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te Gent en de realisatie van één of  meerdere pilootprojecten





LEXICON [het;o-s,lexica]: In het algemeen is onze studie nauw verbonden 
met de inherente voorwaarden van het Citadelpark. In het kader van “moderne 
archeologie” hebben we ons toegespitst om bepaalde specifieke voorwaarden van 
de site te herontdekken, dit om hun eigenheid te onthullen. Zo lijken een aantal 
voorgestelde ingrepen soms evident, andere onderstrepen onze overtuiging om 
soms het adagio “alles veranderen opdat niets zou veranderen” te volgen. Andere voor-
stellen tenslotte proberen nieuwe voorwaarden te scheppen waardoor een betere 
benadering van de site wordt gecreëerd, zodat het Citadelpark opnieuw een refer-
entieruimte wordt voor de stad Gent en haar imago naar de buitenwereld. 
We kiezen ervoor om onze visie door middel van een inventaris van de ver-
schillende procedures uit te drukken. Met behulp van een lexicon, gericht op 
de bijzondere problemen, illustreren we onze bedoelingen, objectieven en hun 
inwerking op het bestaande. Deze korte geïllustreerde handleiding probeert de 
contouren van een globale visie, samengesteld uit onderling onafhankelijke en 
elkaar aanvullende ingrepen, samen te stellen. De voorstellen zijn autonoom en 
flexibel in gebruik doch complementair in hun idee. 
In het Citadelpark, rekening houdend met de historiek ervan, ondernemen we 
twee verschillende acties die eerbied hebben voor de aanwezige structuren en 
morfologie : “REDUCEREN” en “INVULLEN”. In een eerste fase (sub-
stractie) zijn we overgegaan tot het verwijderen van bestaande elementen, om zo 
nieuwe zichten en verschillende verhoudingen te creëren, in de bestaande ruimte. 
Deze ingrepen doorlopen alle facetten van het ontwerp: landschap, stedenbouw 
en architectuur. De tweede fase (invulling) maakt het mogelijk om nieuwe activ-
iteiten in het park te voorzien, door een verandering van het bodemmateriaal, 
zonder de structuur noch de identiteit van het park te schaden.
De derde, een meer klassieke landschappelijke actie, is “TOEVOEGEN”. Een 
raster, in de vorm van punten, lijnen of  oppervlakken, vormt een contrast met 
de bestaande elementen, stelt de grenzen van het Citadelpark in vraag en haalt de 
banden met bepaalde openbare ruimten op de schaal van de stad nauwer aan. 
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i. Open Plek

Open plek. Open plaats in een bos, een woud of  een met bomen begroeid gebied waar het licht tot op de bosbodem kan komen

Wij stellen voor om het landschap te verlichten door bepaalde beplantingen van het park uit te dunnen, zowel voor de lage aanplantingen (hagen, struiken, diverse 
plantenmassieven…) als voor de hoogstammige aanplantingen. Het park zal op die manier ruime zonnige open plaatsen, eigen aan de ontspanning, aanbieden 
veeleer, dan een dicht en ondoordringbaar woud.
Om dit te bereiken stellen we voor om een nauwkeurig inventaris op te stellen van de bestaande aanplantingen en een wel doordachte selectie door te voeren met 
als doel de meest iconische/representatieve elementen van het park te “her”waarderen.
Deze ingreep laat toe bepaalde vergeten hiërarchieën aan het licht te brengen en een grotere transparantie, in -en buiten het park, te verkrijgen.
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ii. Promenade

Promenade. [de;(v), pro-me na-de] Een promenade is afgeleid van het Franse woord promenade, dat verwijst naar het 
werkwoord «promener», dat op zijn beurt verwijst naar samengaande acties als wandel- of  voettochten. Bij uitbreiding 
verwijst een promenade ook naar de plaats waar men wandelt.

We wensen de footprint van de paden binnenin het park te verminderen, om een beter evenwicht tus-
sen de paden en de ruimtes, voorbestemd voor nieuwe activiteiten, te verkrijgen. We stellen voor om 
de breedte van bepaalde paden, waarvan de huidige breedte meer getuigt van een gebruik voor motor-
voertuigen dan van voetgangers, te herleiden. Het herdimensioneren van de wegen zal op eenvoudige 
en subtiele wijze de waarneming van het park en zijn gebruik ervan door wandelaars wijzigen. 
Anderzijds lijkt het ons ook belangrijk de aanwezige contrasten, gecreërd door een verschillend mate-
riaalgebruik voor de paden, te nuanceren en de grote materiaaldiversiteit ter plaatse te vereenvoudigen 
teneinde een betere herkenbaarheid tussen de wandel- en de activiteitenruimte te verkrijgen. Om dit 
te bereiken stellen we voor om het bestaande materiaal van de paden te veranderen door een doorlaat-
bare wegbedekking van dolomiet.
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iii. Passage

Passage. [de; v-s] Plaats waar men van een plek naar een andere gaat. In enkele grote steden, overdekte voetgangersstraat, meestal als verbinding tussen twee hoofdstraten. Doorgang met 
gasverlichting. Met glas overdekte doorgang.

Een van de elementen die ons het meest problematisch lijkt voor het Citadelpark is zijn zeer dichte en ondoordringbare cluster van gebouwen, opgebouwd 
rond de Floralienhal, in het midden van het park. Op dezelfde wijze als voor het landschap stellen we, met het oog op het verlichten van het gebouwencluster, 
een ingreep voor, om nieuwe dwarse doorgangen tussen het noorden en het zuiden van het park aan te bieden en een betere doorgankelijkheid tussen het 
parklandschap en de architectuur van de verschillende instellingen te waarborgen. De Floralienhal herverwerft zo haar centrale positie, zichtbaarheid en vergroot 
haar toegankelijkheid. 
Het slopen van de Rode Zaal en de Emile Claus Ingang maakt het mogelijk de ondoordringbare cluster te ontwarren en biedt op het niveau van het park nieuwe 
perspectieven. We stellen voor een deel van de bestaande ondergrondse parking, die gemakkelijk bereikbaar is via de huidige helling, te gebruiken als stockage 
voor het SMAK ter vervanging van de Rode Zaal.

Project
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iv. Structuur

Structuur. [de; v, struc-tuur -turen] Het geheel van de beenderen, het blijvend geraamte van een mens, een dier, een gebouw. 
Dat wat de verschillende delen van het lichaam met elkaar verbindt. 

Aanvullend op de sloopwerken, stellen we voor om de relatie tussen het bebouwde hart van de site en het 
park te vergroten, door de activiteiten van de verschillende instellingen rond de Floralienhal te onthullen.
Om dit te realiseren, is ons voorstel dat enkel het structureel skelet van de gebouwen bewaard blijft en de 
niet dragende muren te slopen. Nieuwe gevelelementen, van glas bijvoorbeeld, kunnen een grotere zichtbaa-
rheid geven aan de activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen. Tevens zal de structuur van de hal helemaal 
ontbloot worden om een grote doorlaatbaarheid vanuit het park te bewerkstelligen.
Het gebruik van de bestaande gebouwen wordt zo rechtstreeks in de richting van het park tentoongesteld, 
wat een radicale ommekeer van de huidige toestand teweegbrengt. Zo evolueert een inerte gebouwenmassa 
naar een levend en bewoond hart in het park. We stellen voor om het centrum van het park ‘s nachts te 
verlichten, gebruikmakend van de binnenverlichting van deze structuren.
Deze ingreep laat toe -door aftrekking - een nieuw coherent beeld van de verschillende constructies te 
scheppen, door het aanvullend karakter van hun eigen structuren te onderlijnen.
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i. Constellatie

Constellatie. [de;(v), con-stel-la-tie [(t)sie]] Een constellatie is een geheel van sterren waarvan de projectie op het hemelgewelf  dicht genoeg bij elkaar staat dat 
een beschaving ze via denkbeeldige lijnen verbindt om zo een figuur op het hemelgewelf  te vormen.

Zoals voor de verschillende «follies» die in het park liggen (kiosk, openluchttheater, dierenasiel, …) wensen wij dat de verschillende toekomstige acti-
viteiten, voornamelijk verbonden met een artistieke roeping, ontplooid worden over de gehele site. De ‘korelachtige’ compositie, die het beeld van een 
constellatie overneemt, zal het mogelijk maken promenades te creëren tussen de verschillende activiteiten. Wij stellen voor dat deze strategie de vers-
chillende facetten van het project doorloopt:
- Op het niveau van de Floralienhal, stellen we een «SMAK bis» voor, tegenover het bestaande museum. Deze uitbreiding komt overeen met de footprint 
van het voormalige casinogebouw, boven het volume van de hal, waardoor het mogelijk wordt het zwaartepunt van de activiteiten, die nu geconcentreerd 
zijn rond de ingangen van het SMAK en het MSK, te verschuiven naar het westelijke deel van het park, in de richting van de voetgangersingang, die het 
Citadelpark met het station verbindt. 
Daarnaast wensen wij dat ook andere tentoonstellingsruimtes een uitstalraam krijgen, gericht op de binnenzijde van de hal, door bijvoorbeeld gebruik 
te maken van bepaalde vaak leegstaande ruimtes zoals de Pedro de Gante zaal en verschillende opslagruimtes van ’t Kuipke. Deze opstelling maakt het 
mogelijk een natuurlijke circulatie te creëren tussen de verschillende museumruimtes en de hal, die dienst kan doen  als ruimte voor alle soorten openbare 
manifestaties ( tentoonstellingen, monumentale kunstwerken, etc. ).
- Op het niveau van het park wensen wij eveneens bepaalde activiteiten te ontwikkelen, verbonden aan de musea, door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
de bunker als tijdelijke tentoonstellingsruimte of  het «Dierenasiel» als «kunstencafé».
Deze strategie beoogt op die manier de activiteiten beter te verdelen over de hele parksite, veeleer dan ze op een welbepaalde plaats te concentreren. 
Wij zijn van mening dat deze opstelling, onder de vorm van een constellatie, eerder dan aan één enkele ingang de voorkeur te geven, alle parkingangen 
opwaardeert.
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ii. Plint

Plint. [de;v(m) -en] Een plint is een strook van beperkte hoogte die aan de voet van de muren, langs de vloer en zowel binnen als buiten het gebouw wordt geplaatst. Aan de buitenzijde is de plint een 
mineraal element dat deel uitmaakt van de onderbouw die het gebouw ondersteunt.

Wij stellen een aanvullende ingreep voor, zoals bij  de «archipels» en de «skeletten», om zo een betere verhouding te krijgen tussen de gebouwen en het parklandschap. 
Een minerale plint die de geometrie van de paden overneemt, verlengt de binnenruimtes van de instellingen naar buiten toe en vormt zo een perifere espalanade tussen de 
verschillende gebouwen. Deze ingreep laat eens te meer toe het huidige contrast tussen architectuur en landschap te nuanceren.
De «plint» bestaat uit een homogene betonbekleding, die plaats kan bieden aan een «beeldentuin» en dit zowel binnen als buiten de hal. Dit element maakt het eveneens 
mogelijk een eenheid aan de gebouwencluster te geven en streeft ernaar hun relatieve architecturale verscheidenheid uit te vlakken. 
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iii. Archipel

Archipel. [de;m-s, argiepel, ] Van het Grieks archipelagos, een archipel is een geheel van relatief  dicht bij elkaar liggende eilanden. Het begrip archipel 
verwijst naar een ruimtelijk concept dat toelaat te overwegen dat een «geografische ruimte niet noodzakelijk continu is»: de band die deze eilanden in een 
netwerk onderhouden vormt een onderbroken ruimte die gekenmerkt wordt door zijn samenhang. 

Zonder fundamenteel de structuur en de morfologie van het park te veranderen, wensen wij te werken met behulp van «opvullingen», 
die het mogelijk maken het statuut van bepaalde ruimtes te veranderen, om zo nieuwe activiteiten in het park te genereren. Deze 
inhoudelijke veranderingen kunnen verschillend van aard zijn:  
Bepaalde «eilanden» zouden openbare pleinen, gewijd aan ontspanning of  sportactiviteiten, kunnen vormen door een verandering 
van bodemmaterialen; andere eilanden zouden een andere vegetatie kunnen krijgen als deze reeds aanwezig in het park, bijvoorbeeld 
bebloemde weiden of  bloemenvelden met verschillende geuren en kleuren. 
Op deze manier wensen wij ook de randen van de hal erbij te betrekken, om zo de grenzen van het park te nuanceren. De afdruk van 
de Rode zaal zou zo omgevormd kunnen worden in fontein met beeldhouwwerken, terwijl de afdruk van Hall 6 een nieuwe beplante 
esplanade zou kunnen vormen.
We stellen hier een principeschema voor dat de verschillende mogelijkheden illustreert, een bijkomende diepgaande studie moet toe-
laten de juiste plaats en materiaalkeuze van de archipels te bepalen.
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i. Coulisse

Coulisse. [de;v-n, Koeliese, -s] In het theater zijn de coulissen (zelden de coulisse) oorspronkelijk leibanen die het verplaatsen van decoratieve panelen 
aan weerszijden van de scène mogelijk maakten. De coulissen hebben als functie het ruimtelijk perspectiefeffect te versterken.

De operatie « coulisse » genoemd, maakt deel uit van een groep verwante ingrepen  (« coulisse », « boulevard » en « esplanade ») die 
allemaal hetzelfde instrument gebruiken, de aanplanting van nieuwe bomen, maar die elk verschillende objectieven nastreven. Om 
deze reden stellen we een gemeenschappelijke boomsoort voor die duidelijk definieerbaar is en in contrast staat met de bestaande 
context. We wensen te werken met de « Cornus controversa », een kleine boom, waarvan de bladeren zeer sterk verschillen van de 
bestaande bomen in het park. 
De « coulisse » bestaat erin aan de rand van het park een reeks bomenrijen te planten die in verschillende rijen in het park staan. 
Deze ingreep beoogt de grens tussen het park en de stad te nuanceren, door het creëren van een dieptegevoel door middel van 
nieuwe perspectieven. 
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ii. Boulevard

Boulevard. [de;m, boelevaar,  -s] Een boulevard is een relatief  belangrijke verkeersweg met aan weerszijde brede 
voetpaden.

We wensen een geprivilegieerde band te scheppen tussen het Citadelpark et de Bijloke site om zo de « 
Cultuurkilometer » gestalte te geven. We stellen voor om te werken met dezelfde instrumenten als deze 
van de «coulissen»: een raster van « Cornus controversa » maakt het mogelijk een visuele band te schep-
pen, tegelijk sterk en subtiel, tussen de twee sites, de bestaande bomen te onthullen en een herkenbaar 
landschappelijke monument  op schaal van de stad te creëren.
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iii. Esplanade

Esplanade. [de;v, es-pla-na-de] Een esplanade is een open onbedekte ruimte voor een gebouw.

We streven ernaar dat het park een uitstraling heeft in de stad en dat de stad aanwezig is in het park. In deze optiek stellen we voor dat een aantal openbare ruim-
tes, zowel in als buiten het park beplant zouden worden met een gemeenschappelijke plantensoort. Deze ingreep zou toelaten een natuurlijk samenhorigheidsge-
voel tussen de stad en het park te creëren en in de toekomst ook voor het Kunsten Kwartier.
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iv. Kiosk

Kiosk. [de; v(m) ki-osk,  -en] Oorspronkelijk zeer open tuinpaviljoen naar oosterse inspiratie, voor amusement (uitzicht, muziek, feesten, enz.), 
de term is in de XIXde eeuw wat vernauwd tot enkele types en modellen van specifieke constructies op openbare plaatsen die de open en lichte 
structuur hebben bewaard.

We wensen de aanwezigheid van de bestaande instellingen in het Citadelpark , door middel van een gebouw van bescheiden 
grootte, met dezelfde schaal als de “folies”, te accentueren,  maar waarvan de uitstraling ondanks alles iconisch is. De «kiosk» 
zal het mogelijk maken zowel de wandelaars als de bezoekers in te lichten over de activiteiten die zich in het Citadelpark 
afspelen. Op langere termijn zien we deze kiosk ook als een gemeenschappelijke ticketshop voor de verschillende musea.
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Pilootproject.
In het kader van het pilootproject adviseren we dat dit project aanleiding zou geven tot de drie voorgestelde stappen: «REDUCEREN», «INVULLEN» en «TOEVOEGEN». 
Wij stellen de volgende ingrepen voor:
- « Open plaats in het bos ». Deze operatie zal toelaten de bestaande aanplantingen en dichte begroeiingen uit te dunnen.
- « Archipel » Drie eilanden zouden op verschillende wijzen uitgevoerd kunnen worden in het kader van het pilootproject. Een eerste «eiland», gelegen in het oosten van het park,   
biedt plaats aan de kiosk en maakt het mogelijk de hoofdingang van het SMAK en van het MSK te herwaarderen/accentueren. Een tweede «eiland», dat zich op de fundamenten 
van de voormalige hall 6 bevindt, zal deze ruimte herwaarderen door het aanplanten van een bomenraster (cornus controversa) en het aanleggen van een nieuwe (betonnen) 
vloer.
Een derde «eiland» tenslotte, tegenover het toekomstige «Kunstencafé», zal het mogelijk maken plaats te bieden aan een nieuw speelplein met specifieke landschappelijke ele-
menten.
- « Kiosk ». Deze architecturale ingreep laat toe een betere zichtbaarheid te geven aan de in het Citdelpark aanwezige instellingen. 
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