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Verslag Klankbordgroep Citadelpark 7 juni 2016 

 

1. Verwelkoming door schepen Balthazar en Katelijne Van den Brande 

 

2. Lopende projecten Groendienst 

i. Wegnemen van een deel van de verharding: uitbreken voetpaden (2016) 

Daarmee zijn bijna alle voetpaden verdwenen uit het park. We wachten nog op 

info van Eandis om de timing concreet te maken. Zij leggen een nieuwe gasleiding 

langsheen het dierenasiel en breken al een deel voetpad uit. 

ii. Uitdunnen beplanting op bepaalde plaatsen: zone per zone 

We zijn nog voorzichtig met zware ingrepen in de beplanting in afwachting van het 

landschapsbeheerplan. Er wordt wel ingegrepen op plaatsen waar de vegetatie 

‘overkookt’. Deze winter wordt de zone Jules Bretondreef aangepakt. 

1. uitdunnen van de heesters om meer licht in te brengen en doorzicht te 

creëren 

2. aanbrengen kleurrijke en gevarieerde kruidlaag 

iii. Herstel van de vijver: uitgevoerd, vijver wordt momenteel gevuld. 

De laatste planten worden aangeplant eind deze week/begin volgende week. De 

schade aan het gras moet nog hersteld worden. Het is daarom ook nog niet 

opgeleverd. Hopelijk houdt de vijver het water, tot nu toe ziet het er goed uit. Het 

is grondwater dat opgepompt wordt, De Stad heeft hiervoor een eenmalige 

vergunning. De staketsels in het midden van de vijver zijn bedoeld om de planten 

te beschermen tegen vraat door eenden. Deze worden binnen 2 à 3 jaar verwijderd 

wanneer de planten steviger uitgegroeid zijn. 

 

Vragen:  

KBG: Hoe zijn de paden uitgerust? 

Het gaat enkel om voetpaden die gelegen zijn naast de officiële straten. Deze worden 

omgezet naar gras. De rijweg blijft verhard en wordt wandelpad. Dit draagt bij tot de 

ontharding van het park. 

KBG: Het eigenlijke voetpad langs de Leopold II-laan aan de kant van het park is in slechte 

staat. Kan daar iets aan gedaan worden? 

Dit is reeds eerder doorgegeven aan de Wegendienst. Maar er is een voetpad aan de kant 

van de bebouwing en aangezien er op termijn een wandel- en fietspad komt, neemt de 

Wegendienst dit niet prioritair op.   

Reactie: Veel mensen wandelen daarom nu op het fietspad.  

KBG: De groenhoop langs de kant van de straat trekt sluikstort aan.  Het is jammer dat de 

Stad haar groenafval daar legt. Kan dit anders? 
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De Groendienst bekijkt of het mogelijk is om het groenafval de vrijdag op te halen. Zo kan het 

sluikstorten tijdens het weekend worden vermeden. 

 

Info na de vergadering: 

Sara heeft navraag gedaan binnen de Groendienst ivm de ophaling van het groenafval in het 

Citadelpark. Dit wordt regelmatig opgehaald, maar niet op een vaste dag. Het is niet 

haalbaar om daar een vaste dag op te zetten, omdat de ophalingen moeten kunnen inspelen 

op de hoeveelheid afval die overal gestapeld ligt. 

KBG: Er zijn veel mensen met geleide honden: die honden moeten hun behoefte doen. Waar 

kan dit in het Citadelpark?  

Er zijn een aantal hondentoiletten, de plaatsen worden met het verslag meegegeven. 

Info na de vergadering: 

Er zijn 4 hondentoiletten. Zie ook bijgevoegde kaart. 

 Ingang Kunstlaan (rechterzijde) 

 Ingang Parklaan (linkerzijde) 

 Ingang Astridlaan (linkerzijde) 

 Ingang Paul Bergmansdreef: deze is wel verlegd naar linkerzijde van de ingang op ca. 

30 m 

 

3. Stand van zaken ontwerpgrammatica, pilootproject en landschapsbeheersplan 

- Terugkoppeling en verdere planning: 

- Heeft stilgelegen omwille van inhoudelijke discussies tussen studiebureau, 

stadsdiensten en Vlaamse overheid.  

- Inhoud discussie: kasseistrook versus boordsteen. De bedoeling was de breedte van 

de wandelpaden te herleiden tot een centrale strook met aan beide zijden een 

kasseistrook (overgang naar gras, fietsen stalling, etc.). Daar is heel wat commentaar 

op gekomen vanuit Erfgoed en vanuit stadsdiensten. Ze hadden problemen dat er 

kasseien werden gebruikt in Citadelpark. De landschappelijke beleving van bolle 

grasperken die via een subtiele lijn overgaan in een bol aangelegd pad ging teniet 

gedaan worden, wat net zo typisch is aan het beschermd landschap van het 

Citadelpark. 

Nu is er een compromis gevonden: de ontwerpers moeten verder werken op 

historisch erfgoed, glooiend landschap met bolle grasperken en bolle paden. 

- herstart na de zomer: opmaak nieuw ontwerp + afronding landschapsbeheerplan 

- terugkoppeling ontwerp met klankbordgroep 

 

- Het landschapsbeheerplan kan pas afgerond worden wanneer de principes voor aanpak 

paden gekend is. Pas wanneer landschapsbeheerplan afgerond is kunnen subsidies 

aangevraagd worden voor renovatiewerken, zoals voor de kiosk. 
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Vragen: 

KBG: Wat is de rol van Onroerend Erfgoed? 

Zij moeten een gunstig advies geven over elke ingreep in het park. We moesten hierop 

wachten om te beginnen aan het landschapsbeheerplan. 

 

- Achter de schermen: 

1. Planologisch overleg met Vlaams Gewest ifv toekomstige projecten 

2. Volumestudies SMAK/Floralienhal: welke volumes zijn nodig en kunnen 

bepalend zijn voor het project. 

3. Zoeken potentiele subsidies voor initiatie projecten, zoals bv. renovatie 

Kiosk, etc. 

Vragen: 

 

KBG: Betekent dit dat we zonder subsidies niets kunnen beginnen?  

Wat er nodig is voor de restauratie zijn zeer grote bedragen en die kan de Stad moeilijk 

volledig zelf financieren. Het gaat hier vooral om restauratie van gebouwen die een 

erfgoedfunctie hebben, die dus niet altijd een return hebben.  

Schepen Balthazar: voor sommige dossiers krijgen wij terecht subsidies. Als de subsidies 

uitblijven, dan betekent dit niet onmiddellijk dat de restauratie niet doorgaat, maar dan 

moet er gekeken worden wanneer en welke werken er kunnen. Bv. de restauratie van de 

Floraliënhal is zeker niet meer voor deze legislatuur. 

KBG: Wat met de volumestudie voor de nieuwbouw van het SMAK? 

De ontwerpers hebben een aantal visies uitgewerkt. Voor het SMAK voorzien ze een nieuw 

gebouw. Er is nog geen concreet plan. Men probeert gewoon vooraf al antwoord te krijgen 

op volgende vragen: Hoeveel ruimte heeft het SMAK nodig indien we een nieuw gebouw 

zetten? Als er geen nieuwbouw komt, hoe kunnen we dan op een andere manier volume 

voorzien? De studie zorgt dus vooral voor een goede voorbereiding en bepaalt wat wel en 

niet kan. 

De 3 grote functies blijven dus wel in het kruis van de gebouwen. De Floraliënhal heeft hierbij 

een verbindende functie. 

Schepen Balthazar: De centrale gedachte van de ontwerpgrammatica is net dat de 

Floraliënhal een verbindende functie heeft die door alle 3 de parkfuncties kan ingezet 

worden. Maar daarnaast moet het ook een publiek toegankelijke ruimte zijn zoals bv. een 

wintertuin. 

KBG: Wat met de vertramming van lijn 7?  

Het vertrammingsproject komt uit van De Lijn en het Vlaams Gewest: het MER is opgemaakt 

en goedgekeurd waarbij een aantal scenario’s werden beoordeeld. Zij hebben al een 

voorkeursscenario voor de Zone Citadelpark: een tram over de Heuvelpoort over het 
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Museumplein waardoor de bestaande straat wordt uitgehaald. Geen concrete timing 

voorzien. 

KBG: Gent heeft nu twee wielerpistes. Eén daarvan is het Kuipke. Ik heb de indruk dat dit 

enkel gebruikt wordt voor de Zes-daagse en soms door de buurt. Is dit dan een optimaal 

gebruik?  

Schepen Balthazar: Het gebruik van het Kuipke werd sterk gereduceerd op vraag van de 

klankbordgroep. Stond altijd ter discussie binnen deze groep. 

 

4. Vloerplaat hal 6 en Floraliënhal 

- Visie stadsbestuur: stappenplan, want een kortetermijnoplossing is er niet. 

Bedoeling is dus om stap voor stap te werken naar de renovatie van de 

Floraliënhal met ondergronds logistiek niveau. 

1. Vergroenen rand vloerplaat: 

- Aanpak door Groendienst 

Sinds vorige klankbordgroep werd een traject opgezet rond 

buurtbeheer, maar dat geraakt niet van de grond. Het is ook niet 

evident. De Groendienst is nu bezig met een ontwerp. Van zodra 

dit klaar is, zal dit voorgesteld worden aan de klankbordgroep. 

2. Verleggen logistiek 

- Toerit en controle voorzijde ICC 

3. Gebruiksklaar maken Floralienhal 

- Ten dienste van evenementen 

- Voor Logistiek => vloerplaat (deels) uitbreken 

4. Renovatie Floralienhal met ondergronds logistiek niveau 

Vragen:  

KBG: Is het feit dat de vloerplaat kan dienen als een parking, de enige reden dat die 

behouden blijft? 

Nee: het is een logistiek plateau en het is een toerit naar het ICC.  

De toerit zal in de toekomst langs de voorzijde van de ICC komen, maar hiervoor zijn nog een 

paar ingrepen nodig. Het zijn geen evidente ingrepen, zowel aan het ICC als aan de 

Floraliënhal. De bedoeling is dus om steeds meer te evolueren naar de Floraliënhal met een 

ondergrondse logistieke afhandeling, weg van hal 6. We zijn natuurlijk gebonden aan een 

stappenplan, waarbij we moeten rekening houden met de realiteit. 

Waarom wil de Stad voor andere evenementen niet dezelfde organisatie overnemen zoals bij 

de Floraliën? Er was minimale hinder, de buurt was zeer positief.  

 

5. Gebouwencluster: ICC 

- Verdere aanpak renovatie 
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1. Ingrepen kwaliteit en milieu (intern) 

2. Potentiële subsidies Toerisme Vlaanderen: congres + erfgoed: Dit is een 

Vlaams Subsidietraject voor toerisme  waarbij de congresfunctie 

gekoppeld is aan erfgoedlocaties = een opportuniteit om een aantal 

zaken van de ontwerpgrammatica al mee te nemen; Hopelijk kunnen we 

het stappenplan sneller realiseren. Misschien kunnen we dan sneller de 

vloerplaat van hal 6 aanpakken. 

- Versnellen interne herindeling (oa. cateraar): dit betekent dat 

het ICC kijkt om zich intern beter te organiseren: cateraar 

verplaatsen dichter bij het logistieke niveau waardoor aan- en 

afvoer van goederen via de voorkant van het gebouw kan 

gebeuren. 

- Opportuniteiten witruimte Floraliënhal 

- Opportuniteiten ondergrondse logistiek niveau 

- In onderzoek naar haalbaarheid 

3. Nooduitgang CAT: te verwijderen (illegaal en brandweer) 

 

Vragen: 

KBG: In een Brief van 2013 van onroerend erfgoed staat dat een cateraar die werkzaam is 

binnen een beschermd landschap niet wenselijk is. Hoe rijm je dit met het heroriënteren van 

de catering? 

Het werk van de cateraar is al meer gericht op de activiteiten van het ICC en minder op de 

productie voor andere evenementen. In de toekomst wil men hier meer naartoe werken. 

 

KBG: Is de Industriële activiteit van de cateraar gestopt?   

Nee, de huidige milieuvergunning loopt af in 2020. 

KBG: Was er sprake van dat een deel van de gebouwen zou verdwijnen?  

Het is de bedoeling van de ontwerpgrammatica om de zuivere kruisvorm terug te krijgen. Dat 

is de eindvisie. 

KBG: Sinds de jaren 70 is er een trend van meer en meer gebouwen en ook meer 

economische functie in het Citadelpark. Kan het park niet een meer ecologische functie 

krijgen? 

Schepen Balthazar: De jongste jaren zijn er toch heel wat inspanningen gebeurd:  

- bv. azaleaparking is een speelterrein geworden = terugdringen van logistiek verkeer 

- daarnaast worden de gebouwen minder intensief gebruikt 

- Wat wel waar is dat we het congrescentrum hebben vernieuwd. Bij een stad als Gent is 

een congrescentrum noodzakelijk, zeker met een universiteit in de stad. Het  is belangrijk 

voor de internationale uitstraling van Gent, daarnaast zijn de 2 musea ook belangrijk.  
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- We zullen toch ook gradueel verharding uitbreken. De volledige make-over moet nog een 

tijd wachten, maar we gaan toch naar zoveel mogelijk park, wel te verstaan dat de 

functie van het ICC en de 2 musea moeten blijven. 

ICC: het Nightlife gedeelte is tot een minimum beperkt, ook de toegang gaat nu via de 

andere kant. We doen ons uiterste best om alle logistieke afhandelingen binnen onze 

bouwlijn te laten gebeuren. 

 

6. Verhuisplannen van het dierenasiel 

- Verhuis naar watersportbaan 

a. Akkoord over ontwerp en financiering 

b. Bouwaanvraag wordt voorbereid 

c. Verhuis voorzien vanaf eind 2017 

d. Tijdelijke verlenging milieuvergunning zal nog worden aangevraagd. 

- Opstart project binnen de Stad om een nieuwe invulling te geven aan het parkgebouw 

van zodra het gebouw vrij komt. Een park-ondersteunende horecazaak is een 

mogelijkheid met de kanttekening dat het niet de bedoeling is om in het park een nieuwe 

Volta te creëren. Wat wel kan is bv. een pannenkoekenhuisje.  

 

Vragen: 

KBG: Zou de speeltuin dan verhuizen? Waarom kan er geen Horecazaak komen in het 

gebouw naast de speeltuin? 

Dat gebouw leent zich echt niet tot een dergelijke functie. 

 

Schepen Balthazar: Nu is er nergens in het park een plek om een ijsje te eten, zouden jullie 

dit problematische vinden? 

KBG: Nee, maar dit wordt onmiddellijk gepresenteerd als eerste optie. Waarom niet een 

bezoekerscentrum of een erfgoedcentrum met info over het park? 

Anderzijds zou een horecazaak de beleving van het park verbeteren en ondersteunen. In het 

Parkbos vragen ze zelfs om zo’n functie. Zeker ook om bv. naar het toilet te kunnen gaan. Ik 

zie geen probleem waarom je niet van het dierenasiel een horecazaak kan maken. 

KBG: Gaat een nieuwe horecazaak niet voor meer vervuiling zorgen? 

Ander lid KBG: Vroeger werd er toch ook veel georganiseerd in het Citadelpark zoals bv. de 

Jaarbeurs, de Lentebeurs, de Floraliën : toen waren er ook veel kraampjes in het park. 

KBG: Kan de bunker weer opengedaan worden?  

Dat is moeilijk, de bunkers zijn een blinde vlek gebleven, het blijkt niet zo evident om die 

open te stellen, er zijn heel strenge voorwaarden wat brandveiligheid en nooduitgang 
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betreft. Bovendien zijn er in 1 zaal giftige schimmels aangetroffen. Misschien kunnen er wel 

geleide bezoeken voorzien worden?  

Als de buurt hier ideeën over heeft, horen wij het graag, ook wat het verborgen amfitheater 

betreft. 

7. Evenementen in het Citadelpark 

- Floraliën 2016: evaluatie 

a. Evaluatie loopt 

b. Input klankbordgroep:  

i. Input die Citadelpark voor Kinderen binnenkreeg, wordt nog per e-mail 

doorgegeven 

ii. De voorbereidingen van de Floraliën waren sterk begonnen met de buurt 

bijeen te roepen, maar achteraf hoorden we niets meer. Wij hebben dan zelf 

contact opgenomen met het organiserend comité en we hebben geen 

antwoord gekregen. 

iii. Samenvattend: algemeen positief zowel bij de voorbereiding, als tijdens het 

event als bij afbraak achteraf. Het is een voorbeeld voor de 6-daagse, want 

daar loopt het in elke fase mank. 

iv. Geen hinder ondervonden, maar de uitnodiging voor de buurt is mank 

gelopen. Er zijn een aantal straten die geen uitnodiging hebben gekregen. 

v. Het parkeren en de logistiek was heel goed georganiseerd, dit mag 

meegenomen voor de 6-daagse, want het blijft een probleem. Ze blijven een 

draaiboek van 20 jaar geleden gebruiken.  

Opm. ICC: Ook voor de werking van het ICC wordt meer gebruik gemaakt van 

shuttlediensten en grote parkings verderop. 

- Nieuwe evenementen? 

c. Beperkt 

d. Wordt dossier per dossier overwogen 

 

Vragen: 

 

KBG: Kunnen we een overzicht krijgen van alle evenementen in het park? 

 

Deze evenementen zijn voor dit jaar gepland in ’t Kuipke: 

 In juni zal het Kuipke gebruikt worden voor de opbouw van een theaterdecor van 

vzw Les Ballets C de la B. 

 Op 9/7 is er een trouwfeest in het Kuipke voor 200p met eventueel een receptie 

buiten. 

 Daarna zouden er werken moeten starten in het Kuipke (rookafvoer en plaatsing 

ventilatoren in de zijgevels), tenminste van zodra de Stad hiervoor tijdig een 

stedenbouwkundige vergunning verkrijgt. Optimaal zou zijn dat deze werken 
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uitgevoerd zijn vooraleer de Zesdaagse start. Indien de werken niet afgerond zijn 

voor de Zesdaagse dan zullen deze worden opgeschort telkens als er een evenement 

plaats vindt. 

 Op 30/10 is er de jaarlijkse wielerbeurs Stalen Ros; 

 De volledige maand november wordt gereserveerd voor de organisatie van de 

Zesdaagse (in Kuipke + Floraliënhal); 

 Begin december zijn er 3 opeenvolgende evenementen: op vrijdag 2/12 is er een 

feest met muziek uit jaren 80, op zaterdag 3/12 is er het jaarlijkse Festival van de 

Ambiance en op 4/12 is er ’s namiddags een Sinterklaasfeest voor kinderen. 

  

De Stad benadrukt bij elke organisatie dat er geen hinder mag zijn voor het park en 

de omwonenden. Bij grote publieksopkomst wordt er steeds aangedrongen om de 

buurt vooraf te informeren met een bewonersbrief. 

 

 Floraliënhal: NTGent zal de Floraliënhal gebruiken voor een theatervoorstelling eind 

september. Vanaf begin september zullen er ter plaatse repetities zijn. NTGent is er 

zich van bewust dat het Citadelpark een gevoelige omgeving is. 

 

8. Functionering van de klankbordgroep 

= Vraag Citadelpark voor Kinderen naar meer informatie, meer kans om hun mening te 

geven. 

De KBG werd opgericht in het kader van de vernieuwing van het park: opmaak 

ontwerpgrammatica & concrete projecten. De KBG is verschillende malen samengekomen 

rond de opmaak van de ontwerpgrammatica. De concrete projecten die hieruit voortvloeien 

zijn nog in de startfase. Nu zijn de circuit walk & het landschapsbeheersplan aan de orde. Dit 

komt nog op de KBG. 

Daarnaast zijn er verschillende korte-termijnveranderingen doorgevoerd die in lijn zijn met 

de vragen uit de KBG: oa paaltjes om het verkeer te weren. 

KBG: Het heeft te maken met frequentie van de vergadering. Het is een inspraakforum, maar 

dan moeten we informatie krijgen. Wie komt er trouwens van het politiek niveau? 

Bijvoorbeeld, naast de speeltuin lag er glas, dat is gevaarlijk, moet dit dan gemeld worden 

aan schepen Heyse? 

De aanwezigheid van schepenen wordt bepaald in functie van de agenda.  

In principe wordt de klankbordgroep samengeroepen op het moment dat er iets te 

bespreken is. Allicht zullen er in het najaar zaken te bespreken zijn, onder meer rond de 

circuit walk. Daarnaast wordt tussentijds ook informatie per mail gestuurd. 

Zaken als glas naast de speeltuin mag je altijd melden op het moment dat het probleem zich 

stelt aan de instantie die erbij betrokken is. 
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Schepen Balthazar: je moet niet wachten tot een KBG om dergelijke zaken aan te kaarten! 

ICC: kunnen we afspreken dat we als buren meer rechtstreeks contact kunnen opnemen, als 

er zaken naast het gebouw van het ICC fout zijn, dan mag je mij dat altijd zeggen. Ik ben hier 

bijna elke dag. 

 

Vraag: 

KBG: Kan er op korte termijn openbare toiletten voorzien worden aan de speeltuin? 

Er is een groep aan de Stad die zich bezig houdt met publiek sanitair. De vraag naar toiletten 

aan de speeltuin wordt bekeken binnen deze werkgroep. Nu mag u gebruik maken van de 

toiletten de musea. 

Schepen Balthazar: Toiletten plaatsen in het park is niet evident. Het wordt op veel plaatsen 

gevraagd en op veel plaatsen worden de toiletten afschuwelijk gevandaliseerd. Het 

onderhoud is echt niet evident en is zeer duur. Het is enkel zinvol wanneer we de toiletten 

proper kunnen houden. De combinatie van horeca en sanitair zou een ideale combinatie zijn. 

 

9. Varia 

a. Containers naast speeltuin: stonden buiten door de Floraliën en zijn reeds 

teruggeplaatst.  

 

b. Kruispunt heuvelpoort: Bijkomende voorsorteerstrook richting Scribedreef door 

AWV ifv doorstroming - timing onbekend, het valt buiten de parkgrens 

 

c. Leopoldskazerne: 

i. Project van provincie: Provinciehuis + ruimere ontwikkeling 

ii. Procedure voor aanstellen ontwerpers loopt nu 

iii. Stad heeft aandacht gevraagd voor de buurt 

iv. Parking voorzien. Die kan niet worden uitgebaat als openbare parking. 

v. Sportclub zal verhuizen naar de Henleykaai 

vi. Stad Gent kan vragen aan provincie om ontwerp eens toe te lichten aan de 

buurt. 

 

Voor verslag: Nele Vanhooren 

 


