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0. INLEIDING 

De stad Antwerpen wenst een nieuwe publieke bestemming te geven aan beide koetshuizen 
gelegen in het park Sorghvliedt te Hoboken. 
 
Beide voormalige dienstgebouwen, voordien een wagenhuis en stalling, werden in de 18e 
eeuw opgetrokken en maken, samen met de orangerie en belvedère, deel uit van een groep 
gebouwen rond het kasteel Sorghvliedt.  De rococo koetshuizen zijn beschermd erfgoed. De 
stad Antwerpen wil de authenticiteit van de gebouwen optimaal conserveren en restaureerde 
daarom de buitenschil van beide koetshuizen en zal beide gebouwen casco ter beschikking 
stellen. 
 
Zoals opgenomen in het masterplan ‘Hoboken centrum’ (zie 5.1) werd de relatie tussen het 
park en het centrum verbeterd door de doorgang park-inwaarts, ter hoogte van de 
koetshuizen aan de Marneflaan, vrij te maken. De enige horeca-uitbating in het park, toen 
gekend als ‘Bij John’ en gebouwd tegen één van de koetshuizen, werd daarom gesloopt. 
Hierdoor kon de stad Antwerpen de koetshuizen terug in hun erfgoedwaarde herstellen. 
 
Voorafgaand aan een mogelijke externe exploitatie werd de markt verkend  om te zien wat 
deze te bieden heeft. Op grond van de aldus opgedane kennis kon maximaal ingespeeld 
worden op de suggesties van potentiële exploitanten om zo tot een succesvolle 
samenwerking te komen. 
 
De stad Antwerpen veronderstelt immers dat er een markt is voor een nieuwe horeca-
uitbating die kan inspelen op de bestaande kwaliteiten van het park en haar bezoekers. 
Anderzijds beoogt de invulling een unieke beleving van de bezoeker op een authentieke 
locatie in het historische park Sorghvliedt.  

 

 
Park Sorghvliedt (2016) 
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Voorzijde koetshuizen 
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1. AMBITIE 

Het unieke cultuurhistorische belang van de gebouwen in park Sorghvliedt 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 de 
gebouwen duidelijk herkenbaar voor de burger maar vandaag ontbreekt echter een publieke 
functie in zowel de koetshuizen als de belvedère. 

 
Stad Antwerpen heeft de ambitie om met een nieuwe invulling enerzijds dit waardevolle 
patrimonium maximaal te ontsluiten voor zijn burgers en anderzijds de relatie tussen het 
gebruik van de gebouwen en de omgeving te versterken.  
 
Een duurzame horeca-uitbating in de koetshuizen is volgens de stad de meest aangewezen 
bestemming, eventueel aangevuld met een passend aanvullend programma. Om de 
wisselwerking met de parkbezoeker te garanderen moet minstens een gedeelte van de 
uitbating inspelen op het gebruik van het park; 

 
- Democratische prijzen voor de gemiddelde parkbezoeker. 
- Gelet op de speeltuin in het park is een opening op zaterdagnamiddag aanbevolen. 
- Het, al dan niet tegen betaling, openstellen van het sanitair voor alle parkbezoekers is 

een pluspunt. In het park zijn de toiletten van het administratieve centrum tijdens de 
openingsuren steeds gratis voor iedereen toegankelijk. 

- In de onmiddellijke omgeving van het Park Sorghvliedt is een fietsknooppunt en één 
van de fietsroutes loopt door de Marneflaan. Een voorziening voor het parkeren (en 
opladen) van (elektrische) fietsen is gewenst. 

- De laatste jaren werd van mei tot en met september een zomerbar georganiseerd in de 
Oranjerie van het park Sorghvliedt. De stad Antwerpen wenst dat dit zomeraanbod als 
deze dienstverlening vanaf de zomer van 2019 2020 wordt opgenomen in de exploitatie 
van de koetshuizen. Meer informatie daarover in punt 2.6 ‘Timing’. 
 
 

 
Speeltuin Park Sorghvliedt (2016)  
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Ook de invulling van de in 2017 volledig gerestaureerde belvedère leunt best aan bij de 
activiteiten in het park en de aanwezige gebouwen. Naast een gebruik door het district 
Hoboken (bijvoorbeeld voor huwelijksvoltrekkingen en ondersteuning van sociale of culturele 
initiatieven ondersteund door het district) is daarom vanaf 1 januari 2020 een samenwerking 
mogelijk. Kandidaat concessiehouders kunnen een voorstel indienen maar dit maakt geen 
deel uit van de oproep. 

 
De invulling die er aan gegeven wordt, is, mits enige voorwaarden, vrij te bepalen. 
Onderverhuur is niet toegelaten, wel zou de exploitant de ruimte kunnen gebruiken om tegen 
een vergoeding een dienstverlening aan te bieden die aansluit bij de invulling van de 
koetshuizen.  

 
Bepaalde activiteiten worden op grond van hun aard niet toegelaten; 

- de activiteit is in strijd met de wet of de openbare veiligheid; 
- de activiteit is niet in overeenstemming te brengen met ander gelijktijdig gebruik van 

de site of storend voor de omgeving; 
- de activiteit schaadt de belangen van de stad en/of het district Hoboken en sluit niet 

aan bij de normen en waarden van de stad en/of het district Hoboken; 
- religieuze en politiek gebonden verenigingen en activiteiten; 
- de activiteit is in strijd met wat door het Agentschap Onroerend Erfgoed gezien wordt 

als de draagkracht van het monument. 
 

Meer informatie over de belvedère is terug te vinden onder punt 4. 
 

 
Park Sorghvliedt (2016) 
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2. OVER DEZE OPROEP 

In de zitting van 24 maart 2017 (jaarnummer 2226) nam het college van burgemeester en 
schepenen kennis van de reacties op de marktraadpleging over de koetshuizen in park Sorghvliedt 
en besliste een oproep tot exploitatie uit te werken. In de zitting van 26 november 2018 keurde de 
Gemeenteraad de oproep tot exploitatie en de daarin opgenomen gunningscriteria goed. 
 
Als bijlage bij deze oproep is eveneens de ontwerpovereenkomst en het biedingsformulier 
opgenomen. 

2.1 OVEREENKOMST 

Stad Antwerpen biedt een concessieovereenkomst aan voor een periode van 18 jaar met de 
mogelijkheid tot verlenging met een periode van 9 jaar (zie ontwerpovereenkomst in bijlage). 
Kandidaat concessiehouders die een horeca-uitbating wensen op te starten in de koetshuizen 
kunnen hiervoor een voorstel indienen. De selectie van de kandidaten zal plaatsvinden op 
basis van verschillende criteria (zie biedingsformulier in bijlage). De stad Antwerpen streeft 
ernaar de uitslag in maart 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad waarna zij beslist over 
de toewijzing. 

2.2 BEKENDMAKING 

De stad Antwerpen zal de open oproep via brede communicatiekanalen kenbaar maken 
(website Ondernemen in Antwerpen, Antwerpen.be, website AG VESPA, e-Notification, …). 

2.3 HOE DEELNEMEN 

Kandidaten die de koetshuizen wensen uit te baten kunnen een voorstel indienen en een bod 
doen. Zij stellen zich kandidaat voor een concessie aan de hand van en volgens de 
voorwaarden opgenomen in het biedingsformulier in bijlage van deze bundel. 
 
Eventuele bijkomende vragen over de oproep kunnen tot 11 januari 2019 per mail gericht 
worden aan vastgoed.ruimtebeheer@stad.antwerpen.be. Alle vragen worden gebundeld en 
indien mogelijk beantwoord in een addendum dat op uiterlijk 18 januari 2019 bij de 
oorspronkelijke oproep zal worden gepubliceerd op de website Ondernemen in Antwerpen. 

2.4 PLAATSBEZOEK 

De gebouwen kunnen maandag 17 december 2018 en maandag 7 januari 2019 tussen 14.00 
uur en 16.00 uur bezocht worden. Geïnteresseerden die op één of beide kijkmomenten 
aanwezig wensen te zijn, brengen ons uiterlijk 5 werkdagen op voorhand op de hoogte via 
vastgoed.ruimtebeheer@stad.antwerpen.be. Indien noodzakelijk kan er ook en afspraak 
gemaakt worden voor een bezoek op een ander moment.  
 

2.5 VERLOOP VAN DE BIEDINGEN EN TOEWIJZING 

Een jury bestaande uit medewerkers van het district Hoboken en de stedelijke 
bedrijfseenheden ‘Ondernemen en Stadsmarketing’ en ‘Vastgoed’ zullen de inschrijvingen 
beoordelen. De resultaten van deze beoordeling worden verwerkt in een rapport . De uitslag 
van de oproep wordt voor goedkeuring aan de bevoegde overheid onderworpen. Om de 
privacy te eerbiedigen wordt het juryverslag niet publiek bekend gemaakt maar kandidaten 
die een voorstel indienden kunnen dit wel ter inzage opvragen. 

  

https://www.ondernemeninantwerpen.be/koetshuizen
http://www.antwerpen.be/
https://www.agvespa.be/te-koop-te-huur
mailto:vastgoed.ruimtebeheer@stad.antwerpen.be
http://www.ondernemeninantwerpen.be/koetshuizen
mailto:vastgoed.ruimtebeheer@stad.antwerpen.be
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2.6 TIMING 

De panden zijn vanaf de ondertekening van de overeenkomst beschikbaar voor 
werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden moet, met een maximum van 6 maanden, geen 
vergoeding worden betaald. Het aanrekenen van de concessievergoeding start dus bij opening 
van de uitbating en uiterlijk vanaf 6 maanden na ingang van de overeenkomst. 
 
Vanaf uiterlijk 1 mei juni 2020 tot en met minstens augustus 2019 zal de concessiehouder in 
de koetshuizen een zomerbar zomeraanbod organiseren ter vervanging van de voorheen 
jaarlijks georganiseerde zomerbar in de Oranjerie.  
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3. KOETSHUIZEN 

3.1 BESCHRIJVING VAN DE PANDEN 

De twee dienstgebouwen, waarschijnlijk grotendeels 18de-eeuws, werden samen met het 
kasteel gebouwd en dienden als wagenhuis en stalling. De gebouwen staan ten westen van 
het kasteel binnen de 19de-eeuwse omwalling. 
 
Het zijn twee uiterlijk identieke bepleisterde gebouwen op een gepikte plint met één 
bouwlaag onder leien schilddaken.  
 
Beide gebouwen hebben een rechthoekig grondplan van ongeveer 8 op 26 meter. De 
gelijkvloerse verdieping heeft een vrije hoogte van ongeveer 4,5 meter.  

 
Het gebruik van de zolder is door zijn constructie beperkt tot niet publiek toegankelijke en dus 
private ruimten zoals berging en personeelsruimten.  
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De oostelijke gevel bevat rondboogpoorten en een steekbogige deur en vensters. 
 

 
 

 
Gevelopeningen linker koetshuis  
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Aan de achterkant van de koetshuizen is een wadi of gracht gelegen. Het is de bedoeling om 
deze, zoals opgenomen in het beheersplan park Sorghvliedt, opnieuw van water te voorzien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wadi & achterzijde koetshuizen (2018) 
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3.2 RESTAURATIE & CASCO 

 
Stad Antwerpen startte in januari 2018 met de restauratie van beide koetshuizen zodat de 
erfgoedwaarde opnieuw hersteld werd. De buitenschil werd gerestaureerd en de kelders 
waterdicht gemaakt. Elementen van het interieur die niet origineel zijn, werden verwijderd. 
 
Bij alle ingrepen werd zo veel mogelijk van het origineel materiaal te behouden. Er werd 
gewerkt met materialen en werkwijzen identiek aan de te behouden originele elementen. 

 
Op 3 september 2018 werden de koetshuizen voorlopig opgeleverd. 
 
Voor alle belangrijke elementen werd in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, ter 
voorbereiding van deze vergunningsaanvraag, overlegd naar welke toestand uit de 
geschiedenis zou teruggegaan worden en welke restauratieopties zouden worden genomen. 
Er is in de loop der tijd veel gewijzigd aan het uitzicht van de koetshuizen. 

Dakbedekking 

Alle dakbedekking werd verwijderd en werd integraal, inclusief randaansluitingen, 
vernieuwd (natuurleien zelfde formaat in zwart gelakte rvs haken). Er werd een onderdak 
geplaatst. Om verluchting tussen de leien en het onderdak toe te laten, werden de leien 
op latten geplaatst. De ladderhaken werden gedemonteerd om achteraf terug te plaatsen. 
Ze kregen voorafgaand een roestwerende schilderbeurt en werden aangevuld met nieuwe. 
Alle tapgaten van de goten kregen een draadbolrooster. In het onderhoudsadvies werd 
opgenomen dat de goten minimum tweemaal per jaar dienen uitgekuist te worden. 
 
Dakisolatie werd aan de binnenzijde, onder de bestaande bebording voorzien. Een 
afwerking van de rotswol isolatie is niet voorzien. 

Dakstructuur 

Aan de dakstructuren werd niets gewijzigd. Gezien er niets werd teruggevonden over een 
eventuele eerdere preventief behandeling tegen houtworm of zwam in koetshuis B werden 
enkel in dit koetshuis deze werken in het dossier opgenomen. 

Muren 

Over de werkelijk originele toestand is geen sluitende informatie teruggevonden. Uit 
historisch onderzoek blijkt dat de in 1996 dichtgemetselde raamopeningen in de achter- en 
zijgevels niet allemaal origineel waren. In overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed 
werd beslist om geen wijzigingen uit te voeren aan de openingen in de gevels. De 
bestaande toestand blijft behouden. 
 
Aanwezige barsten werden ingebonden. Ontbrekende en slechte stenen werden ingevuld 
en vervangen. 
 
De bestaande pleistering bleef behouden, werd hersteld en uiteindelijk afgewerkt in wit.  
De oudste bronnen wijzen er immers op dat de koetshuizen gedurende een lange periode 
in de geschiedenis met een witte (kalk-)laag waren afgewerkt. Bovendien is beslist om ook 
het kasteel terug in wit af te werken en is dus de logische keuze, in functie van de 
uniformiteit op de site, om ook bij de koetshuizen de witte afwerkingslaag te hernemen. 

 
De pleisterlaag van de muren onder de vochtkerende laag was er erg aan toe. Deze werd 
verwijderd en na voorbehandeling opnieuw aangebracht. 

 
De schouwen op de nok van het dak staken nogal af (vernieuwd metselwerk zonder 
afwerklaag) en werden ineens mee bepleisterd. De kroonlijst, de lijsten rondom de raam- 
en deuropeningen, de schouwen en de plint werden geschilderd in een donkere kleur. 
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Schrijnwerk 

Het schrijnwerk is in 1996 vernieuwd en daarom algemeen in goede staat. Na nazicht en 
eventueel klein herstel werd er een onderhoudsschilderbeurt voorzien. 

Interieur 

Alle in 1996 aangebrachte nieuwe elementen (vloerniveau ’s, trappen, muren, vaste 
inrichting en meubels, ...) en afwerkingsmaterialen (tegels, bepleistering, faience, 
lambrisering, ...) werden verwijderd. Enkel eventuele originele muren en plafonds werden 
bewaard. De betonplaat op het gelijkvloers werd eveneens bewaard. 
Het pleisterwerk aan de binnenzijde werd afgekapt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

www.antwerpen.be Pagina 14 
 

 
   



 

www.antwerpen.be Pagina 15 
 

Kelder 

Alle losse en slechte afwerkingslagen van de kelders werden verwijderd en de kelders werd 
zo goed mogelijk waterdicht gemaakt. Er kan echter moeilijk gegarandeerd worden dat de 
kelders definitief waterdicht zullen zijn. Een aantal van de ondergrondse muren zijn 
onbereikbaar en het is onduidelijk wat het effect zal zijn van het met water vullen van de 
omwalling. Na het afkappen van alle bestaande afwerkingslagen op vloeren en muren 
werden deze afgewerkt met een bekuipingslaag. 

Technieken 

Alle technische installaties, leidingen en bekabeling werden verwijderd tot aan de tellers. 
De tellers zelf zijn allemaal vernieuwd in 1996 en werden behouden. Vlak na de 
watermeter is een kraantje geplaatst en enkele stopcontacten en basisverlichting bleven 
behouden. De kelder van blok B werd uitgerust met een pomp in pompput zodat eventueel 
insijpelend water kan worden afgevoerd. 

Tuinmuur 

De tuinmuur ten noorden van de koetshuizen werd eveneens gerestaureerd en er werd een 
doorgang gemaakt worden om de verbindingen tussen park Sorghvliedt en het aanpalende 
park Broydenborg te herstellen. De bestaande doorgang werd dichtgemaakt. 
Het kasseipad voor de koetshuizen werd doorgetrokken om aan te sluiten op de openbare 
terreinafwerking van de Marneflaan.  
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3.1 OMLIGGENDE BUITENRUIMTE 

 
Zoals opgenomen in het ‘beheerplan park Sorghvliedt’ (zie ook punt 5.2) moeten commerciële 
activiteiten in de koetshuizen gebeuren binnen de bepalingen van beschermd monument en 
beschermd cultuurhistorisch landschap. 
 
De mozaïek kasseivlakken ten oosten van beide koetshuizen worden waar nodig hersteld. Over 
de volledige lengte van de koetshuizen en de breedte tot aan de plantsoenen kan deze zone 
als terrasruimte gebruikt worden (zie rode aanduiding afbeelding volgende pagina).  
 
Ook de recent vrijgekomen zone tussen het noordelijk koetshuis en de buitenmuur wordt 
heringericht om het historisch karakter van deze locatie te bewaren en te herstellen (zie 
groene aanduiding afbeelding). Het wordt een groenzone al dan niet met een gebruiksfunctie 
(terras, fietsenstalling, afvalberging). Deze moet zorgvuldig worden geïntegreerd in de 
historische omgeving van de koetshuizen.  

 
Het inrichten van deze zones maakt deel uit van een afzonderlijke onderzoeksopdracht en zal 
steeds in overleg met de stad en het Agentschap onroerend erfgoed moeten gebeuren. Er kan 
uitgegaan worden van minstens 250m² beschikbare oppervlakte die als terrasruimte gebruikt 
kan worden. 

 
Voor het inrichten van een terras moet er nog wel steeds toelating gevraagd worden. 
http://www.ondernemeninantwerpen.be/terrastoelating-aanvragen  
 

 
Voorzijde koetshuizen 
 
 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/terrastoelating-aanvragen
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Beschikbare buitenruimte 
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Het plantsoen en de bomen aan de zuidrand van het zuidelijk koetsgebouw worden 
behouden. De mogelijke aanleg van een terras op deze locatie is niet voorzien gezien de 
landschappelijke impact (verdere inname van parkzone) en gezien de intensief gebruikte 
plekken van de speeltuin zich verder afgelegen bevinden waardoor ‘toezicht’ vanuit een terras 
hier weinig functioneel is. 
 

 
Zicht op de speeltuin vanaf het terras zuidelijk koetshuis 
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3.2 INVESTERINGEN 

 
Stad Antwerpen heeft de koetshuizen casco afgewerkt. Alle overige investeringen (wettelijk) 
noodzakelijk voor het organiseren van de exploitatie worden verwacht van de externe partij.  
 
Op 1 maart 2010 is de nieuwe regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke 
gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
toegankelijkheid van 5 juni 2009). Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten 
vanaf dan voldoen aan de criteria die deze verordening voorschrijft.  De stad Antwerpen 
verwijst voor de integrale en gecoördineerde tekst naar het handboek ‘toegankelijke publieke 
gebouwen’ (http://www.toegankelijkgebouw.be)  
 
 
Zoals opgenomen in de concessieovereenkomst heeft de stad op het einde van het recht van 
concessie, door gelijk welke oorzaak (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrijken 
van de contractduur, onderling akkoord, ontbinding wegens wanprestatie, faillissement of 
invereffeningstelling van de concessiehouder) heeft de stad de keuze om: 
 

- ofwel de door de concessiehouder opgerichte constructies kosteloos over te nemen; 
- ofwel de door de concessiehouder opgerichte constructies op kosten en risico van de 

concessiehouder af te breken of te laten afbreken. 
 

Hetzelfde geldt voor eventuele aanpassings- en verbeteringswerken aan bestaande 
constructies. De stad kan in voorkomend geval kiezen om bepaalde constructies kosteloos 
over te nemen en andere af te breken of te laten afbreken. 
  

http://www.toegankelijkgebouw.be/
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3.3 PLANNEN 

Plannen koetshuis BLOK A: 
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Gevels koetshuis BLOK A: 
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Snedes koetshuizen BLOK A en BLOK  B 
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4. BELVEDERE 

Op  de heuvel  in  de  zuidoosthoek  van  het  park  staat  de  classicistische  belvedère  die 
tussen 1815 en 1830 werd gebouwd. Dit theepaviljoen is een typisch element uit  de  Engelse  
landschapstijl en maakt een wezenlijk deel uit van de heraanleg tot Engelse tuin van de 
daarvoor geometrisch aangelegde baroktuin naar Frans model. De belvedère vormt zo een 
belangrijk tijdsdocument binnen het geheel van het domein Sorghvliedt. Oorspronkelijk lag 
het belvedèrepaviljoen niet aan de rand van het park, maar er middenin. Rond 1860 werd een 
groot deel van park Sorghvliedt ingenomen voor de bouw van fort 8 en de aanleg van de 
Krijgsbaan. 
 
Het  gebouw  bestaat  uit  een  opengewerkte  centrale rotonde  met  Toscaanse 
zuilenomgang  onder  klassiek  hoofdgestel  en  leien  koepel,  flankerende bepleisterde  
gebouwtjes  van  één  bouwlaag  met  beluikte  rechthoekige  vensters.  
  

 
Illustratieve impressie Belvedère paviljoen  
Bron: TV Bormans Rozemarijn – Karuur Architecten BVBA 

 
 

Omdat het paviljoen in verval was, startte de stad eind 2015 de restauratie van de belvedère 
en directe omgeving in samenwerking met TV Bormans Rozemarijn – Karuur Architecten 
BVBA.  
 
Door jarenlang gebruik was de grond rondom de heuvel op sommige plaatsen tot 50 
centimeter weggespoeld. Daarom werd de heuvel tijdens de restauratiewerken verstevigd 
door de bodem te fixeren. Bovendien is er een nieuw wandelpad naar de belvedère 
aangelegd. Dit pad schenkt aandacht aan de beleving van het park, en hanteert met het oog 
op een betere toegankelijkheid een minder steile helling. 
 
Rondom het gebouw werd een cirkelvormig platform uit een licht stalen draagstructuur met 
roosters voorzien. Dit platform wordt op paaltjes gefundeerd zodat het zweeft rondom het 
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gebouw en volledig los staat van het monument. De funderingspalen van dit platform zullen 
ook de verdere erosie van de heuvel tegengaan. Bovendien maakt dit nieuwe element en dit 
nieuw element maakt de heuvel beter toegankelijk. Het rooster zorgt er ook voor dat de 
waterhuishouding op de heuvel niet verder wordt verstoord, wat belangrijk is voor de 
bestaande oude bomen. De oude kasteelgracht aan de westelijke parkrand werd terug 
opengelegd.  
 
 

 
 

 
Grondplan Belvedère paviljoen 

 
 

In het gebouwtje zelf zijn enkel de basis nutsvoorzieningen voorzien (elektriciteit, water).  
Het gebouw kan een ceremoniële functie krijgen en is geschikt voor kleinschalige activiteiten 
zoals recepties, vertellingen, tijdelijke tentoonstellingen etc.  

 
Op 2 september 2017 werd de belvedère officieel ingehuldigd en het wordt tot eind 2019 
gebruikt als werkplek voor de stadsdichter van Antwerpen.  
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Belvedère september 2017 
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5. CONTEXT 

Het park Sorghvliedt is een belangrijke aantrekkingspool en is gelegen in het zuiden van 
Hoboken. De site is gelegen tussen de Marneflaan, de Moretusstraat, de Krijgsbaan en de 
Broydenborghlaan. 
 
Op het gewestplan (goedgekeurd 1997) heeft het volledige park als bestemming ‘parkgebied’. 
Inplantingen van horecabedrijven binnen deze gebieden zijn slechts aanvaard wanneer dit 
gebeurt in functie van de openstelling van het park, binnen de bestaande gebouwen. 
Er is geen Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing. 
 
Het kasteel Sorghvliedt doet samen met het administratieve centrum dienst als districtshuis 
en er gaan jaarlijks verschillende evenementen door. De koetshuizen maken deel uit van de 
historische inkompartij van park Sorghvliedt die na enkele ingrepen aansluit op de as van de 
wandelboulevard. Deze vormt een rechtstreekse verbinding tussen het park Sorghvliedt en de 
Kioskplaats. 
 
Het verplaatsen van de bestaande poort (ten westen van het koetshuis A), het vrijmaken van 
de doorgang in het park en de afbraak van een voormalig café in de hoek zijn bedoeld om de 
parktoegang te vergroten.   
 

 
Wandelboulevard die de verbinding vormt tussen het Sorghvliedtpark en de Kioskplaats  

 
Sinds 17 september 1968 zijn de koetshuizen als monument en het gehele park als landschap 
beschermd. Het park is terug te vinden op de inventaris bouwkundig erfgoed via volgende 
link: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11463. Voor wijzigingen in het park en aan de 
gebouwen moet er steeds advies ingewonnen worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Door de jaren heen heeft, en zal, het domein verschillende transformaties ondergaan. 
 

  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11463
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Historische context 

De oorsprong van het domein Sorghvliedt gaat terug naar een hoeve die het Winkeleynde 
werd genoemd. In 1560 is er ook sprake van een bescheiden speelhof of hof van plaisantie. 
Van 1660 tot 1815 is het goed eigendom van de familie Du Bois. In de achttiende eeuw 
realiseerden zij de gebouwen die de kern van de buitenplaats uitmaken: het speelhuis, het 
koetshuis, de oranjerie en de hovenierswoning. Zij lieten het kasteel tussen 1745 en 1750 door 
J.P. Van Baurscheit de jonge in rococostijl heropbouwen op de zestiende-eeuwse grondvesten. 
De architect was ook verantwoordelijk voor de tuininrichting uit de jaren 1752‑53, maar de 
Franse tuin werd door Jacob Crab, die in 1815 in het bezit was gekomen van Sorghvliedt, 
vervangen door een Engelse landschapstuin. In de negentiende eeuw werd de belvedère, een 
neoclassicistisch theepaviljoen op een heuvel aan de rand van het park gebouwd. 
 

 
Achterzijde koetshuizen met wadi in 1939  
Bron: ‘Sorghvliedt van buitenplaats tot districtshuis’, Raymond Corremans 

 

 
Voorzijde koetshuizen in 1992  
Bron: ‘Sorghvliedt van buitenplaats tot districtshuis’, Raymond Corremans 
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Mobiliteit 

 
In het park Sorghvliedt zelf kan en mag niet geparkeerd worden. In 2016 werd de Marneflaan 
grotendeels heraangelegd. In die aanleg zijn autostaanplaatsen geïntegreerd. 
 

 
Aanleg Marneflaan 

 
 
Toegang tot het park voor gemotoriseerde voertuigen is enkel toegelaten voor het laden en 
lossen via de afgesproken route. 

 

 
Park Sorghvliedt (2016) 
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Horeca in Hoboken 

 
De stad Antwerpen veronderstelt dat er een markt is voor een nieuwe horeca-uitbating die kan 
inspelen op de bestaande kwaliteiten van het park en haar bezoekers. De enige horeca-
uitbating in het park gebouwd tegen één van de koetshuizen gesloopt zodat deze terug in hun 
erfgoedwaarde hersteld kunnen worden. 
 

 
Horeca aanbod in de omgeving van het district Hoboken (Bron: Locatus, www.locatus.com, 2018) 

 

 
Horeca aanbod in het centrum district Hoboken (Bron: Locatus, www.locatus.com, 2018) 
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Horeca aanbod per district (Bron: Locatus, www.locatus.com, 2018) 

 

 
Horeca aanbod Hoboken – per branche (Bron: Locatus, www.locatus.com, 2018) 
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5.1 Masterplan Hoboken Centrum 

In de zitting van 24 januari 2014 (jaarnummer 714) keurde het college van burgemeester en 
schepenen de procesnota ‘doorwerking masterplan Hoboken goed’. Deze procesnota is 
bedoeld als leidraad voor de uitwerking van het masterplan Hoboken-Centrum. 
 
De ambitie van het masterplan is Hoboken-Centrum als stedelijke kern in beeld te versterken  
en de centrale plek aantrekkelijker, beter bereikbaar en aangenamer te maken. In een goed  
functionerend centrum gaan voorzieningen die voor de nodige activiteit zorgen samen met  
een aangename verblijfsruimte voor bewoners en een attractieve omgeving. 
 
Door het Masterplan Hoboken centrum beschikt de stad Antwerpen en het district Hoboken 
over een ruimtelijk kader waardoor er zowel korte als lange termijn projecten gewerkt wordt 
aan de verbetering van de ruimtelijke structuur maar ook op het sociaal, ecologisch, 
economisch en cultureel vlak.  
 
Gekoppeld aan het ruimtelijk kader biedt het masterplan een actieplan met voorstellen voor  
een duidelijk ontwikkelingsperspectief van strategische projecten waarbij de verbetering van 
het centrum van de wijk vooropstaat en de verwevenheid tussen wonen, werken en recreatie 
verbeterd wordt. 
 

De stad Antwerpen wil de groene 
plekken van Hoboken beter met elkaar 
en met het centrum verbinden. Het 
park Sorghvliedt  maakt onderdeel uit 
van wat in het masterplan 
omschreven wordt als ‘het 
centrumfiguur’. Een centrale spil in 
Hoboken die de belangrijkste plekken 
en functies in het centrum van 
Hoboken verbindt maar die ook goed 
verbonden is met plekken in de 
ruimere omgeving.  
Illustratie BRUT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meer Informatie over het ‘Masterplan Hoboken centrum’: 
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a84/masterplan-hoboken-centrum-hoboken 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a84/masterplan-hoboken-centrum-hoboken
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5.2 Beheerplan park Sorghvliedt 

Op 4 mei 2016 (jaarnummer 2813) werd het eindontwerp beheerplan Park Sorghvliedt door 
het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Het beheerplan is geldig voor 20 
jaar (2016-2035) voor het aspect landschapsbeheerplan en voor 24 jaar (2016-2039) voor het 
aspect natuurbeheerplan.  
 
Het beheerplan bestaat uit een natuurbeheerplan (met natuurstreefdoelen) en een 
landschapsbeheerplan maar zegt weinig over het gebouwd erfgoed. Over de koetshuizen, de 
zone waar het voormalig café Den John stond en de belvedère is het volgende opgenomen; 
 
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 

 
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 met een 
gebruiksfunctie (bvb. terras) maar moet zorgvuldig geïntegreerd worden 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 
- Behoud van waardevolle enkelbladige Robina 
- Vrijhouden van de buitenmuur 
- Herstel van de oorspronkelijke toegang 

 
Rond de belvedère wordt de padenstructuur aangepast en de walgracht aan de westzijde van 
de belvedère wordt opnieuw opengemaakt. 
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Beheerplan park Sorghvliedt. Bron: Greenspot 
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5.3 Beheersplan historische gebouwen 

In november 2016 werd de definitieve versie van het beheersplan  historische gebouwen park 
Sorghvliedt goedgekeurd door het agentschap Onroerend erfgoed.  
 
Het beheersplan heeft een geldigheidsduur van 20 jaar en is een visie voor het behoud en het 
beheer van de erfgoedwaarde van de monumenten gelegen in het park. Het beheersplan 
neemt een standpunt in over de ambitie op lange termijn vertaald in beheersdoelstellingen. 
Hieraan zijn een overzicht van maatregelen en actieplannen gekoppeld om de 
beheersdoelstellingen te bereiken. 
 
Het betreft in totaal vijf als monument beschermde gebouwen: het kasteel, de oranjerie, twee 
koetshuizen en de belvedère. Daarnaast zijn ook enkele kleinere constructies op de 
beschermde parksite in het beheersplan opgenomen. Het betreft de hoge tuinmuur met 
kapelletje tussen het noordelijke koetshuis en de Marneflaan, de lage tuinmuren, de brug en 
de sierpalen rond de vijver, de toegangspoorten, -pijlers en –brug. 
 
Meer informatie over de koetshuizen en de belvedère in punt 3 en punt 4.  

Kasteel Sorghvliedt  

Het huidige kasteel werd gebouwd tussen 1745 en 1751 en doet momenteel dienst als 
districtshuis van Hoboken. Het college stelde op 26 september 2014 (jaarnummer 09816) 
een architect aan voor de opmaak van een restauratiedossier. De voorliggende werken 
omvatten in hoofdzaak de gevelrestauratie. In plaats van de cementering komt een 
historisch verantwoorde kalkpleister. De hoofdkleur van deze afwerking is wit, de plint 
wordt in wijngaardzwart afgewerkt. De werken zullen in de zomer van 2019 opgeleverd 
worden. 
 

 
Kasteel Sorghvliedt (2016) 
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Oranjerie 

De voormalige oranjerie is een baksteengebouw van één bouwlaag onder leien schilddak 
met hoge rondbogige muuropeningen. Het gebouw dateert van ca. 1745.  

 
In 2011 besliste de stad Antwerpen om de oranjerie te restaureren en in te richten als 
multifunctionele ruimte. Momenteel vinden er zowel tentoonstellingen als feestelijke 
activiteiten plaats en wordt de ruimte verhuurd als feestzaal. 

 
Zolang er geen nieuwe horeca-uitbating in het park aanwezig is, In de zomer van 2019 
wordt de oranjerie tijdens de zomenmaanden gebruikt als pop-up cafetaria. 
 
Van mei tot en met september 2019 wordt een laatste keer een zomerbar georganiseerd 
in de Oranjerie. Vanaf  2020 moet dit zomeraanbod als dienstverlening opgenomen 
worden in de exploitatie van de koetshuizen.  
 
Kandidaat concessiehouders voor de koetshuizen kunnen aan de hand van het 
biedingsformulier koetshuizen park Sorghvliedt eveneens een voorstel indienen voor de 
tijdelijke uitbating van de zomerbar 2019 in de Oranjerie. De vergoeding bedraagt 500,00 
euro/maand. 
 

 
 

 
Oranjerie (2016) 

 
Meer informatie; 
https://www.antwerpen.be/nl/info/53b572b9b1a8a726248b458b/huur-zalen-marnef-in-hoboken 

 
 
  

https://www.antwerpen.be/nl/info/53b572b9b1a8a726248b458b/huur-zalen-marnef-in-hoboken


 

www.antwerpen.be Pagina 38 
 

5.4 Lichtplan 

Hoboken heeft heel wat mooie monumenten en erfgoed. Met het lichtplan zet stad 
Antwerpen deze gebouwen op een sobere manier letterlijk en figuurlijk ‘in the spotlights’. 
 
Eerst worden het kasteel Broydenborgh, het Gravenhof en de kioskplaats onder handen 
genomen, daarna komen de gebouwen in het park Sorghvliedt aan de beurt.  
 
Het lichtconceptplan Sorghvliedt staat reeds op punt maar de datum van uitvoering is nog 
niet gekend. De belichting van de koetshuizen zal vergelijkbaar zijn en aanleunen met deze 
van het districtshuis en de orangerie. 
 

6. DUURZAAMHEID 

Voor stad Antwerpen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke 
doelstelling. Zij wenst de principes van MVO niet alleen verder te introduceren in haar eigen 
werking, maar doet ook een beroep op haar leveranciers en partners om deze in te bedden in 
de opdrachten die zij voor of samen met de stad uitvoeren.  
 
MVO kan zich uiten in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van kansengroepen en de 
strijd tegen de werkloosheid, afvalpreventie en recyclage, energie-efficiëntie, milieuzorg, 
duurzaamheid van gebruikte materialen,  ….  
 
De activiteiten in de mogelijk te exploiteren ruimtes, moeten te rijmen zijn met het 
duurzaamheidslabel dat beoogd wordt en kunnen hier zelfs een meerwaarde voor zijn.  
 

7. ZAAK-GEBONDEN PUBLICITEIT 

Stad Antwerpen kan, zowel in de voorbereidende fase als bij de opening, de nieuwe invulling 
opnemen in haar marketing- en communicatieplan, gericht op bewoners en bezoekers. Zodra 
een exploitatie opgestart is, neemt de exploitant dit zelf op. 

 
Het aanbrengen van uithangborden, opschriften, reclame en dergelijke, het hangen van enig 
voorwerp of verlichtingstoestel is enkel toegelaten na schriftelijke en voorafgaande toelating 
van de stad en na het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke stedenbouwkundige 
vergunning (zie bouwcode ‘artikel 33: zaak-gebonden publiciteit’).  
De stad behoudt zich het recht voor het karakter, de stijl en de grootte, die deze voorwerpen 
mogen hebben, aan te duiden, alsook de plaats waar ze mogen worden aangebracht. Gelet op 
het historische karakter van de gebouwen zal stad Antwerpen haar goedkeuring en advies 
steeds in overleg het Agentschap Onroerend Erfgoed formuleren. 

 
8. BIJLAGEN 

- Concessieovereenkomst 
- Biedingsformulier 

 
 

http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00002/SVO_11002_233_10007_00002_SV_BG.pdf

