de
toekomstige 20 jaar (of 24 jaar indien een geïntegreerd beheersplan). Formuleer via beheerdoelstellingen welke
toestand je wilt bereiken en op welke manier. Splits de doelstellingen op in hoofd- en nevendoelstellingen.
Let wel : dit mag geen impact hebben op de erfgoedwaarden uit hoofdstuk 4. De hoofddoelstelling gaat steeds
uit van het behoud, de verbetering of het herstel van de waarden (zoals beschreven in hoofdstuk 4) die aan de
grondslag van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap liggen. De nevendoelstellingen bevatten
beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap te valoriseren, te herbestemmen of
in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen (bijvoorbeeld toeristische ontsluiting,
landbouwexploitatie,..).
Wens je het onroerend erfgoed als ZEN erfgoed (erfgoed zonder economisch nut) of OPEN Erfgoed te laten
erkennen? Argumenteer dan hier waarom het onroerend erfgoed in aanmerking komt. Maak een duidelijk
onderscheid tussen doelstellingen (hoofdstuk5) en geplande werken (hoofdstuk 6).

5.1.

VISIE TOEKOMSTIG GEBRUIK

5.1.1.

NAAR GEBRUIK.
Het kasteel is in gebruik als districtshuis voor Hoboken.
In de kelder bevinden zich enkele personeelsruimten, bergingen, technische ruimten en een
sanitair blok.
Op het gelijkvloers bevinden zich de trouwzaal, en enkele kantoren.
Op de eerste verdieping bevinden zich hoofdzakelijk kantoren en een sanitair blok.
De zolder bestaat voornamelijk uit een grote polyvalente ruimte, een keuken, diverse (technische
bergingen), een dataruimte en beperkt sanitair.
Het bestaande en toekomstige gebruik is compatibel met de hoofddoelstellingen inzake erfgoed.

5.1.2.

BOUWKUNDIG.
Hoofddoelstelling is het behoud, de verbetering of de herstelling van de waarden beschreven in
hoofdstuk 4. Het gaat hier dan voornamelijk om de verschijningsvorm van de gevels en de nog
aanwezige historisch en architecturaal belangrijke elementen welke beschreven zijn in hoofdstuk 3.
Met ander woorden het herwaarderen van de erfgoedwaarden en bewaarde erfgoedelementen
door restauratie van erfgoedelementen die beschadigd of verweerd zijn. Deze erfgoedwaarden
moeten veilig gesteld worden voor de toekomst. Het beoogt in hoofdzaak de restauratie van de
gevelschil zoals de door Van Baurscheit geconcipieerd bij de bouw van het kasteel. Verder
veronderstelt dit ook de instandhouding van de dakbedekking, het buitenschrijnwerk, de vloeren,
het binnenschrijnwerk, het hang- en sluitwerk, de schouwmantels, …
Een goede visie met betrekking tot restaureren van monumenten vertrekt vanuit een behoudende
aanpak die gebaseerd is op de gekende charters. Historische evolutie, materiële authenticiteit, zorg
voor het detail en een realistische conserverende houding met onderhoudsvriendelijke, duurzame
en reversibele oplossingen staan hierin centraal. Bij restauraties wordt er geopteerd voor zachte
restauraties, waarbij de voorkeur gaat naar behoud en herstel van het oude en waardevolle, eerder
dan vervangen of vernieuwen ervan. Maximaal behoud van authentiek materiaal of het historisch
gegroeide lagenpakket is vanzelfsprekend. Structurele, bouwfysische en materiële verbeteringen of
consolidaties worden aangebracht met traditionele technieken in combinatie met moderne
technieken zonder hierbij het historische materiaal te beschadigen of te veranderen.
De restauratie van het buitenschrijnwerk is momenteel in uitvoering. Vervolgens zal ook opnieuw
gestalte worden gegeven aan de gevel door de dunne bepleistering terug te brengen en af te
werken met een witte schilderlaag die ook door Van Baurscheit voorzien was bij de (ver)bouw(ing)
van het kasteel naar zijn huidige verschijningsvorm.
Feit is dat de architectuurstijl van Van Baurscheit maximaal afleesbaar moet zijn.
Diverse werken en aansluitingen aan het dak zullen ook worden uitgevoerd.
Het interieur van het kasteel is momenteel in goede toestand maar kent een aantal
interieurverbouwingen die niet altijd even veel rekening hebben gehouden met de erfgoedwaarden
van het kasteel.
Momenteel zijn er geen plannen om intern verder verbouwingen of restauraties uit te voeren.
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Indien deze er om op heden onbekende reden toch zouden zijn, kan bijkomend als
hoofddoelstelling aanzien worden het trachten verbeteren of bijsturen van minder geslaagde
verbouwingen uit het verleden om zo het onroerend goed te hervaloriseren.
We denken hierbij aan volgende zaken:
- sommige nieuwe vloerafwerkingen
- integratie onthaal gelijkvloers,
- integratie balie verdieping inclusief achter gelegen wandconstructie met boogvorm,
- toevoeging van binnenschrijnwerk in aluminium
- signalisatie
- nieuw hang- en vooral sluitwerk op historisch deuren
- vernieuwd dakconstructie in combinatie hout en staal. Bij een volgende studie is het
aangewezen de evolutie van het oorspronkelijke dakspant tot het huidige nieuwe spant uit hout
en staal te reconstrueren.
- verbouwing zolderverdieping
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed te
valoriseren of in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
De nevendoelstellingen zijn:
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
- gebruik van het gebouw door de burger
- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
- de optimalisatie van de huidige functie.
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat de huidige en
toekomstige functie van de districtshuizen versterkt moet worden en dat er ook belang wordt
gehecht aan een uniforme aanpak, o.a. betreffende de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid
en de klantgerichtheid. Het masterplan districtshuizen dat door de stad werd opgesteld, streeft naar
een geïntegreerd vastgoedbeheer zodoende deze gebouwen naar waarde te valoriseren en ze te
kunnen inzetten voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn, nl. een districtshuis met een optimale
districts- en loketwerking die “future proof” is en beantwoordt aan de hedendaagse principes van
een modern klantmanagement.
Voor kasteel Sorghvliedt werd er reeds tegemoet gekomen aan de eisen betreffende publieke
toegankelijkheid en veiligheid door de binnenrestauratie in 1999 naar ontwerp van Foqué-DenkensAdriaenssens. De kelder werd heringericht met nieuw sanitair, de lift werd geïnstalleerd waardoor
de verdiepingen toegankelijk zijn voor mindervaliden, een nieuwe trap werd geplaatst, de receptie
werd ingericht op de gelijkvloerse verdieping (ter vervanging van het vroegere sanitair en vestiaire),
het sanitair op de eerste verdieping werd omgebouwd en ook de zolderrruimte werd aangepast.
Tevens werd de bestaande zoldervloer versterkt. In 2003 werd, na het afbreken van de bestaande
trap uit blauwe hardsteen, een mindervalidentoegang en nieuwe trappartij ter hoogte van de
noordgevel voorzien.
Het goed maakt deel uit van een groter geheel namelijk het masterplan districtshuizen. Dit
masterplan is een netwerk dat tevens is gericht op erfgoedontsluiting. De band tussen de
verschillende districtshuizen berust op eenzelfde typologie.
Het gaat er nu om de zaken zo goed mogelijk te evalueren en te onderhouden.
- gebruik van het gebouw door de burger
Het districtshuis van Hoboken kent een sociaal-cultureel gebruik.
Buiten de ceremoniële functie zoals huwelijken die in de trouwzaal plaats vinden, wordt het
districtshuis van Hoboken ook ter beschikking gesteld aan externe gebruikers.
Zo worden enkele zalen in het kasteel verhuurd via zaalzoeker en is er een seniorenwerking in de
kelders. In de trouwzaal wordt er drie keer per jaar een concert gehouden en er is in het kasteel
een doorlopende tentoonstelling met schilderijen van Hobokense schilders.
De erfgoedontsluiting richt zich tot alle lagen van de bevolking.
De nog aanwezige historische elementen in het exterieur, interieur en in het meubilair werden
behouden en waar nodig door middel van restauratie versterkt.
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- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
Tijdens de restauratiewerken van het buitenschrijnwerk van het kasteel werden reeds een aantal
werken uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van het binnenklimaat van het monument.
Om het comfortgevoel (en de veiligheid) te verbeteren, werd het bestaand enkel glas vervangen
door thermisch verbeterd gelaagd enkel glas (zgn. “monumentenglas”); opgebouwd uit twee
glasplaten met daartussen twee onzichtbare folies, geplaatst in het bestaande houten schrijnwerk
zodat de erfgoedwaarde bewaard blijft.
- de optimalisatie van de huidige functie.
Het stadsbestuur beoogde met de recente restauratiewerken een optimalisatie van de functie van
het gebouw. Hierbij werd gestreefd naar een toegankelijk en laagdrempelige districtswerking met
een gevarieerd programma dat op lange termijn werkbaar blijft.
Publieksgerichte activiteiten - zoals het gebouw openstellen voor Open Monumentendag en het
organiseren van opendeurdagen - zullen daartoe bijdragen.

5.2.

VISIE TOEKOMSTIG GEBRUIK ORANJERIE

5.2.1.

NAAR GEBRUIK.
De oranjerie is momenteel in concessie gegeven om uitgebaat te worden als zomerbar.
Het gebouw is in 2015 grondig gerenoveerd en vertoont bijna geen zichtbare gebreken. Momenteel
is het gebouw aanwezig als één grote open ruimte waarin een losstaand volume met sanitair,
berging en keuken(tje) is voorzien.
De ruimte is uitermate geschikt als horecagelegenheid of voor andere kleinschalige activiteiten (bvb
recepties).
Het bestaande en toekomstige gebruik is compatibel met de hoofddoelstellingen inzake erfgoed.

5.2.2.

BOUWKUNDIG.
Gezien de recente verbouwingen zullen er de volgende 20 jaar niet veel werken uitgevoerd worden.
Wel zijn er werken nodig onderaan de gevel kant Marneflaan maar deze brengen geen gewijzigde
verschijningsvorm met zich mee (zie verder onder 6.2).
Hoofddoelstelling is het behoud, de verbetering of de herstelling van de waarden beschreven in
hoofdstuk 4. Het gaat hier dan voornamelijk om de verschijningsvorm van de gevels en de nog
aanwezige historisch en architecturaal belangrijke elementen welken beschreven zijn in hoofdstuk
3. Met ander woorden het herwaarderen van de erfgoedwaarden en bewaarde erfgoedelementen
door restauratie van erfgoedelementen die beschadigd of verweerd zijn. Deze erfgoedwaarden
moeten veilig gesteld worden voor de toekomst. Het beoogt in hoofdzaak de gevelschil zoals door
Van Baurscheit geconcipieerd bij de bouw van de oranjerie. Verder veronderstelt dit ook de
instandhouding van de dakbedekking en de dakstructuur.
Een goede visie met betrekking tot restaureren van monumenten vertrekt vanuit een behoudende
aanpak die gebaseerd is op de gekende charters. Historische evolutie, materiële authenticiteit, zorg
voor het detail en een realistische conserverende houding met onderhoudsvriendelijke, duurzame
en reversibele oplossingen staan hierin centraal. Bij restauraties wordt er geopteerd voor zachte
restauraties, waarbij de voorkeur gaat naar behoud en herstel van het oude en waardevolle, eerder
dan vervangen of vernieuwen ervan. Maximaal behoud van authentiek materiaal of het historisch
gegroeide lagenpakket is vanzelfsprekend. Structurele, bouwfysische en materiële verbeteringen of
consolidaties worden aangebracht met traditionele technieken in combinatie met moderne
technieken zonder hierbij het historische materiaal te beschadigen of te veranderen.
Ook zijn er een aantal zaken die van belang zijn te onderzoeken bij een volgende restauratieronde:
- De oorsprong van de bouwsporen op de linker zijgevel zijn na te gaan. Links en rechts van de
huidige opening zijn ingevulde rondbogen merkbaar.
- Ook de verbreding in metselwerk van de onderste zone van de voorgevel en deels zijgevel is
gecementeerd, wat niet origineel is.
- De blauwe hardstenen dorpelstrook onder en tussen de ramen vertoont diverse gestabiliseerde
verzakkingen. Ook zijn er diverse herstelde en gestabiliseerde scheuren zichtbaar in het
parement. De oorsprong hiervan is te achterhalen.
- Het historisch onderzoek tot zo ver leert ons dat de oranjerie wellicht altijd zonder
gevelafwerking heeft bestaan. Diepgaander en meer gedetailleerd onderzoek zou dit kunnen
bevestigen.
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In de dakstructuur zijn kubische krimpscheuren waar te nemen, hetgeen wijst op een (vroegere)
zwamaantasting (vermoedelijk huiszwam). Het is aangewezen om na te gaan of deze
aantasting efficiënt behandeld is.
In de meeste houten trekkers van de dakstructuur is insectenaantasting waarneembaar (ronde
uitvliegopeningen). Er dient te worden nagegaan of de eerder aangebrachte behandeling nog
efficiënt is gezien de beperkte garantie in de tijd.
In de korbelen van de dakspanten zijn blokvormige inkepingen zichtbaar. Naar alle
waarschijnlijkheid waren hierin vroeger kinderbalkjes aangebracht om een pleisterafwerking op
te kunnen bevestigen.

De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed te
valoriseren of in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
De nevendoelstellingen zijn:
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
- gebruik van het gebouw door de burger
- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
- de optimalisatie van de huidige functie.
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat de huidige en
toekomstige functie van de districtshuizen versterkt moet worden en dat er ook belang wordt
gehecht aan een uniforme aanpak, o.a. betreffende de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid
en de klantgerichtheid. Het masterplan districtshuizen dat door de stad werd opgesteld, streeft naar
een geïntegreerd vastgoedbeheer zodoende deze gebouwen naar waarde te valoriseren en ze te
kunnen inzetten voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn, nl. een districtshuis met een optimale
districts- en loketwerking die “future proof” is en beantwoordt aan de hedendaagse principes van
een modern klantmanagement.
Voor de oranjerie werd er reeds tegemoet gekomen aan de eisen betreffende publieke
toegankelijkheid en veiligheid sinds de recente renovatie. Het gebouw is omgevormd tot bar en is
volledig en voor iedereen publiek toegankelijk.
- gebruik van het gebouw door de burger
De oranjerie kent een sociaal gebruik.
Ook de oranjerie wordt verhuurd via zaalzoeker en tijdens de zomermaanden is hier een pop-up
bar aanwezig.
De nog aanwezige historische en architecturaal waardevolle elementen in het exterieur werden
behouden en waar nodig door middel van restauratie versterkt.
- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
Tijdens de restauratiewerken van de oranjerie werden reeds een aantal werken uitgevoerd ten
behoeve van de verbetering van het binnenklimaat van het monument.
Om het comfortgevoel te verbeteren, werd er vloerisolatie en een akoestisch en thermisch plafond
ingebracht teneinde de warmteverliezen te beperken.
- de optimalisatie van de huidige functie.
Het stadsbestuur beoogde met de recente restauratiewerken een optimalisatie van de functie van
het gebouw. Hierbij werd gestreefd naar een toegankelijk en laagdrempelige toegang voor de
burger met een gevarieerd programma dat op lange termijn werkbaar blijft.
Publieksgerichte activiteiten - zoals het gebouw openstellen voor Open Monumentendag en het
organiseren van opendeurdagen - zullen daartoe bijdragen.
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5.3.

VISIE TOEKOMSTIG GEBRUIK KOETSGEBOUWEN A EN B

5.3.1.

NAAR GEBRUIK.
De bouwheer voorziet in een restauratiedossier van de gevels, waterdicht maken van de kelders en
casco maken van de interieurs van beide gebouwen.
Daarna zal er een oproep gelanceerd worden voor het commercieel uitbaten, meer specifiek
horeca, van koetshuis B. In de oproep zal een commerciële uitbating van het koetshuis A in optie
genomen worden.
Het voormalige café grenzend aan koetshuis A is inmiddels afgebroken met de bedoeling om het
koetshuis vrij te maken en de aangrenzende gevel alsook straatmuur te restaureren.
Herstellen van de opening in de muur maakt het mogelijk om de toegang tot het park en
koetshuizen te verbeteren en te verbinden met de nieuwe promenade door het Broydenborgpark.
Aan de achterkant van de koetshuizen is een wadi of gracht gelegen, deze wordt opnieuw
opengemaakt en van water voorzien (cfr beheersplan park).
In functie van de optimalisatie van de ruimte van zowel het park als de koetshuizen is een
herbestemming van de koetshuizen naar een maximaal publieke functie zoals een horecazaak een
mogelijke katalysator.
Het toekomstige gebruik is compatibel met de hoofddoelstellingen inzake erfgoed.

5.3.2.

BOUWKUNDIG.
De geplande casco-restauratie heeft als bijkomend gevolg dat de huidige historisch niet
waardevolle inrichting en structuren verdwijnen.
Hoofddoelstelling is het behoud, de verbetering of de herstelling van de waarden beschreven in
hoofdstuk 4. Het gaat hier dan voornamelijk om de verschijningsvorm van de gevels en de nog
aanwezige historisch en architecturaal belangrijke elementen welke beschreven zijn in hoofdstuk 3.
Met ander woorden het herwaarderen van de erfgoedwaarden en bewaarde erfgoedelementen
door restauratie van erfgoedelementen die beschadigd of verweerd zijn. Deze erfgoedwaarden
moeten veilig gesteld worden voor de toekomst. Het beoogt in hoofdzaak de gevelschil zoals de
door Van Baurscheit geconcipieerd bij de bouw van de koetshuizen. Verder veronderstelt dit ook de
instandhouding van de dakbedekking en de dakstructuur (voor zover nog origineel aanwezig)
Een goede visie met betrekking tot restaureren van monumenten vertrekt vanuit een behoudende
aanpak die gebaseerd is op de gekende charters. Historische evolutie, materiële authenticiteit, zorg
voor het detail en een realistische conserverende houding met onderhoudsvriendelijke, duurzame
en reversibele oplossingen staan hierin centraal. Bij restauraties wordt er geopteerd voor zachte
restauraties, waarbij de voorkeur gaat naar behoud en herstel van het oude en waardevolle, eerder
dan vervangen of vernieuwen ervan. Maximaal behoud van authentiek materiaal of het historisch
gegroeide lagenpakket is vanzelfsprekend. Structurele, bouwfysische en materiële verbeteringen of
consolidaties worden aangebracht met traditionele technieken in combinatie met moderne
technieken zonder hierbij het historische materiaal te beschadigen of te veranderen.
Gezien de geplande werken zullen alle parasitaire constructies en minder geslaagde
verbouwingswerken uit het verleden verwijderen.
Bij hergebruik door een nieuwe functie is het aangewezen om rekening te houden met een meer
oorspronkelijk of meer historisch verantwoorde manier van invulling.
Het is aangewezen volgende te onderzoeken:
- de inmiddels weer ingevulde gevelopeningen in de achtergevels. Op ouder fotomateriaal zijn
raamopeningen in de achtergevel zichtbaar. Mogelijks kunnen deze opnieuw een rol spelen in
het nieuwe ontwerp.
- de aard en de kleur van de gevelafwerking. Naar analogie met de gevelrestauratie van het
kasteel zou ook hier best een onderzoek uitgevoerd worden naar de gevelafwerking zodat er
juiste beslissingen kunnen genomen worden bij de restauratie en kleurkeuze van de gevels.
- Stabiliteit en aantasting van de dakconstructie. De dakconstructie is niet echt in goede staat,
vertoont aantasting maar ook diverse stabiliteitsingrepen uit het verleden, zowel in hout als in

pluspunt architectuur

KASTEEL SORGHVLIEDT EN BIJGEBOUWEN
Marneflaan 3 te 2660 Hoboken

Stad Antwerpen
Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

beheersplan

PAG 5-6

-

staal. De volledige stabiliteit van de dakconstructie alsook de manier van restauratie moet
herbekeken worden.
Het bouwspoor van de dichtgemetste deur in de rechtse zijgevel van koetshuis A dient zowel
naar vorm als naar functie te worden onderzocht.

De keuze of het dan wel om een café, bistro of restaurant gaat is van groot belang. De
bouwkundige en technische ingrepen voor een restaurant zijn veel ingrijpender dan deze voor de
inrichting van een café waardoor er afhankelijk van de keuze meer of minder hoofd- en
nevendoelstellingen kunnen behaald worden.
De toekomstige functie dient in alle geval het historisch karakter te ondersteunen.
bij de herbestemming als horeca inrichting zijn van belang:
- hoe worden de technieken geïntegreerd in de constructie
- vooral in het geval van een restaurant: hoe zal de zone voor de keuken, voorbereiding,
bergingen, afwas, (cfr HACCP-normering) geïntegreerd worden
- welke impact heeft het gebruik als horeca op de gebouwen.
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed te
valoriseren of in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
De nevendoelstellingen zijn:
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
- gebruik van het gebouw door de burger
- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat de huidige en
toekomstige functie van de districtshuizen versterkt moet worden en dat er ook belang wordt
gehecht aan een uniforme aanpak, o.a. betreffende de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid
en de klantgerichtheid. Het masterplan districtshuizen dat door de stad werd opgesteld, streeft naar
een geïntegreerd vastgoedbeheer zodoende deze gebouwen naar waarde te valoriseren en ze te
kunnen inzetten voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn, nl. een districtshuis met een optimale
districts- en loketwerking die “future proof” is en beantwoordt aan de hedendaagse principes van
een modern klantmanagement.
Koetshuis A is momenteel in concessie. Koetshuis B doet momenteel dienst als bergruimte. Er
dient nog verder tegemoet gekomen worden aan de eisen betreffende publieke toegankelijkheid en
veiligheid.
- gebruik van het gebouw door de burger
De koetshuizen worden opengesteld voor scholen, bijvoorbeeld bij sportdagen als omkleedruimte.
In het park worden sportevenementen georganiseerd, gaat de nieuwjaarsreceptie door en vindt de
jaarmarkt plaats.
De nog aanwezige historische en architecturaal waardevolle elementen in het exterieur moeten
behouden en zo nodig door middel van restauratie versterkt worden.
- beperken van de energieverliezen zonder de erfgoedwaarden en –elementen aan te tasten.
Bij de volgende restauratiefase kan het bestaand enkel glas vervangen worden door thermisch
verbeterd gelaagd enkel glas (zgn. “monumentenglas”); opgebouwd uit twee glasplaten met
daartussen twee onzichtbare folies, geplaatst in het bestaande houten schrijnwerk zodat de
erfgoedwaarde bewaard blijft.

Het stadsbestuur voorziet met de geplande restauratiewerken een optimalisatie van de functie van
het gebouw. Hierbij werd gestreefd naar een toegankelijk en laagdrempelige toegang voor de
burger met een gevarieerd programma dat op lange termijn werkbaar blijft.
Publieksgerichte activiteiten - zoals het gebouw openstellen voor Open Monumentendag en het
organiseren van opendeurdagen - zullen daartoe bijdragen.
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5.4.

VISIE TOEKOMSTIG GEBRUIK BELVÉDÈRE

5.4.1.

NAAR GEBRUIK.
Op dit moment is de belvédère niet toegankelijk. De totaalrestauratie van de belvédère start nog in
2016. Het gebouw zal een functie hebben voor kleinschalige activiteiten (bvb recepties). Rond het
gebouw wordt de padenstructuur aangepast en wordt de dichtgemaakte walgracht aan de westzijde
opnieuw opengemaakt.
Het toekomstige gebruik is compatibel met de hoofddoelstellingen inzake erfgoed.

5.4.2.

BOUWKUNDIG.
De restauratie van de belvédère zal nog dit jaar nog uitgevoerd zijn. Gezien het een
totaalrestauratie betreft zullen er de volgende 20 jaar geen fundamentele werken nodig zijn.
Hoofddoelstelling is het behoud, de verbetering of de herstelling van de waarden beschreven in
hoofdstuk 4. Het gaat hier dan voornamelijk om de verschijningsvorm van de gevels en de nog
aanwezige historisch en architecturaal belangrijke elementen welken beschreven zijn in hoofdstuk
3. Met ander woorden het herwaarderen van de erfgoedwaarden en bewaarde erfgoedelementen
door restauratie van erfgoedelementen die beschadigd of verweerd zijn. Deze erfgoedwaarden
moeten veilig gesteld worden voor de toekomst.
Een goede visie met betrekking tot restaureren van monumenten vertrekt vanuit een behoudende
aanpak die gebaseerd is op de gekende charters. Historische evolutie, materiële authenticiteit, zorg
voor het detail en een realistische conserverende houding met onderhoudsvriendelijke, duurzame
en reversibele oplossingen staan hierin centraal. Bij restauraties wordt er geopteerd voor zachte
restauraties, waarbij de voorkeur gaat naar behoud en herstel van het oude en waardevolle, eerder
dan vervangen of vernieuwen ervan. Maximaal behoud van authentiek materiaal of het historisch
gegroeide lagenpakket is vanzelfsprekend. Structurele, bouwfysische en materiële verbeteringen of
consolidaties worden aangebracht met traditionele technieken in combinatie met moderne
technieken zonder hierbij het historische materiaal te beschadigen of te veranderen.
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed te
valoriseren of in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
De nevendoelstellingen zijn:
- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
- gebruik van het gebouw door de burger

- bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat de huidige en
toekomstige functie van de districtshuizen versterkt moet worden en dat er ook belang wordt
gehecht aan een uniforme aanpak, o.a. betreffende de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid
en de klantgerichtheid. Het masterplan districtshuizen dat door de stad werd opgesteld, streeft naar
een geïntegreerd vastgoedbeheer zodoende deze gebouwen naar waarde te valoriseren en ze te
kunnen inzetten voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn, nl. een districtshuis met een optimale
districts- en loketwerking die “future proof” is en beantwoordt aan de hedendaagse principes van
een modern klantmanagement.
- gebruik van het gebouw door de burger
De belvédère zal een sociaal gebruik kennen.
De nog aanwezige historische en architecturaal waardevolle elementen in het exterieur en het
interieur zullen behouden blijven en waar nodig door middel van restauratie versterkt worden.
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5.5.

VISIE TOEKOMSTIG GEBRUIK PARKCONSTRUCTIES

5.5.1.

NAAR GEBRUIK.
Naast het gebouwenensemble zijn voorts ook enkele kleinere constructies op de beschermde
parksite in dit beheersplan opgenomen. Het betreft de hoge tuinmuur met kapelletje tussen het
noordelijke koetshuis en de Marneflaan, de lage tuinmuren, de brug en de sierpalen rondom de
vijver, de toegangspoorten, -pijlers en -brug.
Het kasteel Sorghvliedt en het park met vijver en (deels bewaarde) rechthoekige omgrachting te
Hoboken, zijn beschermd als landschap omwille van de esthetische waarde.
Het reeds goedgekeurde beheerplan park Sorghvliedt heeft de onderdelen Natuurbeheerplan (met
natuurstreefdoelen) en landschapsbeheerplan met vermelding van het ZEN-erfgoed. Het zegt niets
of weinig over het gebouwd erfgoed.
De parkconstructies zoals momenteel aanwezig zullen hun functies behouden. Er werden geen
tegenstrijdigheden geformuleerd. Zie hiervoor ook beheersplan park.
Het toekomstige gebruik is compatibel met de hoofddoelstellingen inzake erfgoed.
Onderstaand een oplijsting van de belangrijkste doelstellingen die interfereren met het gebouwd
erfgoed:
Kasteel
- De graszones worden vervangen door bloemenweides
Oranjerie
- De overdekte fietsenstalling aan de oostzijde wordt verwijderd
- De lage muurtjes blijven behouden en doen dienst als zitmuurtje. Hiervoor worden de
paplaurieren verwijdert.
Dienstgebouwen
- De beide plantsoenen ten oosten voor de twee koetshuizen worden transparanter gemaakt door
het verwijderen van rododendron uit de plantsoenen. Afhankelijk van het toekomstig gebruik van de
koetshuizen kan de vorm van de plantsoenen beperkt worden aangepast zodat ze landschappelijk
beter aansluiten bij de parterres.
- Het plantsoen en de bomen aan de zuidrand van het zuidelijk koetsgebouw wordt behouden. De
mogelijke aanleg van een terras op deze locatie wordt niet voorzien. Terrasruimte kan worden
voorzien op de huidige verharde kasseivlakken en binnen de ruimte die is vrijgekomen aan
voormalig café Den John.
- Herstel voormalige toegang in de hoge muur
- Walgracht 0.5 tot 1m dieper
Zone voormalig café Den John
- De recent vrijgekomen zone tussen het noordelijk koetshuis en de buitenmuur (voormalige site
café Den John) wordt heringericht. Het wordt een groenzone al dan niet een gebruiksfunctie (bvb.
terras) maar wordt zorgvuldig geïntegreerd in de historische omgeving van de koetshuizen. Het
historisch karakter van deze locatie wordt bewaard en hersteld. Dit houdt onder meer in:

Verwijderen van struiken in bestaand plantsoen.

Behoud van waardevolle enkelbladige robinia.

Vrijhouden van buitenmuur.

Herstel van oorspronkelijke toegang
Belvédère
- Rond het gebouw wordt de padenstructuur aangepast
- walgracht wordt aan de westzijde opnieuw opengemaakt.

5.5.2.

BOUWKUNDIG.
Hoofddoelstelling is het behoud, de verbetering of de herstelling van de waarden beschreven in
hoofdstuk 4. Het gaat hier dan voornamelijk om de verschijningsvorm van de constructies en de
nog aanwezige historisch en architecturaal belangrijke elementen welke beschreven zijn in
hoofdstuk 3. Met andere woorden het herwaarderen van de erfgoedwaarden en bewaarde
erfgoedelementen door restauratie van erfgoedelementen die beschadigd of verweerd zijn. Deze
erfgoedwaarden moeten veilig gesteld worden voor de toekomst.
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Een goede visie met betrekking tot restaureren van monumenten of constructies vertrekt vanuit een
behoudende aanpak die gebaseerd is op de gekende charters. Historische evolutie, materiële
authenticiteit, zorg voor het detail en een realistische conserverende houding met
onderhoudsvriendelijke, duurzame en reversibele oplossingen staan hierin centraal. Bij restauraties
wordt er geopteerd voor zachte restauraties, waarbij de voorkeur gaat naar behoud en herstel van
het oude en waardevolle, eerder dan vervangen of vernieuwen ervan. Maximaal behoud van
authentiek materiaal of het historisch gegroeide lagenpakket is vanzelfsprekend. Structurele,
bouwfysische en materiële verbeteringen of consolidaties worden aangebracht met traditionele
technieken in combinatie met moderne technieken zonder hierbij het historische materiaal te
beschadigen of te veranderen.
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om de onroerende constructies te
valoriseren of in regel te stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
De nevendoelstellingen zijn:
- bestendigen van de verschijningsvorm van de constructies met respect voor de erfgoedwaarde,
- gebruik van de constructies door de burger met ander woorden, de aanwezigheid van de
constructies valoriseren zodat ze van nut kunnen zijn voor de burger.
- bestendigen van de verschijningsvorm van de constructies met respect voor de erfgoedwaarde
De constructies bevinden zich allen in het park en hebben tot doel om de leesbaarheid van het
gebruik van het park te versterken alsook het gebruik, de toegankelijkheid en de veiligheid te
verhogen.
- gebruik van de constructies door de burger
De constructies kennen een sociaal gebruik gezien ze allen gelegen zijn in een voor iedereen
toegankelijk park.
Alle architecturaal waardevolle elementen zullen behouden blijven en waar nodig door middel van
restauratie versterkt worden.

5.6. /


BIBLIOGRAFIE
Literatuur
KARUUR, Drafversie beheersplan districtshuis van Borgerhout, Antwerpen, 2016

NOOT: bij een eerstvolgende wijziging van ofwel dit beheersplan ofwel het beheersplan van het park
zullen beiden geïntegreerd worden in één globaal plan.
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OPSOMMING
EN
BEHEERSMAATREGELEN

VERANTWOORDING

VAN

DE

In ons streven naar een goed beheer van monumenten willen vooral de nadruk leggen op
duurzame monumentenzorg. Bedoeling is dat de voorgestelde beheersmaatregelen een positief
effect hebben op zowel de duurzaamheid als voor het monumentenbehoud maar uiteraard moeten
de monumentwaarden en de duurzaamheid telkens ten opzicht van mekaar worden afgewogen.

6.1.

OPSOMMING WERKEN KASTEEL

6.1.1.

INSTANDHOUDINGSWERKEN.
Gezien de recente gevelrestauratie van buitenschrijnwerk en de goede staat van het interieur zijn
er de volgende 20 jaar wellicht geen instandhoudingswerken op dat vlak uit te voeren.
Wel moet er – om mogelijks verval te voorkomen - voortdurend oog zijn voor volgende punten:
- bij glasbreuk: spoedig vervangen van gebroken glas
- controle eventuele lekkages aan daken
- controle deursloten
De gevelafwerking wacht daarentegen nog op een restauratie maar gezien de concrete plannen
zijn hier verder geen onderhoudswerken nodig. Zie hiervoor verder bij éénmalige maatregelen.

6.1.2.

RESTAURATIE / ÉÉNMALIGE MAATREGELEN.
De gevelafwerking bestaat uit dit moment uit een rood geschilderde cementering in slechte staat.
Om het herstel van de erfgoedwaarden te realiseren dringt een éénmalige restauratie zich op. In dit
restauratiedossier worden de concrete verwezenlijkingen van de nevendoelstelling met betrekking
tot de gevelafwerking mee opgenomen. Ook enkele eenmalige herstellingswerken aan het dak en
de goten worden mee opgenomen.
De hieronder omschreven beheersmaatregelen zijn dan ook eenmalig. Voor de restauratieve
ingrepen kan de eigenaar een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie.
Verwijderen van de huidige cementering.
De bestaande bepleistering wordt gecontroleerd verwijderd met een elektrisch aangedreven beitel.
Ter hoogte van de raamomlijstingen moet de bepleistering manueel met hamer en beitel verwijderd
worden. Met de elektrische beitel wordt er te veel schade toegebracht aan de witte natuursteen.
Herstel van het onderliggende metselwerk.
Het vrijgekomen parement dient te worden ontstoft en voor bevochtigd.
Grote oneffenheden worden opgevuld met een kalkmortel op basis van 1 volumedeel natuurlijk
hydraulische kalk (Saint-Astier, NHL 3,5) en 3 volume delen rijnzand.
Volledig gebroken of beschadigde stenen dienen vervangen te worden door gelijkaardige stenen.
Barsten dienen hersteld te worden.
Injecties tegen opstijgend vocht.
Gezien de opvallende aanwezigheid van schade als gevolg van opstijgend vocht dient dit probleem
te worden aangepakt.
Vooreerst dienen er carbideproeven te worden uitgevoerd om de aard en de omvang van het
probleem te kennen.
Gezien de afgewerkte toestand van de muren aan de binnenzijde zou kunnen geopteerd worden
om de injecties van buiten uit te voeren. Deze dienen wel uitgevoerd onmiddellijk na het afkappen
om de muren maximaal te laten uitdrogen. Het product bestaat uit een mengsel van 5 polymeren
van het type silanen, siloxanen met een organometaalcomplex versterkte siliconen en een
overbruggingshars op basis van polyolefinen. De boorgaten dienen achteraf gedicht met een
kalkmortel op basis van 1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk (Saint-Astier, NHL 3,5) en 3
volumedelen rijnzand. Enkele maanden na de uitvoering dienen de muren opnieuw getest te
worden op de aanwezigheid van vocht.
Restauratie van de bestaande kelderopeningen.
De wanden van de keldergaten bevinden zich uiteraard op ondergronds niveau waardoor ze
onderhevig zijn aan de waterdruk van het grondwater. Het is noodzakelijk om een dichting op
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cementbasis aan te brengen op deze wanden. Momenteel zijn ze ook afgewerkt met een tegel.
Deze kan herplaatst of aangevuld met gelijkaardige tegels.
Aanbrengen van nieuwe pleisterlaag.
Het betreft een dunne 2-lagige kalkbepleistering op basis van hydraulische kalk die de
oneffenheden en bouwsporen in het parement verbergt maar geen al te strak karakter heeft.
De eerste laag zal opgevat worden als een egalisatielaag die het geheel platvol zet. Deze laag is
dus nog niet noodzakelijk volledig dekkend.
Samenstelling 3 volumedelen grof zand (Rijnzand) + 1 volumedeel natuurlijke hydraulische kalk
(NHL 3,5).
De tweede laag is een dunne maar wel een volledig dekkende laag.
Samenstelling: 3 tot 2,5 volumedelen fijn zand (Wit zand van Mol) + 1 tot 1,5 volumedeel natuurlijk
hydraulische kalk (NHL 3,5).
Reinigen en herstel van de natuursteen.
Diverse zichtbaar blijvende delen in witte natuursteen (zoals bvb de beeldengroep) dienen te
worden ontmost, gereinigd met verzadigde stoom en plaatselijk hersteld met minerale
reparatiemortel voor natuursteen, samengesteld uit gemalen en / of gebroken natuursteen en een
mineraal bindmiddel.
Alle voegen of kwetsbare delen dienen te worden voorzien van loden slabben of afdekkappen.
Indien nodig kunnen er grotere delen natuursteen vervangen worden door gelijke steendelen. Ook
het voegwerk tussen de zichtbaar blijvende natuursteendelen dient te worden nagezien en
aangevuld of herdaan waar nodig.
Herstel natuurstenen beeldengroep: het is aangewezen om dit te laten uitvoeren door een
conservator / restaurator steen die volgens de deontologische code van goede praktijk tot een
onderbouwd behandelingsvoorstel komt.
Schilderwerk van de gevelpleister.
Na uitharding van het pleisterwerk wordt de bepleistering afgewerkt met een duurzaam
verfsysteem. Er zijn geen materiële getuigen van de oorspronkelijk pleisterafwerking meer. Voor
zover geweten paste van Baurscheit steeds olieverven toe met loodwit, dus met een lichte glans.
De standaardvereisten voor het toe te passen verfsysteem zijn: spanningsarm, dampdoorlatend,
watervast, licht glanzend aspect, aan te brengen op een volledig droge en volledig
gecarbonateerde ondergrond.
1

Tijdens de evaluatie ter plaatse van proefrestauraties uitgevoerd door PRC werd het staal van de
Fassadenkalk (Histolith Caparol) zowel qua kleur (gebroken wit, meer crèmekleurig) als
oppervlaktetextuur (zichtbare verticale borstelstreek) en aspect (mat) als meest geschikt ervaren
voor wat betreft de witte gevelafwerking.
Voor de plint wordt een meer waterafstotende verf (Amphislian Caparol) gebruikt die compatibel is
met het verftype voor de gevelvlakken. Dit is een capillairhydrofobe en mineraalmatte muurverf op
basis van siliconenhars voor buiten die door de nano-kwartsdeeltjes extra water- en vuilafstotend
is.
Schilderwerk van de smeedijzeren elementen.
Balustrades, voetschrapers, brievenbus, ankers, … uit smeedijzer moeten geschilderd worden met
een roestwerend verfsysteem bestaande uit een een grond-, tussen- en eindlaag voor ferrometalen
op basis van versterkt alkydhars voor binnen en buiten. Klein herstel van de smeedijzeren
elementen dient mee te worden opgenomen.
Kleurgebruik.
Voor de plint wordt de verf aangekleurd met het pigment wijngaardzwart.
Voor de witte gevelafwerking: S0300-N
Voor de smeedijzeren elementen: mat zwart cfr bestaande.
Herstel van goten en afvoerbuizen / eindstukken indien nodig.
Ontmossen van de leien dakbedekking.

1

Zie bijlage 8.6 - verslag opgemaakt door Patrimonium Research & Consulting bvba Studiebureau
L. De Clercq, “Hoboken. Kasteel Sorghvliedt. Onderzoek van de gevelbepleistering” (2016).
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Vervangen van ontbrekende of gebroken leien inclusief metalen dichtingen.
Indien gewenst kan er ook duivenwering worden geplaatst.

6.1.3.

ONDERHOUD / WEDERKERENDE MAATREGELEN.
Volgende elementen, met betrekking op de erfgoedwaarden, worden opgenomen:
GEVELWERKEN
Bij beschadiging van de gevelpleister dient de herstelling van het pleisterwerk met de juiste mortel
te worden voorzien. De samenstelling van de geplaatste mortel is terug te vinden in het asbuilt
dossier van de gevelrestauratie.
Dit handboek is een leidraad voor de eigenaar om de gerestaureerde erfgoedwaarden goed te
onderhouden zodat deze niet verloren gaan.
Als wederkerende maatregel van de gevel kan vooral periodiek onderhoud van het schilderwerk
van gevelpleister en schrijnwerk worden aanbevolen alsook de metalen en smeedijzeren
balustrades.
Het juiste type en kleur van de verf is terug te vinden in het asbuilt dossier van de gevelrestauratie.
De zichtbare natuursteen rond de deuropeningen, deze van de buitentrappen, de westgevel en van
de beeldengroep dient ca na 15 jaar gereinigd te worden. De methode voor de diverse soorten
steen is terug te vinden in het asbuilt dossier van de gevelrestauratie.
DAKWERKEN
Na de geplande gevel- en dakrestauratie zal het dak in perfecte staat zijn.
Bijgevolg is enkel periodiek nazicht en onderhoud van volgende punten noodzakelijk:
- ontmossen van de leien dakbedekkingen.
- nazicht van de dakruiter met loden bekleding.
- nazicht van het dak op lekken.
- nazicht van de dakconstructie op zwam- en insectenaantasting en indien nodig curatieve en
preventieve behandeling.
- nazicht van de brandvertragende schildering op de metalen onderdelen van de dakconstructie.
- nazicht van de bliksembeveiligingsinstallatie.
- reinigen van goten en afvoeren.
INTERIEUR
Gezien de goede staat van het interieur is enkel volgend periodiek onderhoud van toepassing:
- de planken vloeren en plinten.
- het binnenschrijnwerk en de houten binnenluiken. Het kleurloze behandelingsproduct voor de
historische binnendeuren en -luiken is terug te vinden in het as-built dossier van de restauratie
van het schrijnwerk.
- de (natuur)stenen vloertegels.
- schilderwerken binnenmuren en plafonds.
- jaarlijks nazicht en onderhoud van de technische installaties: keuringen, controles, vervangen
filters, …

6.1.4.

OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN / TABEL.
Zie eind hoofdstuk 6.

6.2.

OPSOMMING WERKEN ORANJERIE

6.2.1.

INSTANDHOUDINGSWERKEN.
Gezien de recente restauratie van de oranjerie zijn er de volgende 20 jaar wellicht geen
instandhoudingswerken uit te voeren.
Wel moet er – om mogelijks verval te voorkomen – voortdurend oog zijn voor volgende punten:
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-

6.2.2.

bij glasbreuk: spoedig vervangen van gebroken glas.
controle eventuele lekkages aan daken.
controle deursloten.

RESTAURATIE / ÉÉNMALIGE MAATREGELEN.
Gezien de recente restauratie zijn er de volgende 20 jaar niet onmiddellijk éénmalige maatregelen
in het vooruitzicht met uitzondering van enkele gevelwerken.
Het metselwerk van de onderste zone van de achtergevel / straatgevel is in slechte toestand.
Vermoedelijk ligt opstijgend vocht aan de basis van dit probleem.
Volgende werken dienen in de onderste meter van deze gevel te worden uitgevoerd:
Injecties tegen opstijgend vocht.
Gezien de opvallende aanwezigheid van schade als gevolg van opstijgend vocht dient dit probleem
te worden aangepakt.
Vooreerst dienen er carbideproeven te worden uitgevoerd om de aard en de omvang van het
probleem te kennen.
Gezien de afgewerkte toestand van de muren aan de binnenzijde zou kunnen geopteerd worden
om de injecties van buiten uit te voeren. Deze dienen wel uitgevoerd onmiddellijk na het afkappen
om de muren maximaal te laten uitdrogen. Het product bestaat uit een mengsel van 5 polymeren
van het type silanen, siloxanen met een organometaalcomplex versterkte siliconen en een
overbruggingshars op basis van polyolefinen. De boorgaten dienen achteraf gedicht met een
kalkmortel op basis van 1 volumedeel natuurlijk hydraulische kalk (Saint-Astier, NHL 3,5) en 3
volume delen rijnzand. Enkele maanden na de uitvoering dienen de muren opnieuw getest te
worden op de aanwezigheid van vocht.
Achteraf dienen ook de boorgaten vakkundig te worden hersteld. Indien de gaten zich in de voegen
bevinden kan dit met een gelijkaardige voegmortel, indien de gaten zich in de baksteen bevinden
kan dit met een reparatiemortel voor steenherstel met gelijkaardige kleur.
Ontmossen / reinigen van de onderste meter van het metselwerk.
Als gevolg van het jarenlange blootstelling aan opstijgend vocht is er mosvorming ontstaan op deze
zone. Dit mos dient te worden verwijderd.
Herstel van het voegwerk van de onderste meter van het metselwerk
Als gevolg van de jarenlange blootstelling als gevolg van opstijgend vocht zijn diverse voegen over
deze zone uitgevallen of in slechte staat. Het voegwerk van de onderste zone van de gevel is
bijgevolg te herdoen of plaatselijk aan te vullen in een gelijkaardige mortel.
Herplaatsen ladderhaken
De ladderhaken die recentelijk geplaatst werden dienen opnieuw vakkundig bevestigd te worden
door de kepers. Dit is op dit moment niet het geval.
Aanbrengen loopbrug
Om de zolder te kunnen inspecteren moet een loopbrug worden aangebracht.

6.2.3.

ONDERHOUD / WEDERKERENDE MAATREGELEN.
Volgende elementen, met betrekking op de erfgoedwaarden, worden opgenomen:
GEVELWERKEN
De gevel van de oranjerie bestaat uit zichtbaar metselwerk. Regelmatig nazicht en herstel van het
voegwerk is daarom aangewezen.
Als wederkerende maatregel van de gevel kan ook periodiek onderhoud van het schilderwerk van
het schrijnwerk worden aanbevolen.
Het juiste type en kleur van de verf is terug te vinden in het as built dossier van de voormalige
restauratie.
SCHILDERWERKEN
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Herschilderen buitenschrijnwerk en nazicht aanwerken met gevel. Ook dienen telkens de
condensopeningen vrijgemaakt te worden.
DAKWERKEN
Op dit moment is het dak in perfecte staat.
Bijgevolg is enkel periodiek nazicht en onderhoud van volgende punten noodzakelijk:
- ontmossen van de dakbedekkingen.
- nazicht van het dak op lekken.
- nazicht van de dakconstructie op zwam en insectenaantasting en indien nodig curatieve en
preventieve behandeling.
- reinigen van goten en afvoeren.
INTERIEUR
Gezien de goede staat van het interieur is enkel volgend periodiek onderhoud van toepassing:
- behandelen (boenen) van de gepolierde betonvloer.
- schilderwerken binnenmuren en plafonds.
- jaarlijks nazicht en onderhoud van de technische installaties: keuringen, controles, vervangen
filters, …
AFVOEREN
- nazicht van de beugels en vastmaken indien nodig.

6.2.4.

OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN / TABEL.
Zie eind hoofdstuk 6.

6.3.

OPSOMMING WERKEN KOETSHUIZEN A EN B

6.3.1.

INSTANDHOUDINGSWERKEN.
Gezien de geplande (casco)restauratie van de koetshuizen zijn er hierna de volgende 20 jaar
wellicht geen instandhoudingswerken uit te voeren.
Wel moet er tot aan de restauratie en om verder verval te voorkomen voortdurend oog zijn voor
volgende punten:
- algemene controle.
- bij glasbreuk: spoedig vervangen van gebroken glas.
- controle en herstel van eventuele lekkages aan de daken.
- controle van de aard en de vorderingen van de aantasting van de houtstructuur van de daken.
- controle deursloten.

6.3.2.

RESTAURATIE / ÉÉNMALIGE MAATREGELEN.
Gezien de geplande (casco)restauratie zijn er de volgende 20 jaar niet onmiddellijk éénmalige
maatregelen in het vooruitzicht. Deze cascorestauratie is met name een éénmalige ingreep die de
volgende 20 jaar de verschijningsvorm van de koetshuizen zal bepalen.

6.3.3.

ONDERHOUD / WEDERKERENDE MAATREGELEN.
GEVELWERKEN
Bij beschadiging van de gevelpleister en mogelijks herstel hiervan dient de herstelling van het
pleisterwerk met de juiste mortel te worden voorzien. De samenstelling van de geplaatste mortel is
terug te vinden in het asbuilt dossier van de gevelrestauratie van het kasteel en de koetshuizen.
Als wederkerende maatregel van de gevel kan vooral periodiek onderhoud van het schilderwerk
van gevelpleister en schrijnwerk worden aanbevolen.
Het juiste type en kleur van de verf is terug te vinden in het asbuilt dossier van de gevelrestauratie
van het kasteel en de koetshuizen.
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DAKWERKEN
Na restauratie is het dak in perfecte staat.
Bijgevolg is enkel periodiek nazicht en onderhoud van volgende punten noodzakelijk:
- ontmossen van de leien dakbedekkingen.
- nazicht van het dak op lekken.
- nazicht van de dakconstructie op zwam en insectenaantasting en indien nodig curatieve en
preventieve behandeling.
- nazicht van de brandvertragende schildering op de metalen onderdelen van de dakconstructie
- reinigen van goten en afvoeren.
INTERIEUR
Gezien de casco uitvoering en gezien er geen historisch interieurelementen (zoals deuren, vloeren,
pleisterwerken, …) meer aanwezig zijn, kan hierover niets gezegd worden.

6.3.4.

OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN / TABEL.
Zie eind hoofdstuk 6.

6.4.

OPSOMMING WERKEN BELVÉDÈRE

6.4.1.

INSTANDHOUDINGSWERKEN.
Gezien de in uitvoering zijnde totaalrestauratie zijn er de volgende 20 jaar wellicht geen
instandhoudingswerken uit te voeren.
Wel moet er – om mogelijks verval te voorkomen - voortdurend oog zijn voor volgende punten:
- bij glasbreuk: spoedig vervangen van gebroken glas.
- controle eventuele lekkages aan daken.
- controle deursloten.

6.4.2.

RESTAURATIE / ÉÉNMALIGE MAATREGELEN.
Gezien de in uitvoering zijnde totaalrestauratie zijn er de volgende 20 jaar niet onmiddellijk
éénmalige maatregelen in het vooruitzicht.
Deze restauratie is met name een éénmalige ingreep die de volgende 20 jaar de verschijningsvorm
van de belvédère zal bepalen.

6.4.3.

ONDERHOUD / WEDERKERENDE MAATREGELEN.
GEVELWERKEN
Bij beschadiging van de gevelpleister en mogelijks herstel hiervan dient de herstelling van het
pleisterwerk met de juiste mortel te worden voorzien. De samenstelling van de geplaatste mortel is
terug te vinden in het asbuilt dossier van de restauratie.
Dit handboek is een leidraad voor de eigenaar om de gerestaureerde erfgoedwaarden goed te
onderhouden zodat deze niet verloren gaan.
Als wederkerende maatregel van de gevel kan vooral periodiek onderhoud van het schilderwerk
van gevelpleister en schrijnwerk worden aanbevolen.
Het juiste type en kleur van de verf is terug te vinden in het asbuilt dossier van de gevelrestauratie.
DAKWERKEN
Na het beëindigen van de restauratie zal het dak in perfecte staat zijn.
Bijgevolg is enkel periodiek nazicht en onderhoud van volgende punten noodzakelijk:
- ontmossen van de leien dakbedekkingen
- nazicht van het dak op lekken
- nazicht van de dakconstructie op zwam en insectenaantasting en indien nodig curatieve en
preventieve behandeling
- reinigen van goten en afvoeren.
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INTERIEUR
Na het beëindigen van de restauratie zal het interieur in perfecte staat zijn.
Enkel volgend periodiek onderhoud is van toepassing:
- behandelen van de vloeren en plinten
- het binnenschrijnwerk. Het behandelingsproduct voor de binnendeuren en –luiken is terug te
vinden in het as-built dossier van de restauratie.
- schilderwerken binnenmuren en plafonds
- jaarlijks nazicht en onderhoud van de technische installaties: keuringen, controles, …

6.4.4.

OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN / TABEL.
Zie eind hoofdstuk 6.

6.5.

OPSOMMING WERKEN PARKCONSTRUCTIES

6.5.1.

INSTANDHOUDINGSWERKEN.
De parkconstructies zijn niet echt in goede staat.
De sierpalen met kettingen zijn afgebroken wellicht door vandalisme. Vermoedelijk gaat men op de
kettingen zitten waardoor de palen afkraken en omvallen. Het is aangewezen om deze palen
voorlopig (tot aan het verder herstel) worden weggenomen en opgeborgen om verdere schade of
verdwijning tegen te gaan.
Ook sommige delen (gepleisterd) metselwerk brokkelt af, natuursteen vertoont gebreken en
barsten en het smeedijzer ontbreekt soms onderdelen.

6.5.2.

RESTAURATIE / ÉÉNMALIGE MAATREGELEN.
Om verder verval te voorkomen is het aangewezen om in de volgende beheersperiode in een
eenmalige restauratie te voorzien.
HOGE TUINMUUR MET KAPELLETJE
- reinigen metselwerk.
- nazicht en herstel metselwerk.
- nazicht en herstel voegwerk.
- ontmossen dakpannen.
- herstel en plaatselijk herleggen dakpannen.
- reiniging en herstel kapelletje.
LAGE TUINMUREN
- reinigen metselwerk.
- nazicht en herstel metselwerk.
- nazicht en herstel voegwerk.
SIERPALEN RONDOM VIJVER
- herstel natuursteen met reparatiemortel.
- herstel breuken in natuursteen.
- aanvullen met delen nieuwe natuursteen.
- nazicht kettingen, herstel en aanvullen identiek aan bestaande.
- behandeling kettingen.
- fundering voor sierpalen.
- terugplaatsing van sierpalen met chemische verankering in nieuwe fundering.
- terugplaatsing kettingen.
BRUG OVER VIJVER
- nazicht en herstel constructie.
- nazicht en herstel funderingen oever.
- nazicht en herstel vloerafwerking.
- nazicht en herstel balustrades.
- schilderwerken constructie.
- schilderwerken balustrade.
TOEGANGSPOORTEN
- reinigen metselwerk.
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-

nazicht en herstel metselwerk.
nazicht en herstel voegwerk metselwerk.
reinigen natuursteen.
herstel natuursteen met reparatiemortel.
herstel breuken in natuursteen.
aanvullen met delen nieuwe natuursteen.
nazicht en herstel voegwerk natuursteen.
nazicht en herstel poorten.
schilderwerk poorten.

BRUG KOETSHUIZEN
- nazicht en herstel constructie.
- nazicht en herstel vloerafwerking.
- nazicht en herstel balustrades.
- herstel metselwerk.
- herstel pleisterwerk.

6.2.3.

ONDERHOUD / WEDERKERENDE MAATREGELEN.
Gezien de voorzieningen onder punt 6.2.2 die ook nog niet onmiddellijk zullen worden uitgevoerd,
is onderhoud wellicht niet te voorzien in de volgende beheersperiode.
Uiteraard is schade als gevolg van vandalisme altijd te herstellen identiek aan bestaande toestand.
De gebruikte materialen en samenstellingen zijn telkens terug te vinden in het asbuilt dossier van
de eenmalige werken.

6.2.4.

OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN / TABEL.
KASTEEL

Aard van de werken

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar

GEVELRESTAURATIE
verwijderen van huidige
cementering

x

x

herstel van onderliggend
metselwerk

x

x

injecties tegen opstijgend vocht

x

x

restauratie van de bestaande
kelderopeningen

x

x

aanbrengen nieuwe pleisterlaag

x

x

reinigen en herstel van
natuursteen

x

x

schilderwerk van gevelpleister

x

x

schilderwerk van het smeedijzer

x

x

herstel goten en afvoeren

x

x

ontmossen leien

x

x
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herstel leien

x

x

duivenwering

x

x

GEVELWERKEN
plaatselijk herstel pleister

1 jaar

x

x

schilderwerk gevelpleister

10 jaar

x

schilderwerk buitenschrijnwerk

10 jaar

x

schilderwerk balustrades voor ramen

10 jaar

schilderwerk smeedijzer

10 jaar

x

reinigen en/ of ontmossen
zichtbare natuursteen

15 jaar

x

DAKWERKEN
ontmossen leien

10 jaar

x

x

nazicht dakbedekking

1 jaar

x

x

nazicht dakconstructies op zwam en
insecten

1 jaar

x

x

indien nodig curatieve en preventieve
behandeling

15 jaar

nazicht brandvertragende schildering
metalen onderdelen dakstructuur

5 jaar

x

nazicht bliksembeveiligingsinstallatie

5 jaar

x

reinigen van goten en afvoeren

2x/jaar

x

x

INTERIEUR
behandelen houten vloeren en plinten

1 jaar

behandelen binnenschrijnwerk

10 jaar

onderhoud authentieke tegelvloer en plinten

x

1 maand

schilderwerken binnenmuren en plafonds

20 jaar

x

onderhoud en nazicht van de technische
installaties

1 jaar

x

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

ORANJERIE

Aard van de werken

GEVELWERKEN onderste meter
straatgevel
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carbide proeven

x

x

injecties tegen opstijgend vocht

x

x

ontmossen / reinigen

x

x

herstel voegwerk

x

x

herplaatsen ladderhaken

x

x

x

aanbrengen loopbrug zolder

x

x

x

herstel leien

x

x

x

x

x

GEVELWERKEN
nazicht en plaatselijk herstel veogwerk

1 jaar

schilderwerk buitenschrijnwerk

10 jaar

x

DAKWERKEN
ontmossen dakbedekking

10 jaar

x

x

nazicht dakbedekking

1 jaar

x

x

nazicht dakconstructies op zwam en
insecten

1 jaar

x

x

indien nodig curatieve en preventieve
behandeling

15 jaar

reinigen van goten en afvoeren

2x/jaar

x

boenen gepolierde betonvloer

2x/jaar

x

schilderwerken binnenmuren en plafonds

20 jaar

x

onderhoud en nazicht van de technische
installaties

1 jaar

x

nazicht beugels

5 jaar

x

x

nazicht soldeernaden

5 jaar

x

x

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar

x

INTERIEUR

AFVOEREN

KOETSHUIZEN

Aard van de werken

vooronderzoek gevelafwerking
GEVELWERKEN
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plaatselijk herstel pleister

1 jaar

x

schilderwerk gevelpleister

10 jaar

x

schilderwerk buitenschrijnwerk

10 jaar

x

ontmossen leien

10 jaar

x

nazicht dakbedekking

1 jaar

x

nazicht dakconstructies op zwam en
insecten

1 jaar

x

indien nodig curatieve en preventieve
behandeling

15 jaar

x

nazicht brandvertragende schildering
metalen onderdelen

5 jaar

DAKWERKEN

dakstructuur
reinigen van goten en afvoeren

2x/jaar

BELVEDERE

Aard van de werken

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar

GEVELWERKEN
plaatselijk herstel pleister

1 jaar

x

schilderwerk gevelpleister

10 jaar

x

schilderwerk buitenschrijnwerk

10 jaar

x

ontmossen leien

10 jaar

x

nazicht dakbedekking

1 jaar

x

nazicht dakconstructies op zwam en
insecten

1 jaar

x

indien nodig curatieve en preventieve
behandeling

15 jaar

x

reinigen van goten en afvoeren

2x/jaar

DAKWERKEN

INTERIEUR
behandelen vloeren en plinten

1 jaar

behandelen binnenschrijnwerk

10 jaar
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schilderwerken binnenmuren en plafonds

20 jaar

onderhoud en nazicht van de technische
installaties

1 jaar

PARKCONSTRUCTIES

Aard van de werken

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar

SIERPALEN
omgevallen sierpalen voorlopig opbergen

x

x

HOGE TUINMUUR MET KAPELLETJE
reinigen metselwerk

x

x

nazicht en herstel metselwerk

x

x

nazicht en herstel voegwerk

x

x

ontmossen dakpannen

x

x

herstel dakpannen

x

x

reinigen en herstel kapelletje

x

x

reinigen metselwerk

x

x

nazicht en herstel metselwerk

x

x

nazicht en herstel voegwerk

x

x

herstel natuursteen

x

x

herstel breuken natuursteen

x

x

aanvullen natuursteen

x

x

herstel kettingen

x

x

behandeling kettingen

x

x

fundering sierpalen

x

x

plaatsing sierpalen

x

x

plaatsing kettingen

x

x

LAGE TUINMUREN

SIERPALEN RONDOM VIJVER

BRUG OVER VIJVER
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nazicht en herstel constructie

x

x

nazicht en herstel fundering oever

x

x

nazicht en herstel vloerafwerking

x

x

nazicht en herstel balustrades

x

x

schilderwerken constructie

x

x

schilderwerken balustrade

x

x

reinigen metselwerk

x

x

nazicht en herstel metselwerk

x

x

nazicht en herstel voegwerk metselwerk

x

x

reinigen natuursteen

x

x

herstel natuursteen met mortel

x

x

herstel breuken natuursteen

x

x

aanvullen natuursteen

x

x

nazicht en herstel voegwerk natuursteen

x

x

nazicht en herstel poorten

x

x

schilderwerk poorten

x

x

nazicht en herstel constructie

x

x

nazicht vloerafwerking

x

x

nazicht balustrades

x

x

metselwerk

x

x

herstel pleisterwerk

x

x

TOEGANSPOORTEN

BRUG KOETSHUIZEN

(*)
De inhoud van dit beheersplan kadert binnen de huidige vigerende regelgeving en is er ondergeschikt aan.
De toekenning van premies is afhankelijk van de beschikbare kredieten, tenzij opgenomen binnen een MJO, dan moet binnen
de vooropgestelde ramingen gebleven worden.
Beheersmaatregelen kunnen ook zonder erfgoedpremie worden uitgevoerd.
De onderhoudsplicht is steeds van toepassing (onroerend erfgoeddecreet)
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VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE

Restauratie / éénmalige maatregelen
Kasteel
Na de goedkeuring van het beheersplan wordt het restauratiedossier voor de buitenschil, waarin de
eenmalige maatregelen zijn opgenomen, voor het kasteel opgemaakt en ingediend. De richtlijnen
van het Agentschap Onroerend Erfgoed worden verwerkt in het restauratiedossier.
Het dossier maakt deel uit van het masterplan districtshuis waarvoor een
meerjarenpremieovereenkomst aangevraagd zal worden. Na de goedkeuring van het beheersplan
worden de werken aanbesteed en uitgevoerd, waarschijnlijk in de loop van 2017-2018.
Tijdens de werken wordt de erfgoedconsulent wekelijks uitgenodigd op het werfoverleg. Na het
werfoverleg wordt steeds een verslag opgemaakt van het verloop van de werkzaamheden met
vermelding van aard, plaats, datum, resultaat, incl. fotomateriaal. Dit verslag wordt opgemaakt door
de aangestelde restauratiearchitect/architectprojectleider van de afdeling Bouwprojecten van de
stad.
Na het beëindigen van de werken, tijdens de voorlopige oplevering, wordt het as-built dossier en
het onderhoudshandboek overhandigd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. In het as-built
dossier zijn vogende elementen opgenomen:
- Fotoreportage (voor, tijdens en na de werken)
- Werfverslagen, PV van oplevering en nota over verloop van de werken
- Coördinaten van de uitvoerders en ontwerpers
- Verslagen met de resultaten van de (voor)onderzoeken
- Technische fiches van de gebruikte materialen
- Onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de gebruikte materialen
- As-built plannen en attesten
In het onderhoudshandboek wordt dieper ingegaan op de richtlijnen voor het verder beheer en
onderhoud.
De omgevallen sierpalen werden voorlopig opgeborgen. In latere fase zal de natuursteen hersteld
en aangevuld worden, de kettingen behandelt en hersteld alsook zal een nieuwe fundering voor de
sierpalen voorzien worden. Nadien kunnen de sierpalen en de kettingen opnieuw geplaatst worden.

Onderhoud / éénmalige maatregelen
Onderhoud /terugkerende maatregelen
Kasteel - Oranierie - Koetshuizen - Bélvedère - Parkconstructies (sierpalen rondom viiver, hoge
tuinmuur met kapeiletie, lage tuinmuren, sierpalen rondom vijver, brug over vijver en
toegangspoorten)
De terugkerende maatregelen worden opgenomen in EPM (Enterprise Project Management), een
omgeving om op een eenvoudige wijze projecten in te brengen, te beheren en op te volgen.
Projectleiders kunnen projecten inbrengen, beheren, opvolgen en sturen.
Door EPM te gebruiken, maak je een unieke projectcode aan. Op deze code kan gebudgetteerd
worden en ze wordt doorgeschreven naar het Interactief Operationeel Plan (IOP). Op die manier
verhoog je de transparantie van je project.
EPM biedt veel mogelijkheden voor de projectplanning en is vooral geschikt voor complexe
projecten vb. langlopende projecten en projecten met veel afhankelijkheden en/of belangrijke
deadlines.
De verdere evaluatie van het onderhoud gebeurt op jaarlijkse basis. Stad Antwerpen heeft hiervoor
een onderhoudsprogramma, PLANON, waarbij jaarlijks de staat van het gebouw wordt
geëvalueerd. De evaluatie leidt tot een lijst van werken specifiek voor het onderhoud van het
gebouw. De lijst kan ook leiden tot grotere werken waarvoor een apart dossier wordt opgemaakt.
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Stad Antwerpen heeft een contract met Monumentenwacht voor het kasteel, oranjerie, koetshuizen
en belvédère om een inspectierapport op te maken. Dit rapport wordt periodiek opgemaakt. De
periodiciteit wordt in gemeenschappelijk overleg bepaald, afhankelijk van de toestand van het
gebouw. De bevindingen worden mee opgenomen in het onderhoudssprogramma PLANON.
Stad Antwerpen maakt aan de hand van PLANON een periodiek verslag op. Dit wordt, aangevuld
met het inspectierapport van Monumentenwacht, aan Onroerend Erfgoed bezorgd.
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8.

BIJLAGEN

8.0.

OVERZICHTSLIJST
Bijlagen

Niet van toepassing
(en dus niet bijgevoegd)

Perimeter van gebied waarvoor beheersplan
wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)

Bijgevoegd
(nummering)

Zie bijlage 8.1

Lijst van premiegerechtigde werken

Zie tabel hoofdstuk 6.

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering
vrijgesteld zal zijn van toelating

Zie tabel hoofdstuk 6.

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op
kaart

Niet van toepassing
(belvédère?)

Lijst van open erfgoed met aanduiding op
kaart

X

Lijst van ontsluitingswerken voor open
erfgoed die in aanmerking komen voor een
premie met aanduiding op kaart

X

Lijst van werken aan bomen en struiken
waarvoor toelating nodig is

Niet van toepassing
(zie beheersplan park)

Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking
komen voor een premie

X

Lijst van premiegerechtigde werken aan een
orgel dat dateert van na WOI

X

Lijst van handelingen waarvoor CBS niet
kan oordelen dat ze van die aard zijn om
wezenlijke eigenschappen van een DG/SG
te verstoren

X

Extra bijlage / inventaris

Zie bijlage 8.2

Extra bijlage / beschermingsbesluit

Zie bijlage 8.3

Extra bijlage / foto’s

Zie bijlage 8.4

Extra bijlage / plannen

Zie bijlage 8.5
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Extra bijlage / verslag gevelbezetting

8.1.

Zie bijlage 8.6

BIJLAGE 1: GEBIED WAARVOOR BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT
Uittreksel uit het kadasterplan dd juli 2016.

8.2.

BIJLAGE 2: INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED
Uittreksel uit de inventaris dd augustus 2016.

8.3.

BIJLAGE 3: BESCHERMINGSBESLUIT
Beschermingsbesluit nummer 0559, Belgisch Staatsblad dd 6 november 1968.

8.4.

BIJLAGE 4: FOTOREEKS
Foto’s dd mei/juni 2016.
8.4.0./ ALGEMEEN
8.4.1./ KASTEEL
8.4.2./ ORANJERIE
8.4.3./ KOETSHUIS A
8.4.4./ KOETSHUIS B
8.4.5./ BELVEDERE
8.4.6./ PARKCONSTRUCTIES

8.5.

(BIJLAGE 4 - PAG 1 t/m 4)
(BIJLAGE 4 - PAG 5 t/m 62)
(BIJLAGE 4 - PAG 63 t/m 76)
(BIJLAGE 4 - PAG 77 t/m 80)
(BIJLAGE 4 - PAG 81 t/m 101)
(BIJLAGE 4 - PAG 102 t/m 115)
(BIJLAGE 4 - PAG 116 t/m 131)

BIJLAGE 5: PLANNEN
8.5.1./

8.5.2./

8.5.3./

8.5.4./

KASTEEL.
Plannen dd 2015: “Kasteel Sorghvliedt. Restauratie buitenschrijnwerk”.
- PLAN Kasteel_Gevels dd 2015.
- PLAN Kasteel_Grondplannen dd 2015.
Opmaak: Pluspunt Architectuur.
Dossier uitgevoerd (2016).
ORANJERIE
Plannen dd 2014: “Orangerie Sorghvliedt”.
- PLAN Orangerie_Grondplan, gevel, snede dd 2014.
Opmaak: Patrimoniumonderhoud Stad Antwerpen.
Dossier uitgevoerd (2014).
KOETSHUIS A
Plannen dd 1994: “Domein Sorghvliedt, Remise A en B”.
- PLAN Koetshuis A_Riolering.
- PLAN Koetshuis A_Grondplan gelijkvloers en verdieping, sanitair.
- PLAN Koetshuis A_Gevels.
- PLAN Koetshuis A_Snedes.
Opmaak: Foqué-Denkens-Adriaenssens.
Dossier uitgevoerd.
KOETSHUIS B
Plannen dd 1994: “Domein Sorghvliedt, Remise A en B”.
- PLAN Koetshuis B_Riolering.
- PLAN Koetshuis B_Grondplan gelijkvloers en verdieping, sanitair.
- PLAN Koetshuis B_Gevels.
Opmaak: Foqué-Denkens-Adriaenssens.
Dossier uitgevoerd.

pluspunt architectuur

KASTEEL SORGHVLIEDT EN BIJGEBOUWEN
Marneflaan 3 te 2660 Hoboken

Stad Antwerpen
Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

beheersplan

PAG 8-3

8.5.5./

8.6.

BELVEDERE
Plannen dd 2013: “Restauratieproject belvédèrepaviljoen en bijhorende heuvel in park
Sorghvliedt“.
- PLAN Belvedele_Plannen, gevels en snedes dd 20130806.
Opmaak: TV Bormans Rozemarijn – Karuur architecten bvba.
Dossier in uitvoering (2016-2017).

BIJLAGE 6: VERSLAG PROEFRESTAURATIE GEVELBEPLEISTERING
Verslag opgemaakt door Patrimonium Research & Consulting bvba ism Studiebureau L. De Clercq
Hoboken,
“Kasteel Sorghvliedt. Onderzoek van de gevelbepleistering” (2016).
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