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Het consortium Karuur architecten.Rozemarijn Bormans.LAND is geselecteerd voor 
de restauratie van de 19e eeuwse belvédère in het park Sorghvliedt in Hoboken. 
Het pavilioen wordt gerestaureerd en krijgt een meer publiek karakter. LAND staat in 
voor de landschappelijke herintegratie van deze bijzondere parkfolly. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan erosiewerende maatregelen en de toegankelijkheid. LAND 
kadert  de opdracht van de belvédère in de ruimere context van het park. Deze 
maatregelen op grotere schaal zullen als input dienen voor de opmaak van een 
bosbeheerplan voor het volledige park.

Het voorstel is om een 'zwevend' platform te realiseren rondom het gebouwtje. Voor 
de vormgeving van het platform werd teruggegrepen naar de principes van het neo-
classisistische bouwwerk zelf.

221_park Sorghvlieth
structuurvisie historisch park en ontwerp platform historische belvédère

locatie: Hoboken

opdrachtgever: stad Antwerpen , afdeling 

Patrimoniumonderhoud

type opdracht: prijsvraag, 1ste prijs

projectteam: LAND landschapsarchitecten, 

TV Bormans Rozemarijn-Karuur Architecten), 

Witteveen + Bos (techniek)

periode: 2011 - heden

status: in uitvoering
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thermisch verzinkte staalrooster maasweidte 33x16mm (50mm dik)
roosters gevuld met porfierspilt 0/5, bovenzijde gelijk met niveau van het pad (zie profiel BB')
roosters dienen verankerd te worden aan de ondergrond
 

buitenrand van het platform wordt cirkelvormig afgewerkt conform de opgegeven radius
 

thermisch verzinkte staalrooster maasweidte 33x16mm (50mm dik)

 

radiale draagstructuur in HEA 100
gefundeerd op stalen buizen diameter 60mm
 

tussen het gebouw en het rooster wordt gestreefd naar een voeg van 3cm
de contour van het rooster vormt langs de binnenzijde een continue en strakke 
lijn parallel aan de gevel, rekening houdende met de onregelmatigheid van de 
gevel
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thermisch verzinkte staalrooster maasweidte 33x16mm (50mm dik)
draagbalken in thermisch verzinkte HEA 100 profielen
gefundeerd op thermisch verzinkte buizen diam 60mm
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thermisch verzinkte staalrooster maasweidte 33x11mm (50mm dik)
draagbalken in thermisch verzinkte HEA 100 profielen, (randafwerking zie detail)

gefundeerd op thermisch verzinkte buizen diam 60mm

thermisch verzinkte staalrooster maasweidte 33x11mm (50mm dik)
roosters gevuld met porfierspilt 0/5

10cm steenslagfundering met continue korrelverdeling
geogrid

draagkrachtige ondergrond
 

blokzode 5cm
geogrid ter versteviging van het talud

2 cm porfiersplit 0/5 behandeld met calciumchloride
6cm porfiersplit 5/15 behandeld met calciumchloride

10 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling
geogrid

draagkrachtige ondergrond

cortenstaal kantopsluiting (3mm x 150mm)
met pennen vastgezet
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HEA 100 profielen afschuinen op 30°
lassen van een kopplaat 8mm op de zaagsnede
 

HEA 100 

 

detail: afwerking draagstructuur  (schaal 1/5)

RESTAURATIEPROJECT BELVEDEREPAVILJOEN
EN BIJHORENDE HEUVEL IN PARK SORGHVLIEDT
Marneflaan 3 - 2660 Hoboken

Kadasternummer: Antwerpen afdeling 37 / Hoboken afdeling 2, sectie C, nr. 482a

RESTAURATIEPREMIEDOSSIER
26 april 2013

Opdrachtgever

Stad Antwerpen Voor de stadssecretaris Voor de burgemeester
Grote Markt 1 bij machtiging van 29.07.05 bij machtiging van 08.01.13
2000 Antwerpen de bedrijfsdirecteur de afgevaardigde schepen

Mevrouw Kathleen Overmeer De Heer Philip Heylen

Architect

TV Bormans Rozemarijn - Karuur architecten bvba Mevrouw Rozemarijn Bormans
Carnotstraat 169/6
2060 Antwerpen

tel: 0486/89.18.75 of 0485/61.68.83 De Heer Thomas Feyen
rozemarijn.b@telenet.be
thomas@karuurarchitecten.be

in samenwerking met LAND landschapsarchitecten - Borgerhoutsestraat 22 bus 05 - 2018 Antwerpen

ONTWERP - PRINCIPEDETAILS PLATFORM
SCHAAL 1/50                                                                                                                                                                   

PLAN 05/08                                                                                                                                                              

 ©  LAND landschapsarchitecten  - www.landschapsarchitect.be


