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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
Citadelpark Uitnodigend park voor de stad, aantrekkelijke tuin voor de buurt 
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INLEIDING
van opgave naar ontwerpattitude

1
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Het Citadelpark is met haar 25 hectare het grootste stadspark van de Gentse 
binnenstad. Het park heeft een belangrijke cultuurhistorische en botanische 
waarde en vervult daarnaast een belangrijke recreatieve rol op wijk- en stadsni-
veau. Het Citadelpark is niet voor niets bij Ministerieel Besluit van 30 mei 1984 
als landschap gerangschikt om reden van zijn historische, esthetische en weten-
schappelijke (dendrologische) waarden. Door de aanwezigheid in het park van 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.), het Museum voor Schone 
Kunsten (MSK), het International Convention Center (ICC) en het Kuipke heeft 
het Citadelpark ook een belangrijke breed-culturele functie die het niveau van 
de stad overstijgt. We zien het Citadelpark als ‘Cultuurpark’.

Grondige opfrisbeurt
Maar er is ook een ander Citadelpark. Een park dat niet meer voldoet aan 
de huidige eisen van de bezoekers (omwonenden, toeristen, museumbe-
zoekers, studenten). Een park waarin de gebouwen als een koekoeksjong 
zijn uitgegroeid; park en bebouwing zijn uit evenwicht geraakt. Een park 
ook dat in de loop der jaren is dichtgegroeid en mede daardoor als sociaal 
onveilig wordt ervaren. Een park waar regelmatig gevallen worden gemeld 
van vandalisme, diefstal of inbraak en zedenfeiten. Een park kortom met 
een slechte reputatie waar ingrijpen vereist is. Het Citadelpark is dringend 
aan een opfrisbeurt toe.

Dat is niks nieuws: het Citadelpark vraagt al geruime tijd om beleid en actie, 
maar om verschillende redenen is het dossier op de tafel van het College 
van Burgemeester en Schepenen blijven liggen. In het nieuwe bestuursak-
koord 2007-2012 is de (her)ontwikkeling van het Citadelpark echter als 
één van de prioriteiten naar voren geschoven als onderdeel van ‘een selec-
tieve uitbouw van de cultuurinfrastructuur’. In het bestuursakkoord wordt 
gekozen voor de verdere uitbouw van het SMAK, het ICC, het Kuipke, het 
MSK en de Floraliënhal binnen een breder cultuurpark, waarbij de park-
functie primeert.

Op basis van dit akkoord is gestart met het opstellen van een projectde-
finitie die tot opmaak van een masterplan zou moeten leiden. Hiertoe is 
in maart van het vorig jaar een masterclass over het Citadelpark georgani-
seerd, waar een 50-tal zowel betrokken actoren samen met deskundigen 
uit verschillende vakdomeinen en instellingen creatief samenwerkten aan 
een totaalvisie voor het Citadelpark.
Deze masterclass betekende een nieuwe en definitieve start voor de 
opwaardering en transformatie van het Citadelpark. De workshop resul-
teerde in een breed gedragen adviesnota (akteneming door het College 
van Burgemeester en Schepenen op 5 mei 2010), inclusief de keuze om 
een ontwerper aan te stellen via de formule van de Open Oproep van de 
Vlaams Bouwmeester. Het voorliggend document is in het kader van deze 
Open Oproep opgesteld. 

De genoemde adviesnota staat aan de basis van de opgave, zoals geformu-
leerd tijdens de masterclass en opgenomen in de Open Oproep: 

"Het Citadelpark vraagt om een subtiele ontwerpopgave met 
een hoog ambitieniveau. We mikken op een multidisciplinair en 
geïntegreerd ontwerpteam dat in staat is om deze complexe 
stedenbouwkundige, landschappelijke en architectuur opgave 
aan te pakken. We willen een duidelijke ontwerphouding en een 
ontwerpstrategie met aandacht voor een gefaseerde aanpak, 
een meerjarentraject vertrekkende vanuit een globale visie 
met verschillende deelprojecten.” 

De voorliggende opgave is om een visie op het Citadelpark op te stellen 
en deze te vertalen in concrete projecten. Deze moeten kaderen in een 
overkoepelende totaalvisie. 

We hebben ons bij het werken aan deze opgave steeds hieraan vast-
gehouden. Voorliggend eindproduct is dan ook het resultaat van een 
internationaal getint multidisciplinair ontwerpteam. U treft hierin onze 
ontwerphouding aan alsook ons voorstel voor de door u gevraagde aanpak 
van het Citadelpark. 

Wees gerust...
De problematiek waarmee de Stad Gent zich met het Citadelpark gecon-
fronteerd ziet, is niet uniek. U kunt enigszins gerust zijn. Het park kan met 
een duidelijke visie en krachtdadig bestuur in de komende jaren opgeknapt 
worden en zo weer als het aantrekkelijke stadspark gaan functioneren 
dat Gent verdient. Wij werken aan vele parken met een vergelijkbare 
problematiek als het Citadelpark. Het Citadelpark (aangelegd in de peri-
ode 1875-1884) is een generatiegenoot van parken als bijvoorbeeld het 
Amsterdamse Vondelpark (1864-1877). 
Het Vondelpark is in de periode 1999-2009 grondig opgeknapt, evenals 
vele andere parken uit die tijd. Dat is nodig omdat de ruimtelijke struc-
tuur van een park in de loop der tijd vervaagt. Na circa een eeuw moet 
er eigenlijk altijd vrij fors ingegrepen worden om de oorspronkelijke lijnen 
uit het ontwerp weer meer naar voren te halen en aan te scherpen. Dat is 
exact wat nu ook bij het Citadelpark nodig is.

"Na circa een eeuw moet er in een park eigenlijk altijd vrij fors
ingegrepen worden om de oorspronkelijke lijnen uit het

ontwerp weer meer naar voren te halen en aan te scherpen"
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Het stadspark als majeur cultureel erfgoed
Bij het ingrijpen in het Citadelpark is het wel belangrijk ons te 
beseffen dat parken als het Citadelpark behoren tot belangrijk 
cultureel erfgoed. Jarenlang is de betekenis hiervan onvoldoende 
op waarde geschat. In de moderne naoorlogse periode werd de 
19e eeuwse vormgeving van het klassieke stadspark als ‘roman-
tisch’ afgezworen. Deze antipathie tegen de als saai beschouwde 
ontwerpen van de landschapsstijl met hun ‘valse’ natuurbeel-
den, heeft diepe sporen achtergelaten in onze omgang met 
deze groene erfenis. Historicus Prof. Dr. Erik de Jong typeert 
het in zijn bijdrage aan de publicatie ‘Eene aangename publieke 
wandeling – een schets van historische stads- en singelparken’ 
(Walburg pers, 1997) heel raak. Het had voor het Citadelpark 
geschreven kunnen zijn.

Nieuwe conceptuele dimensie
“Stadsparken werden overgegeven aan de grillen 
van het dagelijks onderhoud, dat niet door visie 
werd gevoed, laat staan door een inspirerend finan-
cieel beleid. [...] Dat het stadspark als ontwerp juist 
een fascinerende vermenging van natuur en cultuur 
is en een unieke spanning en verstandhouding te 
zien geeft tussen deze beide belangrijke polen van 
het menselijk bestaan, wordt nog altijd onvoldoende 
beseft. Onze 19e eeuwse parken leiden veelal een 
sluimerend bestaan: ze zijn uit hun verband ge-
groeid, hun ontwerp is vervaagd, paden hebben niet 
altijd meer de fraaie belijning, het bomenbestand 
is afgetakeld en de bouwkundige elementen zijn 
verdwenen of vervallen. Er zijn wijzigingen in de 
stedenbouwkundige situatie of belangrijke veran-
deringen in functie en gebruik: honden, sporters en 
zonaanbidders zorgen ervoor dat de wandelaar nog 
maar een van de vele gebruikers is. De natuur is 
van passieve kijknatuur voor een groot deel actieve 
speelruimte geworden, waarvoor veel van de 19e 
eeuwse parken niet waren bedoeld en dus ook niet 
op zijn ingericht. 
Wij hebben verzuimd deze parken op creatieve 
wijze aan deze nieuwe situaties aan te passen. Mede 
daardoor zijn zij een vrijplaats geworden waar de 
hondenbezitter, de fietser, de autobezitter, de trim-
mer, de puinstorter of de aanrander zijn individuele 
drang kan botvieren. In plaats van uitnodigend zijn 
deze parken afstotend en bedreigend geworden. Vele 
parken hebben allure en glans als stedelijk sieraad 
verloren.
Nu vele parken aan het einde van hun natuurlijke cy-
clus zijn, dienen de problemen juist geanalyseerd te 
worden, de juiste vragen worden gesteld en nieuwe 
oplossingen aangedragen, die recht doen aan zowel 
de historische als de actuele waarde van het stads-
park. Daarvoor is een nieuwe conceptuele dimensie 
nodig die het stadspark waardeert als een plaats 
waar natuur- en cultuurwaarden op een unieke wijze 
kunnen samengaan.” 
 
Het is precies dat wat wij u beogen aan te bieden voor het 
Citadelpark, een nieuw concept welke recht doet aan de 
historische waarde alsook de actuele waarde van het park, 
waarmee het Citadelpark wordt getransformeerd naar een 
uitnodigend stads- en buurtpark. 

Omgaan met groen cultureel erfgoed
“Iedereen die iets van parken weet, beseft dat 
parken, meer dan gebouwen, onderhevig zijn aan de 
factor tijd, aan groei, aan verandering en ook aan 
verval. Er is geen constant beeld, temeer daar het 
karakter van het park afhangt van onderhoud en be-
heer. Voor de revitalisering van een bestaand park is 
dit van essentieel belang, want het maakt de restau-
ratie van een park niet makkelijk. 
Is het wel mogelijk om een historisch exacte re-
constructie te maken en is dat eigenlijk ook wel 
gewenst? Of moet men veel eerder leven met de 
gegroeide situatie en daaruit een haalbare inter-
pretatie destilleren, die zowel recht doet aan de 
traditie als ook aan de nieuwe eisen van gebruik en 
beheer? En wat is een haalbare interpretatie? Maakt 
men een beheerplan dat zorgt voor cultuurhisto-
risch verantwoord beheer en onderhoud, inclusief 
de aanwezige natuurwaarden, of mag men een park 
herontwerpen met gebruikmaking van de aanwezige 
historische waarden?”  

Het is onze inzet op basis van de gelaagde historische on-
dergrond als uitgangspunt een nieuwe laag te ontwerpen die 
zich respectvol vermengt met de bestaande ondergrond en 
tegelijkertijd ruimte laat voor nieuwe inzichten van de mo-
derne landschapsarchitectuur en nieuwe functies. Voorliggend 
document is gebaseerd op deze attitude. Het Citadelpark 
verdient dit.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.





HOOFDSTUK 2 DE DIAGNOSE
Citadelpark Uitnodigend park voor de stad, aantrekkel i jke tuin voor de buur t 
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DE DIAGNOSE
wat speelt er in het Citadelpark

2
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Over het Citadelpark is veel te vertellen. We hebben ervoor gekozen 
hier niet uitgebreid te herhalen wat door vele anderen al is opgemerkt. 
Door en namens de Stad Gent is het park al behoorlijk nauwgezet 
geanalyseerd en is reeds veel informatie verzameld, onder meer in het 
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Citadelpark (2004, Stad Gent) en de door 
Arcadis verrichte survey (2011). Er is historisch kaartmateriaal verza-
meld, er is een bomeninventarisatie gedaan, enzovoorts. Op onderdelen 
hebben wij eigen analyses uitgevoerd, dankbaar gebruikmakend van 
en in aanvulling op het ter beschikking gestelde materiaal. De histori-
sche en huidige kwaliteiten zijn bekeken en gewaardeerd, zodat deze 
gewogen kunnen worden en bekeken is of en hoe ze in het vernieu-
wingsplan een plaats kunnen krijgen. Hieronder treft u de belangrijkste 
conclusies uit onze analyse aan, met name die welke relevant zijn in 
relatie tot de door ons voorgestelde strategie. 

2.1 historische analyse 
Het Citadelpark is een echt product van haar tijd, representatief 
voor de stadsontwikkeling eind negentiende eeuw. In de 19e eeuw 
kwam de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling. De 
stadsbevolking groeide explosief. Aangezien het voor veel steden 
tot ver in de negentiende eeuw niet mogelijk was zich buiten de 
stadsgrenzen, dat wil zeggen buiten de stadswallen, uit te breiden, 
moest alles en iedereen een plaatsje vinden erbinnen. Het gevolg 
was dat veel steden overvol raakten, met weinig open, laat staan 
groene ruimten. Toen de stadswallen hun militaire functie verloren, 
gebruikten vele steden hun deze ruimte voor stadsuitbreiding. In 
vele plaatsen kregen publieke voorzieningen een plek op de voor-
malige bolwerken, zoals kazernes of stations. Daarnaast werden de 
bolwerken ook vaak gebruikt voor stadsverfraaiing, een bezigheid 
die in de 19e eeuw de belangstelling van velen had. Die verfraai-
ing bestond uit het wegwerken van storende aanzichten, het 
scheppen van een fraai decor en het creëren van een aangename 
stedelijke omgeving, zodat de burger er op passende wijze kon 
wonen, zich verpozen en vermaken. Op de bolwerken verschenen 
bijzondere gebouwen (schouwburgen, buitensociëteiten), maar ook 
parken en villaparken. De redenen hiervoor waren niet alleen het 
ruimtegebrek in de stad maar ook de aantrekkelijkheden van de 
locatie. Reeds vroeger bestond de gewoonte om op bolwerken en 
stadswallen te wandelen en van het uitzicht te genieten. (bron: Eene 

aangename publieke wandeling – een schets van historische stads- en singelparken, 1997).

Eiland van landschap in een zee van huizen
Het Citadelpark is op vergelijkbare wijze ontstaan. Het park past 
in de omslag in het negentiende eeuwse beeld van ‘een stad in het 
landschap’ naar een ‘eiland van landschap in een zee van huizen’, 
nauw verbonden met de stormachtige opkomst van de moderne 
industriestad en de ruimtelijke tekorten daarvan. Het stadspark 
markeerde een fase in de stedelijke ontwikkeling, waarin het be-
bouwd oppervlak van de stad zich zeer snel uitbreidde en waarbij 
het landschap buiten de stad voor het merendeel van de bevolking 
onbereikbaar werd. Het stadspark was in zekere zin een compen-
satie voor het onbereikbaar geworden landschap.

In het negentiende-eeuwse stadspark dat als openbare voorziening 
en als integraal onderdeel van de stadsuitleg werd ontworpen, 
zoals het Citadelpark, werd het pastorale landschap, bestaand 
uit kunstmatig gemaakte ‘natuur’, geheel ingesloten. In de meeste 
gevallen werd dit natuurdecor als een eiland in het centrum van 
het park gelegd - in het geval van het Citadelpark is de ruimtelijke 
organisatie echter precies andersom, als gevolg van het feit dat de 
Citadel die in het midden van het park stond nog jaren als kazerne 
heeft doorgefunctioneerd. Het padenpatroon bestond uit een 
parkdrive voor de koets en in het middengedeelte voerde een 
‘circuit-walk’ door de ‘wildernis’. Een stedelijke route verbond het 
park met het stadscentrum.
In veel gevallen werd het park ook voorzien van meer stedelijke 
routes, lanen, die de stedeling flaneergelegenheid boden en vaak 
een voortzetting waren van het patroon van stedelijke straten. 
Zo werd het park opgenomen in de stedelijke verkaveling en tot 
onderdeel van de stad verklaard. De kunstmatige promenades 
verbonden het park als ‘wandeling’ met de stad. 
Men plantte in het stadspark botanische zeldzaamheden (uit-
heemse bomen, rosaria) richtte volières in plaatste opvoedende 
standbeelden en stichtte vermaakselementen als muziekpaviljoens 
en, later in de eeuw, gelegenheden voor sport en spel. (bron: Eene 

aangename publieke wandeling – een schets van historische stads- en singelparken, 1997).

Landschapsstijl
De nieuwe typologie van het negentiende-eeuwse stadspark kwam 
zoals gezegd voort uit de behoefte de stad met een illusie van 
landschappelijke natuur te verfraaien. Deze 19e-eeuwse parkstijl 
nam het landschapsideaal uit de late 18e eeuw tot uitgangspunt, 
dat in vloeiende lijnen aarde, water en beplanting tot een geheel 
samenbond. Deze landschapsstijl – waarin ook het  Citadelpark is 
ontworpen – bood tal van mogelijkheden tot integratie van natuur 
en cultuur en bevatte dan ook veel elementen die de wandelaar 
over de waarde van beide grootheden wilde opvoeden. Het park-
ontwerp bood een sterk esthetische ervaring door een kundige 
manipulatie van natuurlijke middelen, die de gebruiker afwisseling 
van decor bood en zijn ervarings- en gevoelswereld wenste te 
stimuleren. Het is die traditie waarin wij verder willen werken.

Oude ansichtkaarten tonen het Citadelpark aan het begin van de 19e eeuw: ze bieden 

een schat aan 'informatie'
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De grote lijnen van het landschappelijk ontwerp werden in de 19e 
eeuw vaak afgewisseld met bijvoorbeeld een bloemenmozaïek, 
waar het tegenwoordig in zijn beplanting en onderbeplanting zo’n 
armzalige indruk maakt. Uit onderzoek blijkt hoe gevarieerd de be-
planting in 19e eeuwse stadsparken was, en wat voor een grote rol 
bloesembomen als acacia’s, gouden regens, seringen en kastanjes 
hebben gespeeld, afgewisseld door rozen en gezaaide eenjarigen 
en kasplanten in verschillende perken. 

Historische reeks
Het Citadelpark kent een rijke geschiedenis, die zich stapsgewijs 
heeft ontvouwt. De historische ontwikkeling laat zich het beste 
duiden aan de hand van een aantal tijdslagen, waarbij zowel de 
ontwikkeling van de locatie in haar stedenbouwkundige en land-
schappelijke context relevant is als de ontwikkeling in de tijd van de 
locatie zelf (zie onderstaande afbeeldingen). 
Vanuit de historische analyse van de locatie in haar stedenbouw-
kundige en landschappelijke context kan geconcludeerd worden 
dat de locatie eigenlijk altijd een sterke landschappelijke veranke-
ring heeft gekend, welke echter nu nauwelijks meer aanwezig is. 
Het verdient aanbeveling aandacht te besteden aan de verankering 
van het park met de overige parkgebieden in Gent en de rivieren 
Leie en Schelde.  

De huidige morfologie van het stadscentrum van Gent wordt aan 
de ene kant bepaald door de noord/zuid verbinding tussen de 
historische kern van de stad (waar de Leie en de Schelde samen-
vloeien) en het stationgebied, gebouwd voor de wereldtentoon-
stelling van 1913. Aan de andere kant de ring waarvan het zuidelijk 
deel op de plaats van de vroegere 16de-eeuwse omwallingen (in 
1860 gedempt) loopt en het noordelijk deel waaraan de grote 
complexe gebouwen, zoals de Leopoldskazerne en de voormalige 
katoenspinnerij La Nouvelle Orléans zijn verankerd.
Het Citadelpark fungeert aan één kant als schakel tussen het 
station en het Sint Pietersplein/Sint Baafsplein op de noord/zuid 
as, maar ligt ook aan het zuidelijk deel van de ring. Daardoor is het 
van belang om de doorgaande voetgangers- en fietsers routes te 
ontwikkelen, omdat het park een mijlpaal is in het parcours station 
– universiteit – centrum. Maar ook de randen van het park en zijn 
verankering aan de ring zijn van belang, omdat het deel uitmaakt 
van het ensemble van gebouwen en stedelijke elementen die de 
ring verbindt.

Moederplan
De historische reeks van het Citadelpark, van Citadel via roman-
tisch negentiende en twintigste eeuw stadspark tot aan de huidige 
situatie, laat zien dat het park een enorme transformatie heeft 
vertoond. Alhoewel van de oude Citadel haast niets meer over is, 
is de ligging nog altijd afleesbaar in de huidige situatie. Het huidige 
park is de optelsom van verschillende planlagen en beheeringrepen 
(zie blz.18 en 19).

Het is onze inzet om deze verschillende tijdslagen in het plan in te 
zetten, met herkenbare elementen van elke tijdslaag, maar niette-
min de Van Hulle-planlaag als dominante laag te kiezen ('moeder-
plan') - zie nevenstaande afbeelding. Het plan van Van Hulle biedt 
veel bijzondere kwaliteiten waar op teruggegrepen kan worden. 
Het is niet het idee het plan 1 op 1 terug te restaureren/reconstru-
eren, zo dat al zou kunnen, maar wel om met de achterliggende 
ontwerpprincipes de vernieuwing van het Citadelpark ter hand te 
nemen.
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Historische ontwikkeling Gent in relatie met het Citadelpark
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"Het citadelpark was altijd een schakellocatie tussen omwalling en kern van de stad.
 Het verdient daarom aanbeveling aandacht te besteden aan de verankering van het park met
de overige parkgebieden in Gent en de rivieren Leie en Schelde"
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Situatie ca. 1874
In de eerste aanleg was het Citadelpark een romantische 

rondgang rond de Citadel: als wandeling en rijtuigenrondje

Situatie ca. 1885
In de eerste transformatieslag wordt het park uitgebreid en wor-

den bijzondere elementen aan het park toegevoegd: elke lob krijgt 

een eigen thema en eigen 'hoogtepunt'

Historische ontwikkeling Citadelpark
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natuursteen

natuursteen

MON
MON

M
ON

Situatie ca. 1913
Op de plaats van de oude Citadel verschijnt een configuratie van paviljoens 

in het kader van de Wereldtentoonstelling: gebouwen en parkomgeving zijn 

als één geheel ontworpen, met bijzondere aandacht voor de ontmoeting van 

beiden

Situatie ca. 2011
Het huidige Citadelpark is langzaam dichtgegroeid (zowel aan de randen als bin-

nenin) en het gebouwcluster manifesteerd zich meer en meer als een 

koekkoeksjong: park en bebouwing zijn in onbalans geraakt
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2.2 Analyse bestaande situatie - 
een wandeling door het park
Het Citadelpark is een park met grote contrasten. Het park kent 
enkele prachtige plekjes, waar iets van de grandeur die het park 
vroeger heeft gehad – en waar vele prentbriefkaarten nog aan 
herinneren - nog valt te proeven. Bijzonder in het park zijn ook 
de vele monumentale bomen. Maar op veel andere plekken is de 
sfeer heel anders. Het statige, sjieke rij- en wandelpark van weleer 
heeft hier plaats gemaakt voor een sleets, armoedig en onveilig 
groengebied. Al wandelend door het park vallen de volgende 7 
zaken op die tot actie nopen (in willekeurige volgorde): 

•	Het park is dicht gelopen met beplanting, zowel bomen als struiken. 
Het park is te vol! Veel van de monumentale bomen zijn nauwe-
lijks zichtbaar door latere aanplant, en worden daar zelfs door 
verdrongen wat ten koste gaat van de vitaliteit en toekomst-
waarde. Dat is het gevolg van een proces van vele decennia: in 
1984 waren er 784 bomen in het park aanwezig, waar dit er 
nu maar liefst 1253 zijn, terwijl het aantal, soorten of variëteiten 
nauwelijks gestegen is (van 102 naar 108). Door het dichtlopen 
van het park met bomen en struiken is veel van de ruimtelijkheid 
en overzichtelijkheid van het park verloren gegaan, evenals de 
spanning in het oorspronkelijke plan. Het dichtlopen zorgt ook 
voor (een gevoel van) onveiligheid.

•	Het park heeft veel te veel verharding. Er zijn te veel paden en veel 
paden zijn heel breed: dit kan echt wel een onsje minder. Verder 
geldt dat ten aanzien van de paden geen consistent materiaalge-
bruik is gehanteerd. Dit draagt bij aan het rommelige, onrustige 
beeld en de desoriëntatie. 

Het park is dichtgelopen met beplanting Het park kent een overdaad aan verharding

Het park heeft te veel verharding en de verharding mist een duidelijke 

hiërarchie waardoor het lastig oriënteren is

Het park is sleets geworden

De gebouwen in het park zijn niet op het park georiënteerd

•	Het is lastig oriënteren in het park. Dit heeft te maken met de 
vele, dichte beplanting, en de onduidelijke padenstructuur. Er mist 
een duidelijke hiërarchie, in zowel de beplanting als de paden.

 De heldere lijnen van weleer zijn onder het stof geraakt

•	Het park is sleets en gedateerd. De inrichtingselementen van het 
park, en met name het meubilair en de verlichtingsarmaturen, zijn 
in algemene zin oud (stuk, verweerd) en/of ouderwets. Het park 
heeft hierdoor een armoedige uitstraling, wat vandalisme in de 
hand werkt en het gevoel van onveiligheid vergroot.

•	Het centrale gebouwcluster in het midden van het park detoneert. 
Het is te groot gegroeid, als een soort koekoeksjong, en daarbij 
gaan de gebouwen nauwelijks een relatie aan met het park. De 
gebouwen profiteren nu niet of nauwelijks van de aanwezigheid 
van het park (en andersom ook niet), maar zorgen wel voor 
overlast, in de zin van grote milieu- en parkeerdruk. 
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Het park kent maar weinig aantrekkelijke parkprogramma's

Het park wordt op veel plaatsen gedomineerd door de auto Het park kent een slechte waterkwaliteit in de huidige situatie

•	Er is veel gebouwd programma in het park. Van de 25 hectare is 
9 hectare bebouwd. Tegelijkertijd is er maar weinig echt park-
programma, in de zin van trekkers die mensen uitnodigen een 
bezoek aan het park te brengen, zoals een speeltuin en een 
aantrekkelijke horecagelegenheid. 

•	De waterkwaliteit in het park is slecht. De aanwezigheid van water 
is in potentie een enorme kwaliteit in een park. Water zorgt voor 
spiegeling, verfrissing en verkoeling, voor beweging, en is een 
bron van leven. Echter, in de huidige situatie is de waterkwaliteit 
slecht, waardoor de belevingswaarde alsook de natuurwaarde 
laag zijn. Een gemiste kans!

De gebouwen gaan nauwelijks een relatie aan met het park
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huidige gebouwencluster, een insulair figuur

Floraliënhal

2.3 Analyse gebouwen

Genealogie van een insulaire figuur 
Een analyse van het Citadelpark is niet compleet zonder begrip van 
het gebouwcluster in het park. Vanaf het eerste begin zijn park en 
bebouwing onafscheidelijk. Ondanks dat er wel tekeningen gemaakt 
zijn voor een park zonder bebouwing, heeft het park altijd bebou-
wing gekend. Het land was er alsook het ‘bouwsel’. Wat volgde was 
een eeuwenlang spel van ‘eb’ en ‘vloed’ tussen beiden, een span-
ningsveld op zoek naar een evenwicht. Het land infiltreert en het 
bouwsel claimt. In de huidige situatie claimt vooral de bebouwing: 
het evenwicht is verstoord geraakt.

Een eerste belangrijk ijkmoment in de gebouwontwikkeling is 1831: 
eeuwen van bouwen aan vesten en omwallingen condenseert zich 
in een citadel. Zo ontstaat een insulaire figuur, in zichzelf gekeerd, 
met een eendimensionaal militair programma. Het land stoot op de 
harde rand van de verdedigingswal. Het beeld is scherp en eendui-
dig.Stedelijke tuinen in de rand knabbelen aan het stoere beeld en 
een halve eeuw later verdwijnt de eerste verdedigingsgordel. De 
citadel ruimt geleidelijk plaats voor een burgerlijke ‘tuin’ op schaal 
van de stad. Een beperkt aantal reminiscenties verankeren de 
herinnering.

Tweede ijkmoment is 1913: het bouwsel herclaimt het land in 
een aangepast gedaante van tentoonstellingshallen. Wederom een 
tijdelijk eendimensionaal publiek programma in een nog steeds op 
zichzelf teruggeworpen figuur. De rand is helder gedefinieerd en de 
relatie tussen land en gebouw hersteld. Park en omgeving zijn 1.

De eeuw die hierop volgt is een zoektocht naar inhoudelijke 
pluraliteit. Vakkundig en soms onhandig wordt er geknabbeld en 
gesneden aan de randen van de homogene entiteit. In de rand 
kristalliseren zich programma’s die een autonome vorm opeisen en 
private publieke ruimte en ‘serving space’ claimen. De invloedzone 
van het bouwsel dijt uit, het land wordt onder druk gezet en staat 
nukkig en onder stil protest stukken af.
In het centrum lijkt de Floraliënhal onbewogen het komen en gaan 
van de generaties te aanschouwen. Het is een infrastructuur en 
stuk weefsel waarvan het programma is ‘uitgewerkt’ en ingehaald 
door nieuwe realiteiten. De filigrane structuur lijkt haar monofuncti-
onele invulling te bewaken. Geleidelijk ebben functies en gebruikers 
weg uit de Floraliënhal. In de leegte die achterblijft verschijnt er een 
ietwat onwennige tussen-ruimte. Een wit-ruimte die de suggestie 
van een vibrerend micro-urbane figuur / publiek platform in zich 
draagt. De Floraliënhal ligt klaar om herontdekt te worden.

  “Situated at the interface of             
culture and nature, building is as     
 much about ground as it is 
about built form” K. Frampton
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2.4 Analyse stedelijke context
en verbindingen

As noord/zuid
Het Citadelpark is altijd een schakel geweest tussen verschillende 
stedelijke elementen, zowel als citadel en als park. De citadel lag 
van oorsprong tussen het ommeland en de stad en later lag het 
park tussen de noord/zuid as en de ring. 
De noord/zuid verbinding heeft zich versterkt sinds de wereld-
tentoonstelling in 1913 door de creatie van het station. Op dit 
moment nodigt het park niet uit om doorkruist te worden, maar 
meer om omzeild te worden.  Er zijn een aantal ‘missing links’ voor 
langzame mobiliteit om de route van station – park – centrum te 
bevorderen.

We stellen voor op basis van de bestaande langzame mobiliteits-
stromen om het Citadelpark te gebruiken als ‘stepping stone’ in 
het netwerk, waar mogelijkheden zijn om een afgescheiden fiets 
en voet pad als veilige, comfortabele route voor voetgangers en 
fietsers neer te leggen. 

Fietsverbinding
Het Citadelpark zou fungeren als rustige en veilige omgeving om 
de ‘missing link’ in de fietsroute, die het station aan het centrum 
verbindt, te ontwikkelen. Maar ook op een hoger niveau zou het 
Citadelpark een deel van het tracé van de recreatieve route Blaar-
meersen - station Sint-Pieters - Arbedpark Noord en het nieuwe 
fietspad van de Ledebergse Scheldemeander kunnen herbergen.  
Er zijn al aanzetten van deze fietsroutes, maar er zijn een aantal 
‘missing links’ zoals bij voorbeeld van het station Sint-Pieters naar 
het Sint Pietersplein en van het station Sint-Pieters naar de oevers 
van de Schelde. 

Voetgangers
Het Citadelpark zou voor de voetgangers een kortere weg tussen 
station en universiteit zijn. De voetgangers moeten ook van de 
ondergrondse parkeergarage bij het station en van de Sint Pieters-
pleinparking naar de verschillende gebouwen die het park herbergt, 
kunnen gaan.

Tram
Het Citadelpark ligt ook op het tracé van de nieuwe tramlijn, die 
het stadscentrum en het station verbindt; er is een kans in het 
plannen van de tramlijn om een eigen ligging aan de tram  te geven 
door het park heen.

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Wandelstroom station  - centrum

Wandel stromingen buurt

Belangrijke gebouwen

Groen

Water

Parkeren

Voetgangers

P

P

P

P

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water



C  I  T  A  D  E  L  P  A  R  K   |   G  E  N  T

25
C I T A D E L P A R K

Morfologie ring
Het Citadelpark ligt van oorsprong aan de omwalling en later aan 
de ring toen de omwalling werd gedempt en getransformeerd 
in de slagader van de mobiliteit.  Het park maakt deel uit van de 
ketting van grootschalige elementen die de ring afbakenen: het Ci-
tadelpark, de Leopoldskazerne, de Bijlokesite, de Sint-Martinuskerk, 
enz.

We stellen voor om aan één kant het langzame verkeer op de ring 
te herstellen om de verschillende elementen die zijn gebonden te 
verbinden. De ring zou de drager kunnen zijn van de langzame mo-
biliteit, die de verschillende polen van het kunstkwartier verbindt. 
Aan de andere kant stellen we voor om een adres te geven aan de 
gebouwen die in het park aan de ring liggen.

Het kunstkwartier
Het zuidelijke deel van de ring, die correspondeert met de oude 
omwalling, zou kunnen fungeren als drager van de mobiliteit tussen 
de verschillende elementen van het kunstkwartier.  Het park, de 
bijlokesite  liggen direct aan de ring, de andere elementen zouden 
door middel van dwarse verbindingen aan de ring geschakeld 
kunnen worden.  De ring zou een soort ruggengraat ( echter een 
cultuurkilometer geïnspireerd door beroemde boulevard ) voor 
het kunstkwartier zijn met de mogelijkheid om te fietsen van het 
ene element naar de andere ook om gewoon te flaneren.

Voetgangers en fiets
De voetgangers en fietsers zouden kunnen circuleren op de ring 
in alle comfort en veiligheid. De paden en fietspaden worden door 
bomen gescheiden van de autowegen; nieuwe bomen worden 
gepland ter afscheiding. 

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Wandel ring

Afwijken van de ring

Wandel stromingen buurt

Belangrijke gebouwen

Kunstenkwartier

Groen

Water

Voetgangers

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Ring en bebouwing

Stadskern

Water

Morfologie en bebouwing

P

P
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Auto verbindingen
De structuur van het autoverkeer in Gent is samengesteld uit twee 
concentrische ringen: de R4 en R40,  verbonden  door middel van 
hoofdroutes. Een van die hoofdroutes ligt aan het park. 

Profilering
Het Citadelpark neemt een bijzondere positie in temidden van 
de andere groene plekken in de binnenstad en de grotere groen-
gebieden richting buiten. Ook in de toekomst is het idee dat het 
Citadelpark een geheel eigen plek inneemt in de reeks tuin-park-
landschap.  

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Bebouwing

Groen gebieden

Water

Groen in Gent

Schaal 1 : 35.000Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Ring

Hoofdverzamelweg

Hoofdinvalweg

Water

Mobiliteit Stad Gent

Schaal 1 : 110.000

Blaarmeerse

(recreatief groen)

Bijloke

(Muziekcentrum)

Koning Albert park

(formele stadstuin)

Astridpark

(informeel buurtpark)

Klein Begijnhof

(informeel, rustig)

Citadelpark

(statig stadspark)

botanische tuin

(natuurreservaat)
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2.5 Resumé analyse -                  
inzet richten op 3 sporen

Vanuit de voorgaande analyse richten wij onze energie op een 
drietal zaken. Deze inzet behelst de volgende drie sporen: 

1. Het oppoetsen van het park als majeur cultuurhisto-
risch erfgoed, binnen de hedendaagse context, waarbij 
het oorspronkelijke plan van Van Hulle als ‘moederplan’ 
wordt gehanteerd en de monumentale bomen uit het 
rijke bomenbestand bijzondere aandacht krijgen;

2. Het verbeteren van de relaties tussen het park en de 
omliggende stad (in het parkontwerp inspelen op de ver-
bindingen richting station, binnenstad en cultuuras) als-
ook de relatie met de aanliggende buurten onder meer 
door transparantere randen en aantrekkelijker entrees;

3. Het versterken van de relatie tussen de gebouwen en 
het park, mede door de footprint te verkleinen, met als 
streven een symbiotische relatie; de gebouwen krijgen 
niet alleen een gezicht naar het park maar park en ge-
bouwen gaan een wederkerige relatie aan. De gebouwen 
zijn te gast in het park en moeten het park in functione-
ren versterken, niet daarop parasiteren: 1+1=3.

P

P

Moederplan van Van Hulle Het Citadelpark als verbindende schakel tussen station,

binnenstad en cultuurkwartier

Meerwaarde creëeren tussen gebouwen en parkontwerp: 1+1=3

1+1=3





HOOFDSTUK 3 HET CONCEPT
Citadelpark Uitnodigend park voor de stad, aantrekkel i jke tuin voor de buur t 
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HET CONCEPT
uw vraag en onze visie op het park

3
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Duurzaamheid
In het voorliggende plandocument is gepoogd zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wensen van de opdrachtgever zoals 
geformuleerd in het programma van eisen - conform de verstrekte 
projectdefinitie. In de uitvraag verwijst u onder meer naar het 
belang van duurzaamheid (niet alleen het beheer en de inrichting 
van het park, ook het ingezette materieel is voorbeeldstellend en 
innoverend op milieuvlak) en integraal waterbeheer (het regen-
water van gebouwen en verharding dient afzonderlijk te worden 
opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor het vullen van de 
parkvijvers of het gieten van de perkplanten). Wij ondersteunen dit 
van harte. Deze ambities worden bij de uitwerking richting realisa-
tie en in het dagelijks beheer geïmplementeerd.

Gemeentelijke kaderplannen
Dit plandocument staat niet op zichzelf. Wij hebben gepoogd een 
planfilosofie te noteren welke recht doet aan reeds geformuleerd 
overkoepelend beleid en aansluit bij dan wel voorborduurt op 
hetgeen is vastgelegd in kaderplannen als het gemeentelijk IPOD 
(integraal plan openbaar domein) en het Lichtplan II Gent (2009, 
Omgeving). De stad Gent tracht een duidelijk en éénvormig beleid 
te voeren bij de inrichting van het openbaar domein (bijvoorbeeld 
wat betreft kleur- en materiaalkeuze), wat te prijzen is. Deze studies 
zetten het globaal kader uit over hoe de stad met zijn openbaar 
domein wil omgaan. Die filosofie verdient dan ook de nodige aan-
dacht bij het opmaken van een ontwerpgrammatica voor het park.
Het Integraal Plan openbaar domein Stad Gent, schrijft voor het 
Citadelpark (als op zichzelf staande onbebouwde enclaves), voor 
dat de inrichting ervan parken uitgegaan mag worden van een 
eigen specifieke detaillering, inrichting en materiaalkeuze. Bij een 
eventuele noodzakelijke herinrichting dient het specifieke karak-
ter te worden behouden; nieuwe keuzes moeten daarop worden 
afgestemd.

In het Lichtplan II Gent zijn de belangrijkste functies van stede-
lijke verlichting gedefinieerd. Voor de groene ruimten zijn aparte 
doelen geformuleerd. Uitgangspunt is een zachte verlichting (lage 

lichtintensiteit), maar met aandacht voor de functionele routes 
en plekken (hoge lichtkwaliteit). De verlichting in het Citadelpark 
zorgt voor een ontspannende sfeer en ondersteunt het gebruik 
van de hoofdpaden door wandelaars en fietsers die functioneel 
noodzakelijk zijn (’s avonds een omwegje maken langs een verlicht 
pad is normaal), aldus het Lichtplan. Eventuele bomen die met licht 
worden geaccentueerd worden zorgvuldig gekozen. Sommige plek-
ken in de parken (skateramps, omgevingen van gebouwen) kunnen 
worden verlicht. Om de nachtelijke rust voor mens en natuur in de 
parken te bevorderen, wordt de verlichting ‘s nachts (bijvoorbeeld 
tussen 24 en 5 uur) gedoofd of sterk gedimd.

PvE voor het park
U bent in uw uitvraag al behoorlijk specifiek en compleet ten 
aanzien van de zaken die aandacht behoeven en verbeterd moeten 
worden. Een beknopte opsomming leidt tot het volgende overzicht. 
Het park vraagt in uw ogen om een grotere leesbaarheid, met 
heldere zichtassen, looplijnen, toegangszones, en een heldere bena-
dering van het gebouwencluster. Het aandeel verhardingen (gebou-
wen en wegen) in het park is in de toekomst zo minimaal mogelijk. 
Het gevraagde ontwerpgrammatica moet dan ook uitspraken over 
de infrastructuur in het park. Voorts moet de sociale veiligheid in 
het park verhoogd worden. Het verlichtingsconcept speelt daarbij 
een niet te onderschatten rol. De cultuurhistorische en botanische 
waarde van het park is groot en wilt u behouden. De randen van 
het park zijn nu meestal weinig uitnodigend. 
De musea in het park moeten verder kunnen groeien. Zowel het 
SMAK als het MSK wensen op termijn uitbreidingsmogelijkheden, 
voor de permanente collectie en tijdelijke tentoonstellingen. Het 
aanpakken van de gebouwencluster is een zeer belangrijk deelpro-
ject binnen de opwaardering en herinrichting van het Citadelpark. 
Hoewel de renovatie en eventuele herbestemming van dit cluster 
uiteraard een aparte ontwerpopdracht betekent, is de gebou-
wencluster centraal in het park niet los te koppelen van dat park. 
Daarom moeten ook voor het gebouwcluster de nodige tools 
worden aangereikt zodat de relatie en interactie tussen het park en 

de gebouwen groter wordt en de interne samenhang van de gebou-
wen versterkt wordt. Als randvoorwaarde geldt dat de gebouwen te 
gast zijn in het park en dat de footprint van de bestaande bebouwing 
in het park niet mag uitgebreid worden om de ruimtebehoefte op te 
vangen. 
Voor een goed functioneren van het Citadelpark zijn verder uitnodi-
gende toegangszones en duidelijke randen belangrijk, evenals een goe-
de link met het Sint-Pietersplein (Kunsthal) en de Bijlokesite (STAM) 
binnen het ruimer kader van het stadsdeel Kunstenkwartier alsook een 
link met station Gent-Sint-Pieters. Ook belangrijk zijn het realiseren van 
een goede fysieke relatie met Ledeganck en de plantentuin. 
Wij beschouwen deze uitspraken als richtinggevend en daarmee als 
een inhoudelijk PVE voor de parkvernieuwing.

Belangrijke opgave is het realiseren van een goede fysieke relatie met de plantentuin
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Van 7 krachtlijnen naar                
4 structuurlagen
Naast een uitgebreid programma en een bijbehorende veelheid 
aan vragen, benoemt u in uw uitvraag ook nog eens een zevental 
krachtlijnen, die zijn ontwikkeld tijdens de masterclass, en bedoeld 
zijn om richting te geven aan de ontwikkeling van het Citadelpark. 
Dit alles bij elkaar is behoorlijk compleet, maar tegelijkertijd is het 
lastig in de compleetheid van de informatie nog de essentie te zien. 
Gezien de veelheid aan informatie zien wij een grote behoefte 
aan een eenvoudige ordening en samenhang, om strategische en 
inhoudelijke keuzes aan op te kunnen hangen. 
Om deze reden introduceren wij 4 structuurelementen, welke 
tezamen de hoofdstructuur van het park vormen. Met deze vier 
structuurelementen kunnen de gestelde programmatische vragen 
en inhoudelijke eisen gericht worden beantwoord, vanuit een 
helder overkoepelend kader. De 4 structuurlagen zijn gebaseerd op 
de gelaagde historische ondergrond en  laten tegelijkertijd ruimte 
voor eigentijdse inzichten van de moderne landschapsarchitectuur 
en nieuwe functies. 
De volgende 4 elementen worden door ons onderscheiden: 

1. De loper - De loper is een eigentijdse structuurlaag die wordt 
toegevoegd. Deze koppelt in 1 klap de grote parkgebouwen aan 
elkaar : beide musea, Kuipke en ICC worden door een doorlopende 
pleinvloer met elkaar verbonden. Door restauratie van de Floralien-
hal kan deze ingezet worden als verbindend element tussen de 5 
gebouwen en tussen binnen en buiten. De loper loopt ook aan de 
andere kant door, zodat het cultuurcluster op logische wijze aan de 
ring en zo aan de stad verankerd zit. De loper kan als verbindend 
element werken door de footprint van de gebouwen te verkleinen 
en deze zowel naar buiten als naar binnen toe ‘open te werken’.
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2. De ring (Circuit Walk) - Op basis van een analyse van het 
Citadelpark en haar tijdgenoten wordt het principe van de 19e 
eeuwse ‘circuit-walk’, als drager van de parkwandeling, in ere her-
steld. Deze rijgt op even eenvoudige als doeltreffende wijze haast 
alle belangrijke plekken in het park aaneen. Daarnaast is de ring 
een soort verdeelschijf voor doorgaand langzaam verkeer, dat het 
park benut als schakel in de route van station naar de stad (en vice 
versa). De ring bundelt zo verschillende stromen, zowel naar moda-
liteit (wandelen, fietsen, skaten) als naar aard en bestemming.
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3. Het romantische park - Het romantische park bestaat, naar 
het oorspronkelijke ontwerp van Van Hulle, uit lobben van verschil-
lende grootte, welke steeds een eigen karakter hebben en een 
eigen ‘pit’ kennen. De ene lob is gegroepeerd rond een vijver en 
open van karakter, waar een andere een veel dichter bosachtiger 
karakter kent. Op dit sterke principe wordt voortgeborduurd, 
hoewel dit niet betekend dat louter gereconstrueerd wordt. In het 
romantische park is wel degelijk ruimte voor vernieuwing, maar de 
gehanteerde ontwerpprincipes zijn wel geïnspireerd op het moe-
derplan van Van Hulle. Het romantische park biedt ruimte voor 
interessante voorzieningen, voor zowel de stad als de buurt, die het 
park nu ontbeert (zoals een grote ligweide, een parkrestaurant/
parkpaviljoen, enz.).
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4.De parkrand - De parkrand krijgt een uitnodigender karak-
ter, onder meer door meer transparantie in de rand te brengen 
(zonder dat de werking als ‘filter’ tussen bebouwingsrand en park 
verloren gaat) en door de entrees meer open te maken en interes-
santer vorm te geven. De oorspronkelijke functie van de rand als 
promenade wordt hersteld, zodat de rand als een intermediaire 
zone tussen park en omgeving kan werken, een bestemming op 
zich (bijvoorbeeld geschikt als klein ‘ommetje’).
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3.1 De 4 structuurlagen:
(het planconcept) Loper

Ring (circuit walk)

Het romantische park

De parkrand
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o p e n  r u i m t e

t h e a t e r t u i n

o p e n  s t a d s w e i d e

r o m a n t i s c h

s p e e l s

b i j z o n d e r e  p l e k k e n  i n  h e t  b o s

b e e l d e n t u i n

f o l l i e s

p r e t t i g e  g r o e n e  p a s s a g e

s p a n n e n d

h o o g t e v e r s c h i l l

b e e t j e  o u d e r w e t s
m e t  e e n  k n i p o o g

3.2 Het park naar programma en 
sfeergebieden

Schematische, aanduiding van de programmatische zonering

Schematische, aanduiding van de verschillende sfeergebieden
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HOOFDSTUK 4 HET PLAN
EN HET VOCABULAIRE
Citadelpark Uitnodigend park voor de stad, aantrekkel i jke tuin voor de buur t 
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4.1 Verbeeldingskaart
Op basis van het beschikbare analysemateriaal en een confrontatie 
met het in de uitvraag geformuleerde PvE is door ons ontworpen aan 
het nieuwe Citadelpark, volgens de methode van het ontwerpend 
onderzoek. Tegelijkertijd en in wisselwerking hebben wij historisch onder-
zoek, parkontwerp en het formuleren van nieuw ontwerpgrammatica 
onderzocht.

Verbeeldingskaart
Het voorlopige eindproduct van onze zoektocht is een verbeel-
dingskaart, welke het totale park weergeeft in de mogelijke nieuwe 
situatie. Dit is een streefbeeld, geen gefixeerd eindbeeld. Het plan 
moet werken veel meer werken als wenkend perspectief dan als 
blauwdruk. 
In de verbeeldingskaart herkent u de 4 structuurlagen, die ge-
integreerd zijn tot een samenhangend geheel. In het ontwerp is 
geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan de cultuurhistori-
sche en botanische waardes en tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte 
te bieden aan eigentijds gebruik. Het ontwerp is veelal subtiel maar 
op sommige punten wordt fors ingegrepen. De toekomst van 
het Citadelpark vereist een aantal beheersmatige en structurele 
ingrepen. Zo moet echt behoorlijk gesneden worden in het aantal 
paden en bomen en ook de struiklaag vereist fors ingrijpen. Het is 
belangrijk meer ruimte te maken in het park en de ‘klare lijnvoering’ 
van vroeger terug te brengen.
Een voorbeeld van een belangrijke structurele ingreep is de te 
realiseren landschappelijke verbinding tussen het park en de 
Botanische Tuin van de Universiteit. De Emile Clauslaan vormt een 
moeilijk te kruisen hindernis tussen de beide parken, dus hier is een 
onderdoorgang langs het water of een brugvoor het langzaam ver-
keer nodig. Een aaneengesloten wandeling tussen het park en de 
tuin betekent een aanzienlijke meerwaarde voor de beide parken 
en is dus van het grootste belang. Deze extra toegang kan ’s nachts 
worden afgesloten.
Ook structureel is het terugdringen van de footprint van de 
bebouwing en het terugdringen van de invloed van de auto op de 
parkbeleving.

Strategie: gefaseerde realisatie
Het plan zal niet in een keer gerealiseerd worden. Dat kan simpel-
weg niet, om redenen van financiële aard, maar dat hoeft ook niet 
– het plan is prima gefaseerd uit te voeren (zie hiervoor Hfd. 6). 
Het is onze strategie om de Stad Gent te voorzien van een duide-
lijk en richtinggevend (inhoudelijk) kader dat tegelijkertijd flexibel 
is. Dit is belangrijk gezien de grote onzekerheden zowel financieel 
en planningstechnisch als inhoudelijk (sommige keuzes zijn nog niet 
definitief bepaald, zoals bijvoorbeeld de eventuele ondertunneling 
van een deel van de ring).  

Matrix: duidelijkheid en flexibiliteit
Veel belangrijker dan het verbeeldingsplan zijn daarmee de 
achterliggende keuzes. Die maken een gestructureerde/systema-
tische en gefaseerde aanpak van het Citadelpark mogelijk. De 
achterliggende keuzes, eigenlijk de ontwerpprincipes waarmee 
het plan gecomponeerd is, zijn door ons in een matrix gegoten. 
Deze matrix toont de systematiek die ontwikkeld is en welke – 
in complete vorm na gunning - het gevraagde vocabulaire bevat.  
De matrix is het instrument dat een gefaseerde aanpak mogelijk 
maakt en deze doet recht aan het gewenste evenwicht tussen 
duidelijkheid en flexibiliteit.

legenda 
Loper

museumplein

tram (en halte)

Floraliënhal

Msk

Smak (+uitbreiding)

Icc

‘t Kuipke (+uitbreiding)

Azaleahal

Circuit Walk

fiets-wandelpad

parkentrees musea

Romantische Landschapspark

paden hoofdnetwerk (verhard) 

entrees - paden secundaire netwerk (verhard)

dwaalpaden (onverhard) 

grote open weide

solitaire boom

boomgroep

grote boomgroep

water (serpentine vijver- kleine vijver)

brug of onderdoorgang naar botanische tuin

erekoer 

nieuw paviljoen (bij stadsentree park)

horecagelegenheid, speelruimte

kunstwerken

bloemen (landschappelijk)

Parkrand

bomenlaan (platanen)

HET PLAN
en bijbehorend ontwerpgrammatica

4
H  O  O  F  D  S  T  U  K



C I T A D E L P A R K

42

2

-

A
. 

d
e

 L
o

p
e

r
B

. 
C

ir
cu

it
 W

a
lk

C
. 

R
o

m
a

n
ti

sc
h

 p
a

rk
D

. 
P

a
rk

ra
n

d
e

n
1. Beplanting bomen 2. Beplanting heesters 3. Beplanting bloemen 4. Kunstwerken 5. Water 6. Meubilair 7. Verl ichting

-bloeiend en/of wintergroen; als rugdekking 
van de parkfollies (maskeren), omwille van 
de spanningsboog (ensceneren), als filter 
naar de omgeving (groene illusie)

-

-boomgroep groot
-boomgroep klein; ruimtes begrenzen, reliëf 
accentueren en diepte creëren 
-solitairen; markeren zicht, flankeren gebouw, 
bijzonder accent (sierwaarde)

Bloeiende exoten in potten/ bakken, 
flexibel; relatie met Stad Gent als ‘groene 
tuinbouwstad ’en met de botanische tuin 
(oranjerie/ wintertuin)

-bomen in laan; (verwijzing naar 19e 
eeuwse promenade)

- -

-

-

-

--- -

- 3 bijzondere bloemenperken/ siertuinen; 
markeren entree van ICC, Kuipke, Casino

- landschappelijk; vorm van bloemenslingers 
langs paden en hoogteverschillen
- tuinaccenten bij enkele bijzondere 
plekken (bv Zwitser Vallei of band stand)

Moderne kunst (objecten); gekoppeld 
aan de Loper tussen MSK en S.M.A.K. 
(buitententoonstelling), deels vast, 
grotendeels flexibel (wisseltentoonstelling)

- romantische kunstwerken (beelden) als 
onderdeel van parkbeleving (bijv. om een 
padensplitsing te accentueren of een vijver)
- inpassing v/d Ere Court

-handhaven waterelementen (vijvers); max. 
inspannen om de waterkwaliteit te 
verbeteren omwille van de belevingswaarde 
en natuurwaarde
- afkoppelen nieuwbouw

- bank langs de wandelpaden/ dwaalpaden; 
verspreid staand
- uitstraling: eigentijds klassiek (hedendaagse 
interpretatie van romantische 
bank), type IIb

- verplaatsbaar meubilair, flexibel ; losse, 
fleurige/moderne stoeltjes (kunst); 
- gekoppeld aan de aanwezigheid van 
MSK en S.M.A.K.,
- type I

- banken bij de verbredingen; bij 
aantakkingen hoofdroutes of bestemmingen 
a/d binnenzijde (bijv. ICC, of Kuipke) 
- uitstraling: eigentijds klassiek, type IIa 
(groot, dubbel)

- bank langs de promenade en bij de 
parkentrees; 
- uitstraling: eigentijds klassiek (hedendaagse 
interpretatie van romantische bank), type IIb 
(klein, enkel)

- armaturen verspreid, vrij groot, grondspots, 
bijzondere pleinverlichting
- moderne uitstraling, type 1a
- ‘s nachts aan i.v.m. sociale veiligheid bij  
musea en tramhalte

- de ring is met paaltoparmatuur 
verbijzonderd, uitsraling is eigentijds met ‘n 
knipoog, type 1b
- ‘s nachts aan i.v.m. sociale veiligheid, wel 
gedimd i.v.m. natuurwaarden

- armaturen zijn wat kleiner, uitsraling is 
klassiek, type I1
- gekoppeld aan hoofdpaden en bijz. plekken
- ‘s nachts uit (natuurwaarde) met 
bewegingsensor

- armaturen zijn wat kleiner, uitsraling is klassiek, 
type I1
- gekoppeld aan hoofdpaden en bijz. plekken
- ‘s nachts uit (natuurwaarde) maar met 
bewegingsensor

4.2 Het vocabulaire (matrix)



43
C I T A D E L P A R K

3

10. Infrastructuur : tram
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11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren 13. Parkelementen (fol l ies) 14. Gebouwen8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden

- opgenomen in verhard pleinvlak (informeel, 
evt. met schildjes aanduiden looplijnen)
- natuurstenen loper: type 1

- een loper voor wandel- en fiets
ineen, uitvoeren als asfaltpad, in 
wisselende breedte
- breed asfalt pad type 1Ia

- hoofdpaden wandel- en fiets ineen, 
uitvoeren als asfaltpad, in een breedte, type 
1Ib
- subpaden ofwel dwaalpaden uitvoeren in 
halfverharding/ smal, type III

- wandelpad in de promenade en 
doorsteekjes bij parkentrees uitvoeren in 
halfverharding/ smal, type III

- trambaan opgenomen in parkruimte, rails 
in grasvlak (informeel)

- trambaan opgenomen in pleinvlak 
(informeel) 

- opgenomen in verhard pleinvlak 
(informeel, evt. met schildjes
aanduiden fietsstromen)
- natuurstenen loper: type 1

- een loper voor wandel- en fiets ineen, 
uitvoeren als asfaltpad, in wisselende 
breedte
- breed asfalt pad type 1Ia 

- hoofdpaden wandel- en fiets ineen, 
uitvoeren als asfaltpad, in een breedte, type 
1Ib

- fietspad, uit te voeren in asfalt, type 1Ib

- trambaan opgenomen in parkruimte, rails 
in grasvlak (informeel)

- trambaan opgenomen in parkruimte, rails 
in grasvlak (informeel)
- terplaatse van de brug één trambaan

- fietsparkeren doormiddel van buigels
- parkeren van auto’s onder de floriadehal

- voor ieder gebouw een kleine 
fietsparkeerplaats
- aan het begin en aan het einde een 
parkeerplaats

- auto’s haaksparkeren aan de Koning 
Leopold II-laan
- langsparkeren aan de Fortlaan

- verharding van smalle paden zodat 
brandweerauto’s het park in kunnen rijden

-

-

--

-

- toelevering gebouwen via niveau 0 en -1

- relatie gebouwen - circuit walk

- Grand café in relatie met open ruimtes 

in het park

- herstellen

- herinterpreteren

- verwijderen
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4.3 Uitleg van de werking
van de matrix: verbeteren         
relaties stad-park

Fiets
Primair fietspad: In het park is een fietshoofdstructuur gevormd 
door een fietspad op eigen ligging,  die  de koningin Astridlaan 
verbindt met de Kunstlaan.  Een aftakking van het fietspad richting 
Citadel laan verandert het park in het hoofdfietspadnetwerk tussen 
de noord/zuid as en de R40. 
De circuit walk is ontworpen om deze hoofdfietsstructuur te 
dragen. Het is een breed fietspad in twee richtingen die veiligheid, 
comfort en beleving van de natuur van het park biedt. De fietser 
gaat niet langs het autoverkeer en heeft een duidelijke fietsbaan 
apart van de voetgangers. Het fietspad verbindt ook de Floriadehall  
en de verschillende gebouwen van het park.   

Secundair fietspad: aan de rand van het park zijn fietspaden gesitu-
eerd langs de autorijstroken die deel uitmaken van de ringprome-
nade en het mogelijk maken om de verschillende instellingen van 
het kunstkwartier met elkaar te verbinden.  De Charles de Kercho-
venlaan wordt van pure autoweg ook geschikt gemaakt voor 
langzaam verkeer en als zijn ondertunneling wordt gerealiseerd, zal 
er echt een flaneerboulevard ontwikkeld kunnen worden. Aan de 
Emile Clauslaan wordt ook gefietst langs de weg om de ring en de 
N60 te kunnen verbinden.

De randen aan de noordkant van het park zijn ontworpen met een 
boulevardachtig profiel; het fiets- pad heeft een duidelijk afgebaken-
de ligging ten opzichte van de auto’s die zich aansluiten bij de ring. 

1. Primair - Asfalt 2. Fiets met voetpad -

Dolomiet

3. Fietspaden langs de weg - 

Asfalt

1.

2.

3.

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Primair fietspad

Secundair fietspad

Fietspad langs de weg

Bebouwing

Water

Hiërarchie fietspaden
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Aan de westkant is de relatie park/stad meer open. Het fietspad 
maakt dus meer deel uit van de rijbaan en is alleen maar gemar-
keerd op het asfalt, op deze manier is het profiel meer compact en 
heeft het minder een barrière effect.

Tertiair fietspad: Het park is niet alleen een perfecte locatie om de 
stadsverbinding te realiseren, maar ook om op de schaal van de 
buurt te functioneren. Daarvoor bestaat naast de hoofdstructuur 
ook een fijnmazig netwerk van fietspaden, die meer geïntegreerd 
zijn in andere rijstroken, maar toch een duidelijke, veilige en com-
fortabele plek bieden voor de gebruikers. 
In de Koning Leopoldlaan en Fortlaan wordt minder druk gefietst, 
waardoor fiets- en voetgangerspaden kunnen combineren, zowel 
daar als bij een aantal paden in het park.  
De randen van het park aan de oostkant zijn ontworpen als een 
laan met gecombineerde fiets- en voetgangerspaden. Aan de zuid-
zijde is dezelfde combinatie gebruikt; het fietspad leent zich beter 
voor de buurtontsluiting en minder om de station/centrumverbin-
ding te stimuleren.  

Voetgangers
Primair voetgangerspad: brede comfortabele voetgangerspaden 
toegankelijk voor rolstoelen en buggy worden aangelegd tussen de 
Koningin Astridlaan naar de Charles de Kerchovelaan, de IJzerlaan 
en de Citadellaan. 
De circuit walk integreert deze hoofdvoetgangerscirculatie en 
dankzij de loper is dit met de ring verbonden.  Het activeert ook 
een voetgangerspad van hoog comfort op de Charles de Kercho-
velaan. Deze circulatie zou zich kunnen ontwikkelen als ader van 
het kunstkwartier. 

Secundair voetgangerspad:  In het park zijn een aantal zijvoetpaden 
getransformeerd tot eenvoudige paden voor voetgangers. Hier is 
niet de snelheid of het comfort de belangrijkste kwaliteit, maar wel 
de belevenis.  Het zijn paden die de wandelaar in contact brengen 
met de natuur.

Hiërarchie voetpaden

1. Primaire voetpaden - Asfalt 2. Secundaire voetpaden - 

Dolomiet
3. Tertiaire voetpaden - Halfver-

harding

1.

2.

3.
Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water
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Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Tram

Auto

Verhoging

Bebouwing

Water

Tram en auto

Tram Auto

In het park is een aantal paden ingericht als dwaalpad.
Tertiair voetgangerspad: De buurtverbindingen zijn gerealiseerd 
door het gebruikmaken van voetgangerspaden, die langs de straat 
zijn neergelegd.  In de Koning Leopold II laan is het voetgangerspad 
gecombineerd met het fietspad, maar subtiel apart gehouden door 
bomen.
Dezelfde organisatie is ook gebruikt in de Charles de Kerchovelaan.    
Bij de voetgangerspaden zijn aan alle kanten de randen gecombi-
neerd met fietspaden, maar op zo’n manier dat er een vloeiende 
relatie ontstaat tussen fiets- en voetpad zonder veiligheidsconflict.

Tram en auto's
De tram loopt  in het park  geïntegreerd in de loper, daarna op 
eigen ligging in het groen en op een meer compacte manier gekop-
peld aan de autorijbaan in de Emile Clauslaan over een bruggetje 
boven de vijver. 
De auto’s rijden rond het park en niet meer in het park. Alleen 
voor de ingang van de parkeerkelder is een aftakking van de rijbaan. 

Doorsnede Circuit Walk A A
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Parkeren
De fietsparkeerplaatsen zijn geplaatst aan de ingang van het park 
en naast ieder gebouw.
De autoparkeerplaatsen zijn geïntensiveerd in de koning Leopold 
II laan door het ontwikkelen van  dwarse parkeerplekken. De rest 
van de parkeerbehoefte wordt opgelost met een parkeerkelder 
(die ook als logistiek voor het museum fungeert).  

Mobiliteit Stad Gent:

Ring
Hoofdverzamelweg
Hoofdinvalweg
Water

Ring:

Ring
Bebouwing
Water

Tram verbindingen Citadelpark:

Bestaande tram
Voorgestelde tram
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Wandelstroom station  - 
centrum
Wandel stromingen 
buurt
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Ring als verbindingselement:

Wandel ring
Afwijken van de ring
Wandel stromingen buurt
Belangrijke gebouwen
Kunstenkwartier
Groen
Water

Verschillende verbindingen

Fietspad
Voetpaden
Tram
Hoofd autowegen
Belangrijke gebouwen
Groen
Water

Fietsverbindingen

Bestaand fietspad
Nieuwe fietsverbinding
Belangrijke gebouwen
Groen gebieden
Water

Groen in Gent

Bebouwing
Groen gebieden
Water

Ring:

Ring en de bebouwing
Stadskern
Water

Tram en auto:

Tram
Auto
Verhoging
Bebouwing
Water

Hiërarchie fietspaden

Fiets ring
Fiets met voetpad
Fietspaden langs de weg
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Hiërarchie voetpaden

Primaire voetpaden
Secundaire voetpaden
Tertiaire voetpaden
Voetgangers zone
Bebouwing
Water

Haaks parkeren auto’s
Langsparkeren auto’s
Parkeer garage auto’s
Grote fietsparkeerplaats
Enkele fietsbuigels
Fietsparkeren ondergronds
Bebouwing
Water

Parkeren fiets en auto

Fietsrekken Secundaire voetpaden - Do-

lomiet

Fietspad Tram Parkeren Rijbaan TrottoirParkerenRijbaanTrottoir

Doorsnede Circuit Walk B
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Bestaande situatie voorplein Azaleahal
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Collage park entree Azaleahal, circuit walk met aanduiding toegepaste grammatica
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Collage park entree Azaleahal, circuit walk
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1. Beplanting bomen 2. Beplanting heesters 3. Beplanting bloemen 4. Kunstwerken 5. Water 6. Meubilair 7. Verl ichting

4.4 Voorbeelduitwerking en verbeelding - het park (bomen/heesters/bloemen)

Matrix A1
De loper - beplanting bomen

Referentiebeelden
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Referentiebeelden

10. Infrastructuur : tram
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11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur : parkeren 13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden

Matrix C1
Het romantische park bomen

Ruimte opbouw dmv bomen massa - ruimte Boomgroepen en solitairen begeleiden zichtassen
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Matrix C1
Het romantische park bomen
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10. Infrastructuur : tram
A

. d
e

 L
o

p
e

r
B

. C
ircu

it W
a

lk
C

. R
o

m
a

n
tisch

 p
a

rk
D

. P
a

rk
ra

n
d

e
n

11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden
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Matrix D1
De parkranden: bomen

Bomenlanen als duidelijke randen

13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen
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Plattegrond bestaande situatie heesterlaag veel en overal, geen

doorzichten meer mogelijk

Plattegrond nieuwe heesterlaag Referentiebeelden Heesters

Matrix C2
Het romantische park: beplanting heesters
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Referentiebeelden Bloemen

5. Water 6. Meubilair 7. Verl ichting1. Beplanting bomen 2. Beplanting heesters 3. Beplanting bloemen 4. Kunstwerken
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Bloemen
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Bestaande situatie naast de Erekoer
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Photoshop zw/w

Collage naast de Erekoer met aanduiding toegepaste grammatica
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Collage naast de Erekoer - nieuwe situatie
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Le chateau de Pyrénées - R.Magritte (1959)

Touristst in Art - L.Barba (2009)

verzelfstandigen en verdichten

huidige gebouwencluster, een insulair figuur ontwikkelingstraject naar een micro-urbane figuur

4.5 Voorstel bebouwing, gedachtenstructuur
voor een intelligent gebouwencluste

Van een insulair figuur naar een levendige micro-urbane figuur

“Where there is a sandy beach with rocks standing up 
from it, as tides recedes small pools are left at certain 
places where  the rock clusters. It is, as this, that our 
urbanism acts; the formation of buildings carry with it an 
empooling of the space-between. As with the rock pools, 
what is within that space-between seems extraordinarily 
vivid.” Peter Smithson
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Taille de rajeunissement (expr.)

Type de taille plutôt sévère, pratiqué sur des arbres ou arbustes négli-

gés ou trop vieux, qui peut être échelonné sur 2 ou 3 ans, consistant à 

enlever les bois morts, à éliminer progressivement les vieilles tiges, à 

raccourcir les branches et à stimuler l'apparition ou le développement 

de nouvelles pousses.

een insulair figuur / geïsoleerde hal

wegsnijden, verzelfstandigen en verdichten van gebouwen/programma’s

introductie van de witruimte / space

verknopen en verweven van doelgroepen - openwerken van gelijkvloers - visuele en fysieke relaties

serving spaces - toeleveringen - ondersteunende infrastructuur

Floraliënhal als ‘public umbrella’ en koppelteken tussen programma’s / agenda’s / park
Three Basic Components of an urban Scene 

(Thiel – 1997) 

38

Chapter 4
Representing Environment

Phil Thiel in his book, People, paths, and purposes, proposed
that a scene can be understand in terms of three basic
components:
1. Space, – a more-or-less discrete and delimited volume

affording human occupation and movement
2. Place, – the further perceptual qualification of space to

achieve an identity as a particular behavioral setting
3. Occasion, due to the presence and activity of people in the

place (Thiel, 1997)

Referring to Thiel's notion of basic components in
environment, our simulated environment consists of Block,
Cheese, and Mouse. While a 'block' is used mainly to
establish the space, 'cheese' is used to qualify the place, and
'mouse' conditions the characteristics of occasions.

Previous chapter explains how the objects in simulation
system relate to one another. This chapter we describe the
first two elements of the simulation, block and cheese, and we
will extend the description of the significant third element, an
agent mouse representing pedestrian behaviors, to the next
chapter.

Figure 4.1: Three (separate) Basic
Components in An Urban Scene (Thiel,
1997)

Figure 4.2: Combination of the Three Basic
Components (Thiel, 1997)
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establish the space, 'cheese' is used to qualify the place, and
'mouse' conditions the characteristics of occasions.

Previous chapter explains how the objects in simulation
system relate to one another. This chapter we describe the
first two elements of the simulation, block and cheese, and we
will extend the description of the significant third element, an
agent mouse representing pedestrian behaviors, to the next
chapter.

Figure 4.1: Three (separate) Basic
Components in An Urban Scene (Thiel,
1997)

Figure 4.2: Combination of the Three Basic
Components (Thiel, 1997)

We stellen ons voor dat het beeld van het gebouwcluster wordt 
omgedraaid: van een massa/volume naar een stedelijke micro-ruim-
te. Het impliceert een verschuiving van de focus van de gebouwen 
naar de compositie van de open ruimte (als negatief) waarbij de ge-
bouwen het frame vormen die deze tussen-ruimtes definiëren. Vier 
procédés begeleiden deze evolutie en bepalen de relaties tussen 
de gebouw-entiteiten, hun attributen en het park. Deze procédés 
vormen de basis voor de hierna voorgestelde bewerking, zoals 
opgenomen in de matrix.

1. Verjongingssnoei 
Verjongingssnoei is een procédé waarbij overtollige gebouwen/at-
tributen worden weggesneden om het hart/de pit van de micro-ur-
bane figuur bloot te leggen zodat die zich met vernieuwde energie 
kan ontwikkelen. In een versneld tempo wordt de ingezette evolu-
tie van het centraal gebouwcluster gekristalliseerd en herleid tot de 
essentie door o.a. het wegsnoeien van de feestzalen van de Azale-
ahal en de Rode Poort. Het park stroomt de overkapte ruimte van 
de Floraliënhal binnen van zodra er een nieuw evenwicht wordt 
bereikt tussen open/gesloten gevels. Park en gebouwcluster gaan 
een hernieuwde relatie aan.
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circuitwalk   

een shelter in het park temidden van een micro-urbane figuur, park en dwaalpaden infiltrerensynthesebeeld - benadering van de gebouwencluster in het parklandschap

loper   
dwaalpaden

2. Verzelfstandigen
Verzelfstandigen is een procédé van inhoudelijke condensatie 
waarbij de gebouwen en programma’s zich doorontwikkelen tot 
autonome entiteiten. Zij meten zich zowel een eigen fysieke als 
mentale ruimte/identiteit aan door aanwezig te zijn in de nieuwe 
publieke figuur. Gebouwen zullen zich richten/openwerken naar 
park en Floraliënhal ; functies en activiteiten worden afleesbaar in 
plaats van schuil te gaan achter een anonieme façade.

3. Verdichten 
Verdichten is een procédé van programmatorische verdichting 
waarbij het weggesneden en aanvullend oppervlakte/programma 
wordt geschoven onder of bovenop de huidige footprint van de 
gebouwen, aangevuld met een ondergrondse ontsluiting voor 
leveringen en opslag. Er wordt  geopteerd voor het organiseren in 
compartimenten elk toegewezen en uitgerust voor een specifieke 
taak. ‘Flexibiliteit op maat’ blijft mogelijk binnen elk compartiment 
zonder dat dit de werking van de anderen of de publieke ruimte 
hindert. Zo wordt er verhinderd dat de open ruimte die adem-
ruimte geeft aan de beleving na verloop van tijd wordt geconfi-
ceerd door een uitbreidend programma. 

4. Verknopen en verweven
Verknopen is een procédé waarvan de opzet is het creëren van 
een evenwichtige publieke ruimte: een mentale en fysieke ruimte 
waarin verschillende agenda’s elkaar overlappen en bedoelde of 
onbedoelde paden scheppen doorheen tijd en ruimte. De Florali-
enhal als ‘public umbrella’ opgeladen met attributen en menselijke 
aanwezigheid zodat interactie tussen parkbezoekers, museumge-
bruikers, culturele actoren, park-mensen, e.d. evident wordt.

Taxonomie van een intelligente sociaal-culturele ruimte
In een poging om gericht te werken naar een analyse van ontwer-
pen / voorstellen zou er kunnen gewerkt worden op basis van de 
analyse van Philip Thiel (‘People,Paths and Purposes’ - 1997) waarbij 
de stedelijke scène wordt ontleed in drie componenten : Space – 
Place – Occasion.
Hierin is space de min of meer afgebakende ruimtelijke configuratie 
/ frame dat de menselijke activiteit, beweging en interactie toelaat.
Place heeft betrekking op de elementen die de ruimte ‘aankleden’ 
zodat deze de identiteit van een specifieke gebruikswijze krijgt 
toegedicht.
Occasion: aanwezigheid en activiteiten van mensen in de ruimte.
In basis dienen de nodige ruimtelijke elementen aanwezig te zijn, 

deze worden aangevuld met een aantal attributen die aanleiding 
kunnen geven tot interactie indien de ruimte gezamenlijk gebruikt 
kan worden. Dit kader geeft ons een kapstok als een drie-eenheid 
voor de analyse van een intelligente sociale ruimte. 

Space – a social framework
De publieke ruimte die de gebouwen claimen in hun rand inver-
teert deels naar de Floraliënhal. Dit wordt in onze optiek een over-
dekte stedelijke ruimte die uitloopt via de Museumgalerij (SMAK) 
in het Museumplein die als loper wordt vormgegeven. De Loper 
verbindt zo ‘Stad’, ‘Park’ en ‘Cultuurcluster’ in een weids gebaar. De 
Loper is de onderlegger voor de micro-urbane figuur. 

Place – a cultural scene 
De slanke ijzeren portieken van de Floraliënhal worden de baleinen 
van de paraplu die een buitenruimte overspant. De overkapping 
definieert de atmosfeer van werkplaats/incubator. De vier gebou-
wen definiëren haar randen, het park infiltreert, de beeldentuin 
stroomt naar binnen en voor de rest een wit-ruimte/scène. Aan 
deze figuur worden de nodige attributen toegevoegd die het beeld 
vervolledigen en inhoudelijk aanvullen: een mobiele plantentuin, 
een horizontale theatertoren, fonteinen, mobiele wanden/gordijnen, 
zitelementen, tribune, marktkramen, leeskiosk, zomer/winterbar, enz. 
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Temporary social-cultural condenser - BMW/Guggenheim LAB - New York - Atelier Bow-Wow

Creative Urban Space – Tap E Plads – Copenhagen – Primus arkitekter

Het wordt een publiek platform tijdelijk toe-eigenbaar door diverse 
gebruikersgroepen en culturele partners in het Citadelpark. Zoals 
in een theater opent er zich een andere ruimte in de normale 
ruimte, die de normale reële ruimte tenietdoet. Het licht gaat uit 
en enkel de scène bestaat nog. Het wordt tijdelijk een andere plek 
en keert dan terug naar haar beginstaat van publieke wit-ruimte.

Occasion – a programmatic density & superposition
Binnen deze gedachtenstructuur bundelen de zes partners (SMAK, 
MSK, Kuipke, ICC, Floraliënhal, Citadelpark) hun programma / 
agenda en bieden een uiterst gevarieerd publiek aan elkaar aan. In 
de overlap (‘the messy middle’) onstaat een dynamisch centrum 
dat de resultante is van een ‘oppositional inclusivity’: ogenschijnlijk 
tegenstellingen genereren een continue transformerend platform. 
In dit spanningsveld worden de condities gegenereerd voor een 
overslag tussen doelgroepen en passanten, tussen landschap en 
gebouwcluster. Aan de hand van een bijkomend instrumentarium 
kunnen ingrepen/ontwerpen afgewogen worden op hun ‘wervend’ 
potentieel.

Floraliënhal – a cultural condenser  & het idee van de 
publieke wit-ruimte
De Floraliënhal wordt een parallelle publieke ruimte die zich ont-
rekt aan de drang van programmamakers en ontwerpers om de 
leegte te vullen.  Deze vrije zone garandeert een structurele flexi-
biliteit en werkt als de wit-ruimte van het semipublieke domein. Ze 
geeft ademruimte en oefent een natuurlijke aantrekkingskracht uit. 
Ze suggereert de potentie voor een oneindig aantal mogelijkheden. 
De latente potenties aanvaarden een subversieve inmenging/onei-
genlijk gebruik. 
Het ontwerpvraagstuk richt zich op het definiëren van een aan-
gepast begrippenkader dat de condities schept voor een ‘cultural 
condenser’.  Het opzet is het creëren van een evenwichtige pu-
blieke ruimte: een mentale en fysieke ruimte waarin verschillende 
agenda’s elkaar overlappen en bedoelde of onbedoelde paden 
scheppen doorheen tijd en ruimte.  Dit is een hybride omgeving 
die zich richt naar een breed-culturele agenda waarin nieuwe kan-
sen ontstaan in de interactie.
Een dergelijke incubator of laboratorium vraagt om aanpasbaarheid, 
van geest en materie, waarin nieuwe initiatieven en hypotheses 
uitgetest kunnen worden. Een aangepast vocabularium dringt zich 
op dat de randvoorwaarden vastlegt voor de fluctuaties rondom 
een stabiele basisstructuur.
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FLORALIËNHAL

Insulair volume omgeven door

gebouwen

Structuur, shelter, overdekt plein

Tate Modern - Londen - Herzog & De Meuron

SMAK
Kuipke

zenitaal licht

park

SMAK

doorzichten park

Vocabulaire
•	 Bestaande	industriële	hal	te	ontwerpen	als	een	buitenruimte
•		Openwerken	van	gebouw	tot	structuur,	shelter	in	het	park,	overdekt	plein:	strategisch
 wegnemen van bouwvolumes (Rode Poort en Feestzalen) en buitenschil
•			Relatie	park	versterken,	implementeren	van	permanent	en	tijdelijk	groen
•			Beeldentuin	in	relatie	met	park	en	SMAK
•			Oorspronkelijke	zenitale	verlichting	via	lichtstraten	terug	opnemen	in	ontwerp	
•			Tijdelijke,	mobiele	zoneringen	dmv	groen,	afsluitingen,	hekwerken...
•			Centrale	beuk	
    niv 0: verkeersvrij en inzetbaar als publiek plein
    niv -1: parking voor leveringen, personeel en groendienst (+/- 150 p)
•		2	zijbeuken:	beperkt	bovengronds	verkeer	voor	leveringen	en	diensten	gebouwen	 
   en activiteiten hal.

Museo de Arte de Sao Paulo - Sao Paulo - Lina Bo Bardi
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Loods Park Spoor Noord - Antwerpen

Bestaand industrieële hal met beperkt gebruik omwille van brandveiligheid

niv 0 met 3 assymetrische langsbeuken en 19 traveeën  

totaal 10.500

Concept openwerken van gebouw tot een structuur, shelter

inkorten gebouw tbv SMAK en Casino  

uitbreiding niv -1 voor parking personeel en toelevering SMAK

niv 0 8.700

niv -1 4.900

totaal 13.600

schema toelevering en parking -1schema toelevering 0

Barking Town Square - Londen - MUf architects Azaleahal

10. Infrastructuur : tram
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11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden 13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen
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Bestaande situatie binnenbeeld Floraliënhal
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Collage binnenbeeld Floriënhal met aanduiding toegepaste ontwerp grammatica
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Collage binnenbeeld Floraliënhal-Kunst
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Collage binnenbeeld Floraliënhal-Markt
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Rode Poort 

SMAK   

Museumplein

SMAK ‘+’ 

Uitbreiding

SMAK

Caixa Forum - Madrid - Herzog & De 

Meuron

Vocabulaire
•	Footprint	van	gebouwen	verkleinen,	densifiëren,	inbreiden	door	superpositie
•	Hoofdtoegang	aan	de	kruising	van	het	Museumplein	met	de	‘Ring’.
•	Centrale	museumgalerij	op	as	tussen	het	Museumplein	en	de	Floraliënhal	met	 
 toegang naar publieke en gemeenschappelijke functies voor SMAK en MSK: info,  
 ticketing, meeting point, bookshop en museumbistro,.....
•	Daglichttoetreding	en	diagonale	zichten	met	vides	geënt	op	Museumgalerij
•	Relatie	met	de	omgeving	versterken	en	openwerken	van	het	gelijkvloers
•	Park	en	Museumplein	tot	aan	gevel	SMAK	brengen,	intensifiëren	relatie	met	MSK
•	Floraliënhal	en	Museumplein	als	extensie	SMAK	en	MSK:	beeldentuin,	boxes,	 
 tijdelijke tentoonstellingen, atelier
•	Informele	toegangen	langs	de	Floraliënhal
•	Diensten,	toelevering	met	loskade	en	parking	personeel	via	niv	-1	Floraliënhal

Hamburger bahnhof - Museum für

Gegenwart - Berlijn

Floraliënhal

Kuipke

ICC

Museumgalerij

Hoofdingang
Museumplein

Bestaand 2 gebouwen met footprint van 5.100 m2

niv 0, +1 en deel niv -1

Rode Poort 4.200

SMAK 6.000

totaal 10.200

Concept 1 gebouw voor SMAK, Rode Poort en deel MSK

beperkte footprint van 3.000 m2 of - 2.100 m2

uitbreiding met niv +2,  niv -1 en 2 traveeën in Floraliënhal

niv 0 2.000

niv +1, +2 6.000

niv -1 2.000

uitbreiding Floraliënhal 4.000

totaal 14.000

Museumgalerij: info, ticketing, bookshop, meeting point, bistro, ....
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MSK

Stockage, ticketing,..
in uitbreiding SMAK

Bestaand

Concept

totaal uitbreiding 1.000 m2

footprint van 7.100 m2 behouden

uitbreiding deel MSK bij uitbreiding SMAK

Vocabulaire
•		Footprint	en	volume	van	gebouwen	behouden	
•		Park	en	museumplein	tot	aan	de	gevel	van	het	MSK	brengen,	intensifiëren		
 relatie met SMAK
•	Floraliënhal	en	museumplein	als	extensie	SMAK	en	MSK:	beeldentuin,	boxes,	 
   tijdelijke tentoonstellingen, workshops
•		Hoofdtoegang	aan	de	kruising	van	het	Museumplein	met	de	‘Ring’.

SMAK

Museumgalerij Museum

plein

Loper

MSK

Museumgalerij: info, ticketing, bookshop, meeting point, bistro, ....

10. Infrastructuur : tram
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11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden 13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen
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Bestaande situatie SMAK
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Collage SMAK met aanduiding toegepaste grammatica
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Collage SMAK
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Uitbreiding Foyer
hoofdingang

KUIPKE

Herzog & De Meuron - Ricola fabriek - Mulhouse Oscar Niemeyer - Congrescentrum - Brasilia 

Azaleahal

Floraliënhal

informele ingang en toelevering

SMAK

hoofdingang via de 

ring

Bestaand gebouw met footprint van 6.600 m2

niv 0 en +1

totaal 6.000

Concept beperkte uitbreiding op niv 0 tbv foyer

totaal 6.600

Vocabulaire
•		Activiteiten	gelijkvloerse	foyer	naar	park	en	Floraliënhal

 openwerken

 en uitbreiden voor bv vip village tijdens 6-daagse

•		Oplichten	en	visueel	attractief	maken	van	de	schelp	van	het		

 Kuipke

•		Hoofdtoegang	aan	de	‘Ring’	behouden

•		Informele	toegangen	en	leveringen	langs	niv	0	Floraliënhal

•		Parking	personeel	via	niv	-1	Floraliënhal

SMAK - KUIPKE  & doorzicht doorheen Floarliënhal naar Park
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AZALEAHAL

The Kitchen Monument - Berlijn - Raumlabor Turn & Taxi - Brussel

Casino

Feestzaal   

AZALEAHAL   =   Casino  +  Feestzaal   

Floraliënhal met informele 

ingang en toelevering

hoofdingang 

aan de ring

Station Atocha - Madrid - Rafael Moneo

Vocabulaire
•		Footprint	van	gebouwen	verkleinen,	densifiëren,	inbreiden	
•		Functies	in	gebouw	verweven
•		Activiteiten	gelijkvloers	openwerken	naar	omgeving
•		Hoofdtoegang	aan	de	‘Ring’	behouden
•		Daglichttoetreding	en	diagonale	zichten	via	vides
•	 Floraliënhal	 inzetten	 als	 extentie	Azaleahal	 met	 bvb	 feesttenten,	 overdekt	 terras,	 
   mobiel groen
•		Informele	toegangen	en	leveringen	op	niv	0	Floraliënhal
•		Parking	personeel	via	niv	-1	Floraliënhal

Floraliënhal

ontsluiting op 

niveau -1

Bestaand

niv 0 en +1

Casino 4.000

Feestzaal 6.800

totaal 10.800

Concept

niv 0 3.000

9.000

totaal 12.000

niv +1, +2, -1

2 gebouwen met footprint van 5.400 m2

1 gebouw voor Casino en Feestzaal

beperkte footprint van 3.000 m2  of-2.400 m2

uitbreiding met niv+2, niv-1 en 1 travee in Floraliënhal

Bestaand

niv 0 en +1

Casino 4.000

Feestzaal 6.800

totaal 10.800

Concept

niv 0 3.000

9.000

totaal 12.000

niv +1, +2, -1

2 gebouwen met footprint van 5.400 m2

1 gebouw voor Casino en Feestzaal

beperkte footprint van 3.000 m2  of-2.400 m2

uitbreiding met niv+2, niv-1 en 1 travee in Floraliënhal

Casino - Utrecht - Neutelings Riedijk

10. Infrastructuur : tram
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11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden 13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen
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ICC
Bestaand footprint van 5.300 m2

Concept uitbreiding op dak zijde Floraliënhal

totaal uitbreiding 1.200

Vocabulaire
•		Footprint	van	gebouw	behouden	

•		Activiteiten	gelijkvloers	openwerken	naar	omgeving

•	Interactie	met	Floraliënhal,	Azaleahal		voor	tijdelijke	en	grotere	activiteiten,	

  gebruik feestzalen...

•		Hoofdtoegang	aan	de	‘Ring’	behouden

•		Informele	toegangen	en	leveringen	langs	de	Floraliënhal	niv	0

•		Nieuwe	toegang	ondergrondse	parking	voor	de	Floraliënhal	met	aftakkingen	naar		

	 de	2	bestaande	parkingen	ICC

ICC ‘+’ 

SESC Pompéia - Sao Paulo - Lina Bo BardiHamburger bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlijn - j-P Kleiheus BMW Guggenheim LAB - New York - atelier Bow-Wow

A
. 

d
e

 L
o

p
e

r
B

. 
C

ir
cu

it
 W

a
lk

C
. 

R
o

m
a

n
ti

sc
h

 p
a

rk
D

. 
P

a
rk

ra
n

d
e

n
1. Beplanting bomen 2. Beplanting heesters 3. Beplanting bloemen 4. Kunstwerken 5. Water 6. Meubilair 7. Verl ichting



83
C I T A D E L P A R K

A
. d

e
 L

o
p

e
r

B
. C

ircu
it W

a
lk

C
. R

o
m

a
n

tisch
 p

a
rk

D
. P

a
rk

ra
n

d
e

n

GRAND CAFE

Villa Tivoli & reflecties - Jan Fabre

Bestaand

Concept Aanbouwen verwijderen

hoofd- en achtergebouw behouden en verdubbelen

footprint verkleinen tot 300 m2

niv 0 300

niv +1 150

totaal 450 m2

footprint van 600 m2

Vocabulaire
•		bestaand	dierenasiel	ombouwen	tot	restaurant/café

•		origineel	gebouw	"dupliceren	en	spiegelen"

•		Footprint	van	gebouw	halveren	

•	 Gebouw	aan	bovenzijde	van	de	helling	van	de	vijver	en	op	de	rand	van	2	open	 

 ruimtes in het park: aan de voorzijde uitkijkend naar de Floraliënhal, aan de tuinzijde  

 neerwaarts kijkend op de vijver

Villa Ter Beuken - Lokeren - De Vylder Vinck TallieuCharacters of Houses, 1816 - Humphry Repton

PAVILJOEN

Vocabulaire
•	 Multifunctioneel	paviljoen

•	 Structuur,	gebouw,	strategisch	gelegen	aan	het	kruispunt	van	de	‘Ring’	met	het	

 wandel- en fietstraject naar de stad

•	 Aankondiging	van	cultuurpark,	museale	activiteiten

•	 Permanent	of	tijdelijk	karakter	naar	analogie	met	de	Serpentine	Pavilion.

Serpentine Gallery 2009 - London - Sanaa Kröller-Möller - Rietveld Paviljoen  - Otterlo

10. Infrastructuur : tram 11. Infrastructuur : auto 12. Infrastructuur :  parkeren8. Infrastructuur : wandelpaden 9. Infrastructuur : f ietspaden 13. Parkelementen:parkeren 14. Gebouwen
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HOOFDSTUK 5 VAN DROOM NAAR DAAD
Citadelpark Uitnodigend park voor de stad, aantrekkel i jke tuin voor de buur t 
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5.1 Fasering

Strategie fase 1: 

een deel van de circuit walk en zone naar gebouw

Strategie fase 3: 

de puzzelstukken

De transformatie van het park

Strategie fase 0: laaghangend fruit

5.2 Bewonersparticipatie
In een diverse, gefragmenteerde stadsbevolking moet de discus-
sie rondom de herinrichting van de stad niet overgelaten worden 
aan de georganiseerde vertegenwoordigers (KvK, ASBL, …). Het 
is nodig om ook de informele en nieuwe stemmen te horen en te 
integreren in het project. Daarom heeft het participatieproces het 
doel om de lokale bevolking (bewoners, ondernemers, gebruikers 
van het park) te betrekken bij de discussie betreffende de herin-
richting van het Citadelpark.
De vertegenwoordigers van de bevolking (gemeente, administratie, 
politieke partijen) maar ook de deskundigen (ingenieurs, steden-
bouwkundigen, landschapsarchitecten) worden door de lokale 
bevolking er vaak van verdacht dat ze niet in hun voordeel beslis-

singen nemen (zie bijv de email van 5 september j.l. van de actie-
groep Citadelpark voor kinderen). Dit is een normaal fenomeen; 
in het stedelijk ontwikkelingsproces is er vaak veel wantrouwen 
ten opzichte van de vertegenwoordigende deskundige. De lokale 
bevolking  heeft het idee dat hun mening geen invloed heeft op de 
politieke beslissing en dat is, gezien veel traumatische gevallen uit 
het verleden, terecht.

Methode
Een manier om dit aan te pakken, is het uitvinden van acties die 
helpen om de bevolking erbij te betrekken. Niet alleen bij de 
dialoog over het maken van de stad, maar ook bij het geven van 
middelen om echt invloed te hebben op de beslissingen. De lokale 
bevolking heeft behoefte aan een direct en merkbaar participatief 

proces. Dit moet verder gaan dan de inmiddels gebruikelijke mid-
delen als het openen van een informatiepaviljoen die aan het eind 
van het project een mooie tentoonstelling laat zien, of  het orga-
niseren van een internetforum tussen bevolking en administratie, 
waar de dialoog is geregisseerd door de laatste. Dit is niet genoeg 
om de bevolking er echt bij te betrekken.
We stellen voor om alle betrokkenen, met name de bewoners, niet 
als ‘bedreiging’ voor het ontwerp te zien, maar als belangrijke spe-
lers bij de uitwerking en realisatie ervan. Dit wordt bereikt door:
- Een participatieproces te organiseren waar vrij geuite, verschil-

lende opinies oprecht gewaardeerd worden.
- Een zoektocht naar het gemeenschappelijke goed te ontwikkelen. 

De randvoorwaarde is wel dat zowel de bevolking als de deskun-

VAN DROOM NAAR DAAD
Aan de slag!

5
H  O  O  F  D  S  T  U  K
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digen en de vertegenwoordigers zich ervan bewust moeten zijn 
dat ze een stap naar elkaar toe maken.

- Gebruik te maken van de participatie om onbekende  informatie 
te verzamelen.

- De pedagogische waarde te bepalen van het participatieproces 
zowel voor de bevolking als voor de vertegenwoordigers en de 
deskundigen. 

- Nieuwe actieve participatieve middelen te ontwikkelen waar 
publieke vertegenwoordigers in contact gebracht worden met 
de lokale bevolking.

-  Te realiseren dat de keuzes van de bewoners consequenties heb-
ben voor de lange termijn en bepaalde kosten met zich mee-
brengen. Niet alleen de kosten, maar ook de inkomsten kunnen 
besproken worden. 

- Te realiseren dat de statuten van de beslissingen die in samen-
werking zijn genomen, duidelijk moeten zijn. 

Proces
In het algemeen zou een stappenplan voor participatie er als volgt 
uit kunnen zien:

Stap 1 
Inventariseren van de betrokken actoren: administratief, cultureel, 
economisch, kinderen, bewoners, enz. Zo breed mogelijk door 
een aantal sleutel actoren erbij te betrekken die normaal niet mee 
zouden doen. Bijvoorbeeld: een huisarts is vaak een waardevol per-
soon omdat hij het gebruik van de ruimte van de buurt kent zowel 
voor ouderen als voor jongeren. 

Doel: Een zo breed mogelijke bron van informatie en
draagvlak te ontwikkelen rondom de herinrichting van het park.
Middelen: Flyers in de buurt verspreiden om mensen te benaderen. Een 
aantal sleutel actoren direct benaderen (door hen te interviewen).

Stap 2 
Informatie verzamelen bij de betrokken actoren om een zo scherp 
mogelijk beeld van het gebruik van het park te ontwikkelen. Tevens 
het in kaart brengen van deze behoefte. 

Doel : De consultatie moet ontwikkeld kunnen worden rond een nauw-
keurige kennis van het  gebruik van het park. De gesproken en onuit-
gesproken behoefte van de gebruikers moet ontdekt kunnen worden, 
om relevante voorstellen van programmering te kunnen ontwikkelen.
Middelen: Oproep voor ideeën; mensen kunnen een briefkaart invul-
len en deze posten in het park (in een speciale brievenbus) om hun 
voorstel over de programmering van het park kenbaar te maken.

Stap 3
Het voorstel van een ontwerp van de verschillende ruimtelijke 
elementen van het park  (circuit walk, lobben inrichting, enz.) wordt 
gepresenteerd aan de bevolking en de vertegenwoordigers, geba-
seerd op de verzamelde informatie. Er wordt een duidelijk scenario 
gepresenteerd, in de tijd, inclusief de kosten. 

Doel: Innovatieve herinrichtingen ontwikkelen, ondersteund door de 
bevolking met dialoog tussen vertegenwoordigers en bewoners.
Middelen: Presentatie van het ontwerp met raming aan de bewoners 
tijdens workshopsessies.
 
Stap 4
Het ontwikkelen van tijdelijke, tastbare acties in het park, die het 
gekozen ontwerp testen en communiceren. 

Doel: Door op deze tijdelijke manier nieuwe programma’s uit te pro-
beren, voelen de bewoners de verandering en kunnen de deskundigen 
hun voorstel testen. Het activeren van de tussentijd, tussen denken 
(ontwerpen) en realiseren, kan de mogelijkheid van een cultuur van 
evenementen in het park ontwikkelen. 
Middelen: Tijdelijke constructie of installatie ontwikkelen met hulp van 
de gebruikers, bewoners,  scholen,  kinderen, enz.

Stap 5 
Goedkeuren van de test en het scenario door het college en 
informatie geven aan de bevolking over de fasering van de werk-
zaamheden. 

Communicatie
Omdat het een langdurig proces wordt, stellen we voor om een 
nieuwsbrief	(2-	maandelijks)	over	het	park	te	publiceren,	met	de	
ontwikkeling van het proces waar ook een vrije column in staat 
voor de bevolking (een keer zou ook bijv. een school deze column 
kunnen invullen). De nieuwsbrief kan ook informeren over de  
evenementen die in het park zullen gaan plaatsvinden, maar ook 
pedagogische projecten, zowel van de buurt als van de instellingen, 
zoals de SMAK of de botanische tuin, om  bewoners en onderne-
mers te mengen. De acties in het park zijn ook deel van de com-
municatiestrategie. 

Planning
Stap	1	en	2	en	de	nieuwsbrief	kunnen	ontwikkeld	worden	zodra	
het project begint. Stap 3, 4 en 5 kunnen gefaseerd per element 
gerealiseerd worden (circuit walk, lobben, enz).
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Uitvoeren 1e deel ring incl. 2 
entrees en voorterreinen
Stap: 3,4,5

Verbeteren ‘Stad-straten’
Stappen: 3, 4, 5

Doorsteek
Stappen: 3, 4, 5

Horeca element
Stappen: 3, 4, 5

Verbinding botanische tuin
Stappen: 3, 4, 5
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6.1 Bewonersparticipatie

Masterplan
Stap: 1

Fa
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 1
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Kiosk
Stappen: 3, 4, 5Openwerken Floriarenhal

Stappen: 3, 4, 5

Loper
Stappen: 3, 4, 5

Terrassen tuin 
Stappen: 3, 4, 5

Fa
se

 0

Opschonenpark
Stappen: 3, 4, 5

Masterplan
Stap: 1,2

Activiteiten van de stad Gent
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Stap 1
Flyeren en interviewen

Stap 2
Mega postcard invullen en posten in het 
park

Stap 3
Presentatie van scenario aan de bewoners tij-
dens workshop sessie

Stap 4
Tijdelijke constructie of installatie ontwikkeld 
met hulp van de gebruikers , bewoners ,  kinde-
ren

Stap 5
Goedkeuren van de test en scenario door het 
college 
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5.3 Plan van aanpak en ereloon

In dit hoofdstuk wordt het Plan van Aanpak voor het vervolg beschre-
ven, op hoofdlijnen. Proces en planning zijn gebaseerd op de voorstel-
len van de stad Gent, zoals beschreven in het voor het Citadelpark 
opgestelde ‘Bestek open oproep 2012 [2012].  Bij de opstelling van dit 
globaal Plan van Aanpak is er door ons van uitgegaan dat dit concreet 
gemaakt wordt tijdens de gunning- en onderhandelingsprocedure. Ach-
tereenvolgens komen proces,  planning en raming van de studiekosten 
voor het uitvoeren van de volledige studieopdracht aan bod.

Proces
Het Ontwerpteam is gewend aan complexe projecten, zowel wat 
betreft de inhoud als wat betreft het proces en de overleg- en 
communicatiestructuur. Wij tonen respect voor de verschillende 
disciplines en belangen van de betrokken partijen. Datzelfde geldt 
voor de wensen van de gebruiker. Zij zijn het uiteindelijk, die het 
park ‘tot leven wekken’. Ook geloven wij in de kracht van een goed 
ontwerp, dat schijnbare verschillen van inzicht kan overbruggen. De 
ontwerpinzending biedt een stevige basis en is tegelijkertijd flexibel 
genoeg om aanvullende wensen en eisen van de opdrachtgever en 
andere partijen nog een plek te kunnen geven met behoud van de 
leidende thema’s en hoofdprincipes zoals geformuleerd in de visie.

Stappen
Het proces voor het vervolg van de studieopdracht bestaat uit de 
volgende stappen:

Stap 1
 Uitwerken planinzending in masterplan Citadelpark, incl. ont-

werpgrammatica en voorbeelduitwerkingen (uitwerking deelop-
dracht 1):

- Opstellen masterplan: vertaling van wedstrijdinzending naar 
definitief dossier : aanpassing en verdere uitwerking wedstrij-
dinzending, waarin de opmerkingen uit de advies- en besluit-
vormingsronde zijn verwerkt. Inclusief integreren principes 
harmonisch parkbeheer.

Stap 2
	 Uitwerking	deelopdracht	2:	‘de	realisatie	van	een	of	meerdere	

pilootprojecten’ 
- Opstellen uitvoeringsontwerp pilootprojecten op basis van: ver-

taling van wedstrijdinzending naar definitief en compleet dossier : 
aanpassing en verdere uitwerking wedstrijdinzending, waarin de 
opmerkingen uit de advies- en besluitvormingsronde zijn ver-
werkt. Inclusief integreren principes harmonisch parkbeheer.

Overleg
Voorgesteld word te werken met een aantal verschillende overleg-
kringen met een eigen samenstelling en rol. Vooralsnog worden de 
volgende onderscheiden:

Projectteam
Het projectteam houdt zich bezig met de dagelijkse opvolging van 
het project, onder coördinatie van projectleider Gemeente Gent 
(Stadplanning). Projectteam en Ontwerpteam (opdrachtnemer) 
zullen maandelijks overleggen.

Stedelijke plangroep
Ter voorbereiding van de stedelijke besluitvorming zullen de (tus-
sentijdse) voorstellen voorgelegd worden aan de plangroep. Het 
Ontwerpteam kan de presentaties voor deze plangroep verzorgen.

Andere adviesorganen
Indien nodig kunnen door het Ontwerpteam presentaties gegeven 
worden voor andere adviesorganen, die betrokken worden bij de 
voorbereiding van de uitvoering van het project.

Besluitvorming
Er zijn een aantal besluitvormingsmomenten in het gehele proces 
opgenomen. Het Ontwerpteam zal, indien nodig, de presentaties 
verzorgen bij deze besluitvormingsmomenten.

Participatie en communicatie
Participatie zal plaatsvinden op basis van het hierover geformu-
leerde. Het ontwerpteam zal tijdens de uitvoering van de opdracht 
de opdrachtgever aktief en creatief bijstaan bij de voorbereiding en 
uitvoering van participatieve en publieksgerichte acties. Dit omvat 
onder meer ook de deelname aan participatie bijeenkomsten en 
activiteiten, aanleveren beeldmateriaal en presentatiepanelen.

Planning
Door de stad Gent is de volgende planning voor de deelopdracht 
1 voorgeschreven. De opdracht gebeurt gefaseerd:
-	240	kalenderdagen	voor	de	opmaak	van	een	ontwerp	van	rap-

port (concept-masterplan Citadelpark), te rekenen vanaf het 
aanvangsbevel;

-	120	kalenderdagen	voor	finalisering	tot	een	eindrapport	(master-
plan Citadelpark), te rekenen vanaf de schriftelijke goedkeuring 
van het ontwerp van rapport.

Voor	deelopdracht	2	is	de	planning	nader	te	bepalen	in	functie	van	
het concrete voorwerp van de overeenkomst. Gezien de inhoude-
lijke	onzekerheid	van	de	uitwerking	van	deelopdracht	2	is	het	niet	
opportuun hiervoor al heel concrete uitspraken te doen. 

Raming studiekosten – voorstel voor erelonen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de raming van de 
studiekosten voor het uitvoeren van de volledige studieopdracht, 
waarin de uitgangspunten zoals aangegeven in het bestek zijn 
meegenomen.

Ereloon deelopdracht 1: het opmaken van een masterplan 
voor het Citadelpark, inclusief het opmaken van een ontwerpgram-
matica voor het Citadelpark en inclusief bewonersparticipatie. Voor 
dit	onderdeel	van	de	opdracht	is	een	forfait	van	€	120.000,-	opge-
nomen.

Ereloon deelopdracht 2: ontwerp voor de realisatie van een of 
meerdere pilootprojecten. Voor het opstellen van het ontwerp is 
een bedrag opgenomen dat is berekend op basis van het taakstel-
lend budget (€ 1,5 miljoen). Dit wordt vermenigvuldigd met een 
percentage van 8,59% (volgens de KVIV-norm, Barema I, com-
plexiteitsklasse	2),	waarvoor	dit	ontwerpteam	deze	opdracht	wil	
aanvaarden. 
De berekening van het ereloon voor de voorontwerpfase is dan als 
volgt:	€	1.500.000*8,59%=	€	162.850,-

De totale studiekosten zijn uiteindelijke mede afhankelijk van wat 
exact door de opdrachtgever gewenst wordt en zijn daarmee 
onderhandelbaar. Dit bedrag is excl. BTW.

N.B. Het ereloon dekt alle kosten, waaronder ook overleg- en toelichtingsmomen-

ten, verslagneming, verplaatsingskosten, presentaties en vergaderingen die nodig zijn 

enerzijds voor het conceptueel ontwerp en anderzijds voor de kwaliteitsbewaking.
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