RESTAURATIE VAN DE KLEINE ZAVEL
Rondom dit park, dat in 1879 werd
aangelegd, ondersteunen achtenveertig zuilen van blauwe hardsteen
met bovenop bronzen beeldjes de
smeedijzeren hekken. Voor het ontwerp van het geheel heeft architect
Henri Beyaert zich laten inspireren
door het Baliënplein van het vroegere
Paleis van Keizer Karel, dat verdwenen is in de brand van 1731. Deze
groene ruimte is sinds 1972 volledig
beschermd.
De ontoereikendheid van de funderingen, de aantasting van de afbrokkelende blauwe hardsteen door de tijd
en de corrosie van de bronzen werken zijn zo ver gevorderd dat een identieke restauratie
onvermijdelijk geworden is om een gedeeltelijke instorting te vermijden.
.

1. PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN
Begin : 17 december 2014 - Einde : begin 2017.

2. FASEN
2.1. BORINGEN EN GRAAFWERKEN VOOR DE RESTAURATIEWERKEN
2.2. RESTAURATIE VAN DE OMHEINING IN DRIE FASEN
• Vooraan en aan de rechterkant,
• Aan de rechterkant en achteraan,
• Aan de linkerkant
Elk van deze fasen bestaat uit de afbraak, de restauratie en simultane heropbouw van de
zuilen, hekken en beeldjes. Deze werken worden door de uitvoering van de funderingen voorafgegaan.
2.3. RESTAURATIE TER PLAATSE, ZONDER DEMONTAGE, VAN DE STANDBEELDEN
VAN EGMONT EN HOORN
Het afsluiten van de weg op lange termijn is niet voorzien. Het voetgangersverkeer op de Kleine
Zavel wordt tijdens de duur van de werken gevrijwaard.
Op het moment van de afbraak en heropbouw zal de aanwezigheid van het werf- materiaal een
nauwgezette afsluiting vereisen van de weg die grenst aan de precieze plaats waar dit werk zal
worden uitgevoerd.

3. VOOR MEER INFORMATIE
Secretariaat van de afdeling Groene ruimten: tel. : 02 775.76.80 (van maandag tot vrijdag van
9h tot 12h30 en van 13h30 tot 17h).
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