
CITADELPARK GENT



Engels landschapspark met scenic route

De rijkdom in Flora

Kunst als openbare beleving

CITADELPARK INSPIRATIE
Inpiraties:

Historie van het park met floratentoonstellingen: 
De rijkdom van de flora is een inspiratie in de vormgeving van 
het park, het padensysteem en het meubilair. Kenmerkend 
is de rijke beplanting, de bijzondere parkjuwelen en de 
vloeiende vormen en rijke details van het padensysteem en het 
meubilair.

Engelse landschapstijl:
Deze stijl is in essentie gebaseerd op een wandeling waarlangs 
verschillende belevingen geensceneerd plaatsvinden: de 
scenic route. In het Citadelpark kan door gebouwen en kunst 
op een eigentijdse wijze te openen naar het park de wandeling 
vernieuwde inhoud krijgen. De wandeling voert langs de 
verschillende sferen in het citadelpark, waarin gebouwen en 
kunst steeds in de setting van het park te zien zijn.

De musea
Het SMAK en het MSK zijn grote trekkers in het park, 
uitgangspunt is om kunst en het park te verweven waarmee 
het een  extra laag toevoegt aan de beleving van het park.



CITADELPARK CULTUURPARK

fietsen, skaten en wandelen in het Vondelpark Amsterdamspelen op de parkweide van het Central park New York

spelen in het park in Bostonhet Blauwe Theehuis in het vondelpark Amsterdampicknicken in het park



CITADELPARK CULTUURPARK

Museumpark Rotterdam 

evenement in de Zechezollverein Essen openlucht concert Clarckpark Philadelphiafilm in het Miami SoundScape Lincoln Park

Wanas Konstpark Zweden - Jacob Dahlgren - Primary StructureMoltkeplatz Essen Gloria Friedman - Denkmal



Congrescentrum ICC Velodrome ‘t Kuipke

MSK

CITADELPARK CULTUURPARK
Het citadelpark heeft de potentie om de eigenschapppen en het 
gebruik van een stadspark met verschillende culturele functies 
te combineren, waardoor het de definitie van een cultuurpark 
krijgt.

Stadspark: speelfuncties, fietsroutes, picknickplekken, 
verblijfplekken, restaurant of bar

Cultuurfuncties: SMAK, MSK, kunst in het park, activiteiten 
rondom ICC en Velodrome.

Hoe krachtiger de relaties tussen deze functies worden 
vormgegeven des te groter wordt de aantrekkingskracht van 
het Citadelpark als cultuurpark.

SMAK



CITADELPARK STRATEGIE: INTEGRATIE VAN 3 SCHALEN
De opgave waar we nu voor staan bij het Citadelpark is 
een transformatie op verschillende schalen; waarbij elke 
transformatie zijn eigen tijdspad heeft.

Wij gaan uit van een integraal plan op alle schalen. De 
transformaties op de verschillende schaalniveaus versterken 
elkaar in hun ruimtelijke uitwerking.

Daarnaast zorgt een uitgekiende planning van de verschillende 
transformaties voor een snelle start van veranderingen, terwijl 
er tegelijkertijd gewerkt kan worden aan meer tijdrovende 
veranderingen.

Het gaat erom alle transformaties een kwaliteitsverbetering 
van het park te laten geven, waarbij de optelsom van alle 
transformaties (klein en groot) meer is dan de verschillende 
delen.

bebouwing

park

meubilair



PARK



parkroute verbindt verschillende functies in het park

padenbeplanting programma

PARK CONCEPT
De voorgestelde veranderingen ondersteunen en versterken 
elkaar tot een vernieuwd park met een opnieuw vormgegeven 
en geprogrammeerde scenic route. Deze wordt gebaseerd op 
drie essentiële  kwaliteiten, waarop het park op een hedendaagse 
wijze wordt doorontwikkeld:

1. De bestaande beplanting wordt getransformeerd waarbij 
grote parkweides het hart van het park vormen. Deze worden 
omsloten door een expressieve parkrand. De meer besloten 
buitenrand en het transparante hart worden verbonden door 
middel van zichtlijnen.

2. Het padennetwerk krijgt een heldere hiërarchie, met een 
verbindende hoofdroute, en smallere paden. De paden krijgen 
een herkenbare vormgeving die past bij het karakter van het 
Citadelpark. De hoofdroute is op een heldere wijze verbonden 
met het stedelijk weefsel en de gebouwcomplexen in het park.

3. Door de programmering van park en gebouwen op elkaar af te 
stemmen wordt een vernieuwde, samenhangende beeldenreeks 
ontwikkeld.



BEPLANTING HUIDIGE SITUATIE

prachtige volwassen bomen, maar bijna geen lange zichtlijnen onder de bomen door; de waterranden zijn verstopt vanuit de fietsroutes weinig zicht op open plekken; veel  struikbeplanting onder de bomen

randen van het park heel wisselend van kwaliteit; vaak ondergroei waar zicht gewenst is, en open delen waar lage beplanting gewenst zou zijn



BEPLANTING MAAKT WEIDES EN DOORZICHTEN
De prachtige en bijzondere boombeplanting zorgt voor 
identiteit en kwaliteit van het park. Het grote assortiment is 
een waardevol gegeven.
Bij het ontwerp zal heel plekspecifiek gekeken moeten worden 
naar de precieze locatie van de bomen, en hun status. De 
meeste bomen zijn mooi en bijzonder, en willen we graag zoveel 
mogelijk laten staan.

Tegelijkertijd zou het park aan kwaliteit winnen als er vooral in 
het middendeel van het park meer open ruimtes zijn. Hierdoor 
ontstaan er zichten vanaf de routes op groene open ruimtes, 
en kan er op de weides worden gespeeld, gepicknicked, ed. 
Dit kan waarschijnlijk op de meeste plekken op een vrij 
makkelijke manier. Niet door bomen weg te halen, maar door de 
onderbegroeing, de struiklaag op veel plekken te verwijderen. 
De lage beplanting tegen de gebouwen wordt ook verwijderd, 
zodat de bebouwing ook daadwerkelijk in het park komt te 
staan.
Door deze transformatie wordt het beheer van dit gebied 
makkelijker. In samenhang met het toekomstig gebruik kan er 
per plek worden gekeken naar mogelijkheden om het gras maar 
enkele keren per jaar te maaien, en eventueel in te zaaien met 
een zaadmengsel van veldbloemen. Daarnaast kunnen vlakken 
ingeplant worden met stynzenflora (bollen), zodat deze in het 
voorjaar een bloemenzee vormen.

bebouwing staat in het park, met zichten vanaf de routes tot aan de bebouwing

open weideruimtes met zichten in het middendeel van het park lange zichten over de open weideruimtes tot aan de bebouwing 



aantrekkelijke ligweides 



BEPLANTING MAAKT RANDEN VAN HET PARK
Langs de randen van het park wordt een doorgaande rand 
van beplanting voorgesteld die zorgdraagt voor een mate van 
beslotenheid. In deze zones zitten ook de erosiegevoelige 
gebieden; de beplanting houdt de erosie in bedwang. 

In de randen wordt juist wel onderbeplanting gebruikt; de 
bestaande onderbeplanting, en waar nodig aangepast en 
aangevuld zodat grote vlakken van dezelfde beplanting ontstaan. 
Door gebruik te maken van vlakken van struikbeplanting met 
een mooie herfstkleur (bv. krentenboompjes - amalanchier 
amarcii) wordt het herfstbeeld van het park geïntensifeerd.
Deze delen hebben het karakter van bosdelen, waar het goed 
zou zijn een harmonisch parkbeheer toe te passen. 

De entrees worden bepaald door grote openingen in zowel 
boombeplanting als onderbeplanting; hierdoor is van grote 
afstand zichtbaar waar de entrees zich bevinden. De routes 
vanaf de entrees fungeren als zichtlijnen, zodat de sociale 
veiligheid op de paden gewaarborgd is, en er zicht is tot midden 
in het park.

onderbeplanting definieert de open ruimtes en zorgt voor een mate van beslotenheid

zichten over de looproutes vanaf de buitenkant van het park naar het midden van het park over de looproutesDe randen van het park zorgen voor relatieve 
beslotenheid met open entrees en zichten
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Het park is goed verbonden met zijn omgeving; en de functies 
in de omgeving zorgen voor activiteit en leven in het park. 

Een tranformatie in het padensysteem is een belangrijke 
kwaliteitsverbetering van het park. Het gehele park wordt 
autovrij gemaakt; alleen fietsers en voetgangers krijgen vrije 
toegang. Natuurlijk is er nog toegang voor expeditieverkeer, 
onderhoud en beheerwagens en brandweer, ambulance en 
politie mogelijk.

Wij stellen voor om een heldere padenstructuur aan te brengen 
met een duidelijke hiërarchie. 

paden

parkloop; de doorgaande route die alle entrees verbindt.

PADEN CONTEXT

het Citadelpark goed verbonden in zijn omgeving met routes en programma



Door het park loopt een doorgaande chique parkroute als 
hoofdroute door het park. De route is vormgegeven met 
natuursteen en asfalt. Het natuursteen heeft een warme 
uitstraling (geelgrijs) , die past bij het karakter van het park, 
en goed past naast het (lichtgrijze) asfalt. De snelheid van 
asfalt (6 m. breed) is prettig voor fietsen, rolschaatsen en met 
kinderwagens of rolstoelen, en is gekoppeld aan de doorgaande 
routes vanuit de omringende stad.

Plekken aan deze route worden gevormd door verbredingen 
van het natuursteen. De gebouwen krijgen hun entrees aan 
de natuurstenen vlakken, en ook de entreegebieden krijgen 
uitnodigende natuurstenen vlakken.

De smallere voetpaden worden vormgegeven met halfverharding 
(in dezelfde kleur als het natuursteen), en krijgen een meer 
besloten en verborgen karakter.

De afwatering van de paden gebeurt zoveel mogelijk ter plekke; 
met grintkoffers onder de verharding. Doelstelling is om geen 
waterafvoer naar buiten het park meer plaats te laten vinden.

Het ontwerp van het padensysteem is opgebouwd uit een aantal 
beeldbepalende elementen. 
De paden en verharde vlakken zijn vormgegeven met vloeiende 
lijnen, in de lijn van het karakter van het park.

Voor de doorgaande routes wordt gebruik gemaakt van 
licht asfalt (6 m. breed), met aan beide zijdes een vlak van 
natuursteen (warm geelgrijs). Per situatie kan de breedte van 
het natuursteen worden aangepast zodat vanzelfsprekend de  
smalle rand een groot vlak wordt. Op het asfalt zal gebruik 
worden gemaakt door al het rollend materieel (fietsers, ed.). 
Het natuursteen zal voornamelijk gebruikt worden door de 
langzamere voetgangers. 

Voor routes die niet aan de doorgaande parkloop liggen, wordt 
hetzelfde systeem gebruikt, maar dan met een smaller asfalt 
deel. 

De smalste paden krijgen een halfverharding, maar met een 
hele smalle rand van hetzelfde natuursteen.

smal pad met halfverharding

smal pad met asfalt en natuursteen

doorgaande route met asfalt en natuursteen

natuurstenen vlak met doorgaande asfaltroute 

PADEN ONTWERP INGREDIENTEN



PADEN TRANSFORMATIE

huidige padenstructuur aangepaste doorgaande route doorgaande route met natuurstenen vlakken



PADEN CITADELPARK

het padensysteem met doorgaande routes, natuurstenen vlakken, en smallere voetpaden.







De bestaande sferen in het park vormen de basis voor het 
plaatsen van nieuw parkprogramma.

Door het concentreren van programma en sfeer ontstaat weer 
een heldere “scenic route”. Het programma in en rond de 
bebouwing krijgt een aansluiting op het programma en karakter 
in dat deel van het park. 
Een goed voorbeeld van deze strategie vormt het huidige 
dierenasiel. Wij stellen voor dit gebouw te transformeren naar 
een gebouw met café of restaurant, eventueel aangevuld met 
kinderkunstactiviteiten. Door een transformatie van het park 
in deze omgeving komt dit gebouw prachtig te liggen aan een 
grasweide naast de vijver

cultuur

verborgen

romantisch
flora

sport
spelen

restaurant

ligweide
eendenvijver

congrespaleis

bloementuin

speelplekken

�exibele bar

bar

open hal

kuipke

kunst in park

beeldenhal

boekenwinkel
SMAK

cafe SMAK

 SMAK

museumplein

vijver

am�theater

wandeling

paviljoen

grot

PROGRAMMERING VAN PARK MAAKT ENSCENERING

globale indeling van het park in verschillende sferen. programma van bebouwing en park aan elkaar gekoppeld voor versterking van de verschillende parksferen



SPELEN IN HET PARK
Speelplekken worden geïntegreerd in het ontwerp voor het 
park en volgen de gewenste programmering van het park. 

Een aantal kleine speelplekken komen verspreid over het hele 
park; dit zijn vooral speeltoestellen of speelaanleidingen die 
zich voegen naar het park.

Daarnaast worden er meer geconcentreerde speelplekken 
gesitueerd nabij aanverwant programma. Het spelen sluit aan bij 
het programma en het karakter rond de kop van de Floralienhal, 
nabij de zomerbar. Deze speelplekken liggen op de zon, en in 
de beschutting van de bebouwing, zodat ze het hele jaar door 
gebruikt kunnen worden. Op deze plekken denken we aan 
grotere speelplekken voor verschillende leeftijdcategorieën, 
en een mooie waterspeelplek.



Kunst vormt de identiteitsbepaler van het Citadelpark

Er kunnen 3 vormen van kunst worden onderscheiden, die geza-
menlijk de identiteit van de kunst in het Citadelpark dragen:
-kunst binnen geplaatst en beperkt toegankelijk: 
 geklimatiseert, autonoom en fragiel
-kunst op halfopen plek en beperkt toegankelijk:
 overdekt en overdag vrij toegankelijk
-kunst buiten en altijd vrij toegankelijk:
 omgevingskunst, sterk verankerd aan plek, hufterproof

gesloten

half open

open

KUNST IN HET HELE PARK MAAKT IDENTITEIT

binnen

half open - Panamarenko buiten - Jeff Koons



KUNST IN HET HELE PARK MAAKT IDENTITEIT

Pieter Stockmans

Florentijn Hofman Sissel Tolaas - Terra maximus Maya Lin - eleven minute line

Ryoji Ikeda - Dream Amsterdam CJ Madden - crocus



BIJZONDERE PLEKKEN: ENTREES
De entrees van het park worden gemarkeerd door een grote 
opening in de beplanting langs de rand van het park. Ook de 
verharding maakt een openende beweging naar de entree.
Bij de entrees worden lichtobjecten toegevoegd die de entrees 
van het cultuurpark markeren en herkenbare lichtbakens zijn 
wanneer het donker is. De objecten zijn lange masten met een 
bijzondere print. Het bovenste deel vormt het lichtelement, dat 
ver uitsteekt boven de bomen, zodat het van verre zichtbaar 
is.



BIJZONDERE PLEKKEN: ENTREES



BIJZONDERE PLEKKEN: GROTE VIJVER 

Beelden

Parkloop

Waterval

Extra beplanting

verbreding met riet
Zichten over vijver

Ligweide in de zon

Theehuis met terras

30m

Het gebied rondom de vijver heeft veel potentie. Het voorstel 
is om gedetailleerd te kijken naar welke beplanting verwijderd 
zou kunnen worden rondom de vijver; ook de minder bijzondere 
boombeplanting ter plekke. Hierdoor kan er een prachtige 
grote ligweide in de zon, aan de vijver ontstaan. Bovendien zijn 
er vanuit het park veel meer zichten over het water mogelijk. 
Daarnaast stellen we voor om meer ruimte te maken tussen de 
vijver en de langsrijdende auto’s (Emile Clauslaan en Fortlaan), 
door de oever van de vijver te verschuiven en deze aan de 
zuidzijde in te planten met riet. Boom- en struikbeplanting 
aan de rand van het park zorgt voor meer beslotenheid aan 
wegzijde. 
Daarnaast stellen we voor om het gebouw van de huidige 
dierenasiel te programmeren als café/restaurant (eventueel 
aangevuld met kinderkunstactiviteiten), met een terras 
uitkijkend over de vijver.
De randen aan de vijver kunnen grotendeels ecologisch ingericht 
worden, met verschillende uitvoeringen van beschoeiingen en 
oeverlijnen; bv. plasdras oevers met brede rietzones aan de 
zuidzijde, en verschillende biotopen in schaduw en zon aan 
de noordzijde. Hierdoor kan de waterkwaliteit van de vijver 
verbeteren.





BIJZONDERE PLEKKEN: OPENLUCHT THEATER

Rivierenhof Deurne Rivierenhof Deurne

een mooie plek in het bos

Voor het openlucht theater zal een beslissing genomen moeten 
worden; ofwel wordt het getransformeerd tot een goedwerkend 
openluchttheater, ofwel het wordt een mooie open plek in het 
bos, waar alleen bij uitzondering een voorstelling plaatsvindt.

Als het een goedwerkend openluchttheater wordt, is 
dit alleen werkbaar als het gaat functioneren als een 
dependance van bijvoorbeeld de schouwburg in Gent, 
vergelijkbaar met de Rivierenhof in Deurne (het zomerverblijf 
van de Arenbergschouwburg in samenwerking met de 
provincie Antwerpen). Met een goed lopend organisatie- en 
publiciteitsmachine, en voorstellingen de gehele zomer door.
Hiervoor is een grondige transformatie nodig om de entrees, 
de tribune, het backstage gebied en het geluidsoverlast van de 
Charles de Kerchovelaan goed aan te pakken.

Alternatief is de huidige plek te transformeren tot een mooie 
open plek in het bos, waarbij overtollige elementen worden 
weggehaald, en nieuwe beplanting wordt toegevoegd.



BIJZONDERE PLEKKEN: MUSEUMPLEIN

trap naar vijver

parkpaden

SMAK

Terras

Museum voor 
Schone kunsten

trambaan

wisselende kunst 

net van spankabels boven  
het plein met lichtpunten

30m

expeditie op
versterkt gras

Het museumplein wordt ontworpen als onderdeel van het park, 
meegaand in de vormgeving en materialisatie, maar vormt 
tegelijkertijd een verbijzondering.
Het nieuwe museumplein zorgt voor een nieuwe verbinding 
van het SMAK en het MSK. De uitgangspunten zoals gesteld 
in het voorstel van Goes en Heirman; een verbindend vlak van 
natuursteen, passen prima in onze ontwerpstrategie voor het 
ontwerp van het park. Tussen de gevels van het SMAK en het 
MSK ligt een vlak van warm geel grijs natuursteen, waar de 
doorgaande route van asfalt en de trambaan (lijn7) vloeiend 
doorheen loopt.
De verlichting wordt gebruikt om van het plein een bijzondere 
plek te maken. Een net van spankabels met daaraan 
lichtarmaturen zorgen voor een bijzondere verlichting, en 
verbinden de gebouwen ook in de lucht met elkaar.
Tussen het SMAK en het MSK ontstaat een ruimte waar kunst 
kan worden neergezet, verbonden aan de expositie van dat 
moment in 1 van de 2 musea.
Vanuit het plein wordt een verbinding gemaakt naar de vijver 
met een luie (zit) trap in de zon.







bestaand  (125)

garage bestaand (80)

uitbreiding garage (+80)

nieuwe opgang garage

PARKEREN EN PARK
Voor het parkeren en de (auto) verkeersstructuur rondom het 
park moet een uitgebreide integrale verkeersstudie gedaan 
worden voor dit stadskwartier. Op basis hiervan zouden 
politieke keuzes gemaakt moeten worden.
Uitgangspunt voor het park is dat deze alleen toegankelijk 
wordt voor fietsers en voetgangers. Natuurlijk kan  wel het 
expeditieverkeer en de hulpdiensten gebruik maken van de 
paden. Wij zijn van mening dat het huidige parkeren aan de 
rand van het park ( Charles de Kerchovenlaan) niet storend is 
voor de behoefte aan een kort parkeren.
In de omgeving van het park lijkt voldoende parkeergelegenheid 
te zijn. Mocht uit de integrale verkeersstudie blijken dat er 
daarnaast nog parkeergelegenheid nodig is voor het park en 
het programma in het park, dan zou aan een uitbreiding gedacht 
kunnen worden van de huidige parkeergarage. Bovendien 
zouden de gereserveerde parkeeplaatsen voor de universiteit 
verplaatst kunnen worden naar elders.
Deze mogelijke uitbreiding van de parkeergarage hebben wij 
gesitueerd op een plek waar momenteel weinig bomen staan, 
en waar een nieuwe opgang van de garage een meerwaarde 
vormt aan de doorgaande route door het park.

Een opwaardering van de ruimtes rondom de ingang voor 
de huidige parkeergarage is zeer gewenst, zodat ook hier 
een kwalitatieve parkentree ontstaat. Daarnaast zou een 
opwaardering van het interieur van de parkeergarage een grote 
kwaliteitsverbetering zijn.

De parkentree bij het ICC en de ingang voor de parkeergarage worden 
ontworpen als onderdeel van het Citadelpark.



BEBOUWING



BESTAANDE SITUATIE BEBOUWING IN/UIT PARK

huidige bebouwing heeft weinig relatie met park



BESTAANDE SITUATIE HOOFDCLUSTER 

Azaleahal

Velodrome

Congrespaleis

SMAK

Floralienhal

De bebouwing in het park is momenteel vooral naar binnen 
gekeerd en gaat geen relatie aan met het park.  Ook het 
programma in de bebouwing voegt vaak weinig toe aan het 
park en zou overal kunnen zijn (bv. hondenasiel).

Oorsponkelijk is de gebouwencluster vormgegeven als een 
kruis, met entrees aan alle zijdes, waardoor het geheel een 
alzijdigheid had, en direct verbonden was met het park. In 
de loop van de jaren is de hoofdvorm verloren gegaan door 
het aan- en bijbouwen aan het eerdere volume, en hebben de 
entrees weinig relatie meer met het park. 

De opgave voor de bebouwing is het herstellen van de relatie 
van de bebouwing met het park, en het programma in de 
bebouwing koppelen aan het park, zodat er van beide zijdes 
een meerwaarde ontstaat. Door aanpassingen aan gevels 
en entrees, en een herinrichting van de zones rondom de 
bebouwing, komt de bebouwing weer daadwerkelijk in het park 
te staan. 



GROOTSTE POTENTIE



FLORALIENHAL BRANDVEILIG

brandveilig gemaakte constructie van de hal in Spoor Noord Antwerpen

De Floralienhal is de grootste troef van het nieuwe Citadelpark; 
deze heeft een enorme potentie om het park en de bebouwing 
te verlevendigen. Het is een pracht van een gebouw, die enorm 
tot de verbeelding spreekt.
De opgave is om de potentie van het gebouw te gebruiken, 
maar tevens de kwaliteit van een grote open overdekte ruimte 
te behouden voor verschillende mogelijkheden.

Eerste stap in een transformatie is het brandveilig maken 
van de Floralienhal. Dit kan door de metalen constructies te 
verven met brandvertragende verf, en de glazen ramen in 
de dakconstructie te vervangen door duurzaam transparant 
materiaal (bv. het golfplastic zoals dat gebruikt is bij Park 
Spoor Noord in Antwerpen).

Zodra de Floralienhal toegankelijk is gemaakt, kan er 
direct gebruik worden gemaakt van de hal. Niet door een 
cateringbedrijf dat geen enkele binding heeft met het park, 
maar door het programma in de bebouwing dat er aan grenst : 
SMAK, ICC en Velodrome, maar ook door gebruikers die vanuit 
het park komen.
Het brandveilig maken van de hal levert zorgt er meteen voor 
dat de constructie van de hal in al zijn pracht en glorie toonbaar 
wordt.



3 openen hal

FLORALIENHAL VERBINDEN MET PARK

Spoor Noord Antwerpen

Essentieel voor de werking van de Floralienhal is het openen 
hiervan naar het park toe. Dit openen van de hal vormt het 
tweede belangrijke aspect van de transformatie van het 
gebouwencluster. Er kunnen geveldelen verwijderd worden aan 
de zijkanten van het gebouw. Deze worden vervangen door 
hoge metalen draaideuren. Hierdoor kan de hal afgesloten 
worden, maar ook helemaal opengezet. Het ligt voor de hand 
om te geveldelen te openen aan de westzijde, en aan de zijde 
van de voormalige Hal 6. 

Door het openen van de hal ontstaat meteen een directe relatie 
tussen park en Floralienhal. De directe omgeving van de hal zou 
tegelijkertijd heringericht moeten worden tot een informelere 
en groene ruimte met speelplekken (in de zon!), zodat hal en 
park elkaar versterken. Op die manier wordt het gebouw op 
magnifieke wijze verankerd in het park.

In ons voorstel wordt de Azaleahal gesloopt. Wij zijn van 
mening dat dit gebouw (door zijn constructieve indeling) weinig 
toevoegt aan de mogelijkheden voor programmering van het 
park of de Floralienhal. Daarnaast staat deze op een cruciale 
plek die belangrijk is voor de verbinding van Floralienhal en 
park. In onze tekeningen hebben de Azaleahal verwijderd. Mocht 
het zo zijn dat er in de Azaleahal een goeie functie mogelijk is 
die iets toevoegt aan zowel park als Floralienhal, dan kan deze 
natuurlijk integraal worden opgenomen in het ontwerp.



FLORALIENHAL IN GEBRUIK - ZOMERBAR
Om snel de Floralienhal te activeren stellen we voor hier een 
flexibele zomerbar te situeren. Deze zorgt er meteen voor 
dat er activiteit is en hierdoor kunnen ook weer activiteiten 
gegenereert worden (openlucht theater of bioscoop, etc.). 

Voor een tijdelijke zomerbar zijn nog weinig vaste voorzieningen 
nodig. Dit levert tijd en flexibileit op voor het verder 
transformeren van de Floralienhal en omgeving.
Bij een tijdelijke zomerbar wordt gebruik gemaakt van losse 
stoelen en tafels, en kan verrijdbare beplanting (“trees on 
wheels”) de grote ruimte waar nodig opdelen in kleinere ruimtes 
of delen daarvan afschermen.

In de toekomst zou er een vaste (verwarmd en afgesloten) bar/
café/restaurant geplaatst kunnen worden in de entreezone van 
het casino, die eenzelfde genererende functie bekleedt voor 
het park en de Floralienhal.

flexibele zomerbar in Park Spoor Noord in Antwerpen

flexibele zomerbar in Park Spoor Noord in Antwerpen“trees on wheels”



SMAK UITBREIDING
Het SMAK wil graag meer expositieruimte. Wij stellen voor 
dat het SMAK een vaste uitbreiding krijgt in de Floralienhal. 
Hierdoor kan meteen een directe verbinding ontstaan met de 
ruimtes in de Rode Poort.

Daarnaast stellen we voor om een vast museumcafé aan deze 
uitbreiding te koppelen, en deze te situeren in de Floralienhal, 
aan de noordzijde. Dit café heeft een terras in de Floralienhal 
en in het park (op de plek van de vroegere Loods 6). 

Het SMAK kan voor grotere tijdelijke tentoonstellingen gebruik 
maken van de grote open ruimte van de Floralienhal.



SMAK + 

Floralienhal met tijdelijke expositie in de grote ruimte en de nieuwe uitbreiding van het SMAK daarachter



SMAK + 

Louise Bourgeois - Maman als tijdelijke expositie in de grote ruimte van de Floralienhal met de nieuwe uitbreiding van het SMAK daarachter



ICC +
Het ICC zou de Floralienhal kunnen gebruiken voor grote 
evenementen (kunstboekenbeurs, parkpop, “what’s cooking”, 
etc.). Dit geldt met name voor de kop van de Floralienhal, in 
samenhang met de zomerbar. Hierdoor ontstaat er een directe 
relatie tussen het ICC, de Floralienhal en het park.
De ICC en de Floralienhal krijgen zo opnieuw een directe 
verbinding en daarmee rol in het park. De kwaliteiten van het 
ICC; het goed kunnen activeren van grote groepen mensen en 
het organiseren van grote evenementen komt nu ten goede 
van de Floralienhal en het park.

De laatste uitbreiding van het ICC, dat nu functioneert als 
kleine expositieruimte en voor activiteiten voor kindern, zou 
tijdelijk ingezet kunnen worden als infobox voor de voorgestelde 
transformatie van het park. Hiervoor is wel een kleine maar 
ingrijpende gedaanteverwisseling nodig (knalrood of knalgroen 
verven bv.). Als de transformatie van het Citadelpark zich heeft 
voltrokken, stellen we voor deze aanbouw te slopen.

grootschalig evenement van het ICC in de Floralienhal



VELODROME +
Ook ‘t Kuipke zou een veel grotere rol kunnen spelen in het 
park. Het Velodrome kan zijn huidige evenementen uitbreiden  
in de Floralienhal, en deze aanvullen met een aantal nieuwe 
evenementen in de Floralienhal verbonden aan de sport; bv. 
een winterijsbaan.

Hierdoor ontstaat er een directe relatie tussen het Kuipke, de 
Floralienhal en het park.
De kwaliteiten van het Velodrome; het goed kunnen organiseren 
van grote sportevenementen en het op de been brengen van 
een bepaalde groep (sport)mensen komt nu ten goede van de 
Floralienhal en het park.

fietshappening van het Velodrome in de Floralienhal



FLORALIENHAL DOOR HET JAAR HEEN
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winterijsbaan
whiskey festival

wielertraining

winterijsbaan

kerstmarkt what’s cooking
on ice

tomorrow is the question

poolnacht

tomorrow is the question XXLtomorrow is the question
tomorrow is the question

tomorrow is the question XXL
what’s cooking

circus
united colorsmusic stands stillmusic stands still

music stands still

music stands still

introweek studentenzomerkinderfestival

jazz sur l’herbekunstboekenbeurs
parkpop

what’s cooking
petit bazaar

artevelderun

drumm ‘n bass salsafestival
oxfam danseventgalabal vdk

lotto wielerzesdaagse
platenbeurs

tomorrow is the question

prisma festival
zeitgeist media festival

tomorrow is the question XXL

tomorrow is the question XXL

tomorrow is the question

nedko solakov

nedko solakov

nedko solakov nedko solakov

gentse feesten

zomeravondbioscoop

postzegelbeurs
oldtimerbeurs tomorrow is the question

sportevent seniorenkonvent

Om de organisatie van alle activiteiten en evenementen in 
de Floralienhal in goede banen te leiden is het nodig nauw 
samen te werken door de betrokken partijen, en een gedegen 
gezamenlijke planning te maken voor alle gewenste activiteiten 
en evenementen. Voor elk jaar zal er een nauwkeurige 
jaarkalender opgesteld moeten worden waarin de ruimtes van 
de Floralienhal  verdeeld worden. 

In deze indicatieve kalender zijn alle momenteel aanwezige 
evenementen van het ICC (in geel), het Velodrome (in blauw) 
en het SMAK (in rood) verenigd, en zijn er een aantal nieuwe 
toegevoegd. De Floralienhal is voor deze kalender fictief 
opgedeeld in 2 zones; 1 grote zone die aansluit op de nieuwe 
uitbreiding van het SMAK, die het hele jaar door voor tijdelijke 
exposities gebruikt wordt, en de zone aansluitend op de bar (in 
directe verbinding met het ICC en het Velodrome) die wisselend 
gebruikt wordt door het ICC, het SMAK en het Velodrome).
Natuurlijk is dit een fictieve kalender en een fictieve verdeling 
in ruimtes. In overleg met alle betrokkenen zal gekeken moeten 
worden naar de meest optimale verdeling en planning.

Om de Floralienhal ook in de winter te kunnen gebruiken, zonder 
dat deze verwarmd hoeft te worden, kan gebruik gemaakt 
worden door leenjassen (met logo van het Citadelpark).

leenjassen voor in de winter in de Floralienhal voorbeeldkalender voor de Floralienhal



FLORALIENHAL ZOMER

Floralienhal in directe verbinding met het Citadelpark, met vaste bar in de kop van de Floralienhal



FLORALIENHAL WINTER

ijsschaatsbaan in de Floralienhal



MEUBILAIR



STRATEGIE: MEUBILAIR MAAKT METEEN IDENTITEIT

meubilair geeft C-m!ne plein in Genk identiteit

Om tot een snelle gedaantewisseling van het Citadelpark te 
komen, stellen we voor een gedeelte van het meubilair zo snel 
mogelijk te ontwikkelen en plaatsen in het park. Het door ons 
voorgestelde meubilair is beeldbepalend, en levert meteen een 
nieuwe identiteit aan het Citadelpark. 

Wij stellen voor om het makkelijk verplaatsbare meubilair 
alvast te plaatsen in het park. Dit losse zitmeubilair rondom 
de Floralienhal levert nieuw elan aan het park en aan de 
Floralienhal, en zet de toon voor de transformaties die nog 
gaan komen in het park.

De rest van het meubilair kan dan daarna in een eigen tempo 
ontwikkeld worden, en geplaatst worden wanneer delen van 
het park heringericht worden.



meubilair

langs de
paden

rondom
�oralienhall

op de weides

MEUBILAIR CONCEPT
Voor het meubilair stellen we een aantal verschillende 
soorten families van meubilair voor die passend zijn voor de 
verschillende delen in het park:  
-op de weides
-langs de paden 
-rondom de Floralienhal

Voor elk van de 2 soorten meubilair willen we graag in 
samenwerking met de stad Gent zoeken naar de meest optimale 
materialisatie (duurzaam), vormgeving en productiemethode. 
De voorstellen die hier gegeven worden vormen de aanzet tot 
dit overleg.



OP DE WEIDES
Voor op de groene weides van gras stellen we deze tafels en 
zitelementen voor. Het zijn licht vormgegeven elementen, 
gemaakt van metaal en hout. Er zijn verschillende soorten: 
pichnick setjes, lounge stoelen met tafels en ligstoelen.
Vooral de keuze voor houtsoort zal nader bekeken moeten 
worden; graag gebruiken wij verduurzaamd hout (platowood, 
accoya hout, of bamboe), en de manier van onderhoud (lakken, 
olieën of laten vergrijzen). Graag werken we de optimale 
mogelijkheden uit in samenwerking met de betrokken partijen 
bij de stad Gent.

meubilair voor op de weides



LANGS DE PADEN: FAMILIE VAN MEUBILAIR
Voor het meubilair dat langs de paden komt, stellen we een 
familie van meubilair voor. 
De vormgeving van deze familie van meubilair is geïnspireerd 
op het park, en de huidige bankjes in het park. Het is een 
familie die de curves van het park benadrukt, en aansluit bij 
het romantische en florale karakter van het park. De kleur van 
het meubilair is antraciet grijs. Voor de materialisatie wordt 
in samenwerking met de stad Gent gezocht naar de meest 
duurzame oplossing.
Deze familie van meubilair bestaat voornamelijk uit meubilair 
dat al geproduceerd wordt, maar de kleur van de familie krijgt, 
en soms om een kleine aanpassing vraagt.



LANGS DE PADEN: FAMILIE VAN MEUBILAIR
De bankjes uit deze familie zijn een herinterpretatie van de 
bestaande bankjes in het Citadelpark. De bestaande bankjes 
passen heel goed bij het romantische karakter van het park, 
maar vragen om een nieuw elan. Wij stellen voor de metalen 
constructie van de huidige bankjes her te gebruiken voor veel 
langere banken die de ronde vormen van de paden accentueren. 
Voor het hout op de banken zoeken we graag in samenwerking 
met de betrokken partijen binnen de stad Gent naar de 
meest optimale oplossing voor wat betreft duurzaamheid en 
onderhoud/beheer.

lange banken volgen de curves van de routes in het park

bestaande enkele bank wordt hele lange bank, met hergebruk van bestaande metalen constructie



RONDOM FLORALIENHAL
Het meubilair dat we voorstellen rondom de Floralienhal is 
het meest bijzonder; zij zorgt voor nieuw elan, en kan heel 
snel de kwalitatieve en beeldende opmaat vormen voor de 
transformatie van het gehele Citadelpark.
Het meubilair is geïnspireerd op het florale karakter van het 
park, maar in een heel nieuw jasje gestoken. De hoofdvorm is 
afgeleid van een blaadje, met een bijzondere materialisatie en 
kleurgebruik. Het worden de pareltjes van de ruimtes rondom 
de Floralienhal.
De meubels zijn verplaatsbaar, maar zijn door hun formaat, 
afmetingen en gewicht niet makkelijk uit het park te halen. Met 
de meubels kunnen verschillende patronen en opstellingen 
gemaakt worden, afhankelijk van de plek en situatie.

bloemopstelling en kleursteliing meubilair rondom Floralienhal



RONDOM FLORALIENHAL

mogelijke verschillende patronen van opstellingen



meubilair

paden

padenbeplanting bebouwingparkprogrammama

meubilair

KEUZE PILOOTPROJECT: MEUBILAIR ALS INTERVENTIE
Onze keuze voor het pilootproject is het meubilair als 
interventie.
Dit is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelstrategie om 
zo snel mogelijk te beginnen met een kwalitatief beeld dat de 
innovatie van het Citadelpak markeert. Meubilair kan relatief 
snel ontworpen en uitgevoerd worden, en is flexibel in zijn 
situering. Sommige onderdelen kunnen voorlopig geplaatst 
worden, terwijl in het park nog geen ingrijpende veranderingen 
plaats hebben gevonden.
Wij willen het plaatsen van deze kleinschalige elementen 
koppelen aan proefsgewijze beplantingsingrepen en het heel 
lokaal plaatsen van verharding om gelijk beeld te maken en 
direct het park op diverse  plekken op te frissen. 

Tevens functioneren deze pilootprojecten als een serie 
verkenners; werkt de beplantingsingreep; is het park door de 
verlichting veiliger; hoe houdt de verharding met nat weer, 
hoe bevalt het gebruik van de bankjes en het onderhoud en 
beheer? 

Op deze manier leren we niet alleen van het pilootproject, maar 
doen we misschien ook allerlei ontdekkingen over het park.
Idealiter zouden we dan ook zo snel mogelijk willen starten met 
het pilootproject. Zo kan nl. het pilootproject mogelijk ook de 
ontwerpgrammatica nog gaan beïnvloeden. 

Het budget van 1,5 mio willen we naast het ontwikkelen 
van parkmeubilair en de proeven met verharding en 
beplantingsingrepen ook graag inzetten om interactie met 
parkbezoekers te krijgen. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een kunstproject of 
schoolproject dat inspeelt op het transformatieproces van 
Citadelpark tot cultuurpark.  



BELANG VAN INTERACTIE EN PARTICIPATIE
Om het Citadelpark zo te ontwikkelen tot cultuurpark, 
dat het zowel inspeelt op de wensen van (inter)nationale 
cultuurbezoekers als dat het inspeelt op de wensen van de 
lokale buurtbewoners is interactie en participatie belangrijk. 

In ons plan van aanpak spelen wij daar op in met inputdagen, 
workshops en parkexcursies voor bewoners. Ook stellen wij 
voor om een infobox te maken (bestaande aanbouw bij ICC), 
waarin de diverse stadia van de planvorming zichtbaar worden 
gemaakt. 




