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Verslag Klankbordgroep Citadelpark 27 september 2012 
 
Aanwezigen & verontschuldigden: zie bijgevoegde aanwezigheidslijst  
Voorzitter: Pascal Verdonck 
Algemeen verslag: Ann Manhaeve 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Opvolging vorig verslag en vragen aan de Klankbordgroep  
3. Tussentijds rapport ontwerpgrammatica: toelichting en bespreking 
4. Varia: 

 Buurtbeheer: wandeling uitdunnen van de struiklaag 
 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de Klankbordgroep van 2 mei 2012 wordt goedgekeurd. 
 

 

2. Opvolging vorig verslag en vragen aan de klankbordgroep 
Zie presentatie en doorgestuurde documenten.  
Er werd gevraagd of het mogelijk was om tijdelijke volkstuintjes te installeren op de 
vloerplaat van hal 6. De Stad antwoordde dat dit niet kon, onder meer omdat met 
een tijdelijke invulling gestreefd wordt naar een link op langere termijn. Er wordt 
opgemerkt dat dit vreemd lijkt. 

 

 

3. Tussentijds rapport ontwerpgrammatica: toelichting en 
bespreking 

 
TOELICHTING: zie presentaties. 
 
Vragen: 
- Durft men wel voldoende de verschillende functies in vraag stellen? Moet vb. de 

cateraar blijven? 
Antwoord: De cateraar heeft een langdurig contract afgesloten. Dit contract 
verbreken is zeer duur. De bestaande vergunningen (milieu- en stedenbouw) geven 
deze functie ook juridische rechten tot op een bepaald tijdstip. Daarnaast biedt de 
cateraar een meerwaarde voor het ICC, waar catering moet aangeboden kunnen 
worden. En eventueel ook voor enkele evenementen in het Kuipke. Er zouden dus 
sowieso bewegingen voor catering blijven. Wel kan de schaal van de cateringactiviteit 



   
 

 

Verslag KBG Citadelpark 27-9-12 Pagina 2 
 

op langere termijn worden herbekeken.  Bovendien moeten ook alle andere functies 
kunnen worden beleverd. Vandaar dat men naar een goede oplossing voor de laad- 
en losbewegingen heeft gezocht. De ontwerpgrammatica stelt toelevering via de 
kortste weg voor, via een ondergrondse logistieke verdeelschijf. Dit ondergronds 
niveau wordt geen parking voor bezoekers. Eventueel kan een deel van het 
ondergrondse niveau worden ingenomen door parkeerplaatsen voor het personeel.  
De ondergrondse toelevering op 1 punt is visionair en wordt door de klankbordgroep 
geapprecieerd. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kan het gelijkvloers van de 
Floraliënhal een alternatief vormen, mits men werkt met tijdsvensters. Die logistieke 
verdeelschijf (onder- of bovengronds) moet in elk geval toegankelijk zijn voor 
vrachtwagens. 

- Vraag naar aantal ritten voor toelevering?  
Antwoord: dit is momenteel niet gekend. 

- Aanvulling door schepen Balthazar: het is zeker niet de bedoeling op een hotel in te 
richten in één van de gebouwen in het park. Een hotel zou wel welkom zijn in de 
nabijheid van het ICC. Eén van de opties die hiervoor wordt bestudeerd zijn de 
gebouwen van de Hogeschool in de K.L. Ledeganckstraat. De Hogeschool wil namelijk 
deze activiteiten onderbrengen in Campus Schoonmeersen. De Stad bestudeert of zij 
die gebouwen kan aankopen om daar eventueel een hotel in te richten, enkele 
kleinere vergaderzalen te voorzien … 

 
 
BESPREKING 
 
Gespreksgroep gebouwen  
Verslag & moderatie: Simon Verledens, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad 
Gent 
 
Algemeen:  
De ontwerpgrammatica 2.0 en de wijzigingen ten opzichte van het vorige plan worden 
positief beoordeeld.   
 
Functies en programma: 
Voorlopig ligt het accent vooral op de morfologie van de gebouwen; het is daarnaast 
belangrijk om ook over de functies en het programma na te denken.  Het is nodig om nu 
reeds duidelijke en scherpe keuzes te maken.  
Het programma mag niet té zwaar worden en tegelijk moet het project economisch 
haalbaar zijn.  Veel van die functies brengen ook extra verkeer en parkeren met zich 
mee, wat eigenlijk niet gewenst is. In dit kader wordt ook de parking onder de hal in 
vraag gesteld. Dit kan geen bezoekersparking worden. 
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Floraliënhal: 
Het is positief dat de hal op relatief korte termijn wordt aangepakt.  De renovatie en het 
openwerken van de hal kan een motor zijn voor de opwaardering van het park.  De 
renovatie van de hal mag niet op de lange baan geschoven worden! 
Ook hier zijn er vragen naar het programma.  Het mag niet té zwaar worden.  Het kan 
niet de bedoeling zijn dat de hal vooral geclaimd wordt als een soort annex van het 
ICC/Kuipke/SMAK.  Er wordt voorgesteld om de hal als een “witruimte” of lege ruimte te 
zien.  Een overdekt plein dat voor alle soorten (vooral kleinschalige) activiteiten kan 
ingezet worden: markt, openluchtfilm, buurt- en wijkfeesten,… 
 
SMAK: 
Het voorstel om op langere termijn een nieuw SMAK te bouwen wordt positief onthaald.  
Het biedt heel wat mogelijkheden.  De referentiebeelden die nu in de presentatie 
getoond worden zijn misschien wel wat misleidend wat schaal betreft. 
 
Kuipke: 
Het Kuipke wordt als gebouw nooit in twijfel getrokken, terwijl dat bij alle andere 
gebouwen binnen de gebouwencluster wel is gebeurd.  Er worden eigenlijk ook weinig 
uitspraken over gedaan.  De (programmatorische) invulling moet verfijnd worden.  Het 
kan niet dat dit gebouw enkel tijdens de Zesdaagse gebruikt wordt.  Anderzijds is het ook 
niet gewenst om er zéér veel grootschalige evenementen te organiseren.  Er moet 
gezocht worden naar alternatieve invullingen op maat van het park en zijn omgeving. 
 
 
Gespreksgroep bijzondere elementen en activiteiten in het park 
Verslag & moderatie: Katelijne Van den Brande, Gebiedsgerichte Werking, Stad Gent 
 
De groep hecht groot belang aan de speelruimte.  
Het bosdeel als speelruimte wordt als positief ervaren. Een bezorgheid hierbij is dat er 
effectief bespeelbaar bos is: dat er nog voldoende bos is na het openmaken van het 
amfitheater én dat het bosdeel toegankelijk blijft (niet dichtgemaakt met struiken). CIGE 
antwoordt dat dat inderdaad wel de bedoeling is en dat ze denken aan natuurlijke 
elementen (boomstammen op de grond bv) die spelprikkels geven. 
De deelnemers vinden het belangrijk dat er een ruime ingerichte (ook formele) 
speelruimte komt, voor de verschillende leeftijden. Er wonen veel kinderen van veel 
verschillende leeftijden in de buurt en er is geen andere speelplek in de buurt. 
Men hecht ook belang aan de veiligheid: kinderen moeten veilig kunnen spelen. 
Openheid, zichtbaarheid, sociale controle, samenbrengen van mensen dragen hiertoe 
bij. 
Een suggestie: begeleide activiteiten voor kinderen. 
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Veiligheid gaat trouwens niet enkel over kinderen. Een open zicht, sociale controle, 
verlichting dragen bij tot veiligheid van iedereen. 
 
Naast spelen en veiligheid, is ‘evenementen in het park’ iets dat sterk leeft in de groep. 
Dat er activiteiten kunnen doorgaan in het park, daarover is iedereen het eens. Dat de 
overlast van de activiteiten grenzen trekt aan wat wel en niet kan in het park, daarover is 
men het ook eens. Wat dan juist kan en wat wenselijk is in het park, daarover lopen de 
meningen uiteen. In elk geval wordt aandacht gevraagd voor overlast: vuil, geluid, 
vandalisme.  
Een deelnemer vraagt waar evenementen in het algemeen en dopen in het bijzonder 
zullen kunnen plaatsvinden. Hij geeft aan dat de afbakening van zones een goed idee zou 
zijn. Daarnaast geeft hij aan dat voor dopen de containers van de Groendienst (in de 
zwitserse vallei) kunnen worden gebruikt. CIGE geeft mee dat ze in hun studie 
verschillende zones voorzien in het park – de zone aan ex-hal 6 zou een meer actieve 
zone kunnen zijn. 
 
Verder worden nog de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Grootschalige catering hoort niet thuis in het Citadelpark. 

 Uitbreiding van de catering door een hotel of café is geen goed idee. 

 Waarom uitbreiden van de ondergrondse parkeergelegenheid? Dit trekt nog 
meer auto’s aan. CIGE geeft aan dat het niet om een ondergrondse publieke 
parking gaat maar om een ondergronds diensten- en toeleveringenniveau 
(wanneer nodig met parkeren voor personeel). 

 Er is nu al een grote parkeerdruk op de Koning Leopold-II-laan. Daar 
parkeerplaatsen wegnemen is problematisch.  

 
 
Gespreksgroep ‘Beplanting en water’ 
Verslag en moderatie: Sara Verbeeren, Groendienst, Stad Gent 
 
Ontwerpgrammatica wordt positief onthaald: vooral ‘met minder meer’ en het gebruik van 
Gentse bloemensoorten. 
 
Geluidsoverlast in het park valt op zowel van grootschalige evenementen (studentenfuiven) 
als van het omringende verkeer. De fuiven brengen ook veel volk op de been wat schade 
veroorzaakt aan de beplanting. Vraag om dit niet langer toe te laten. Afgeschermd zitten van 
het verkeerslawaai is bijna niet mogelijk. Beplanting kan hier niet aan verhelpen, de 
floraliënhal kan deze rol wel opnemen. 
 
Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvol ingericht park. De vraag wordt gesteld hoe die 
kwaliteit op niveau kan gehouden worden. Er wordt gerefereerd naar andere Gentse 
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parken waar de kwaliteit al gauw daalt door een gebrek aan respect vanuit de bezoeker. Is 
de inzet van parkwachters mogelijk? 
 
De inzet van meer ‘artificiële’ bloemen komt sterk aan bod maar er is ook nood aan meer 
natuurlijke bloemen en meer avontuurlijke plekken. Is daar ook plaats voor, hoe zal dit 
gecombineerd worden? Het park is voldoende groot om beide aan bod te laten komen, 
sommige soorten hebben ook zowel een sierwaarde als een ecologische waarde. 
 
Er is nogmaals gevraagd naar het gebruik van de betonplaat voor tijdelijke volkstuinen, 
vooral het sociaal contact speelt een rol bij deze vraag.  
 
Er is vraag naar een formele speelplek in de toekomst. Dit komt nu niet tot uiting in het 
plan. Vooral de zone rond het dierenasiel wordt ervaren als een ideale plek hiervoor in 
combinatie met een horecafunctie. 
 
 
Gespreksgroep Infrastructuur (wegen, paden, parkeren) 
Verslag en moderatie: Ann Manhaeve, Gebiedsgerichte Werking, Stad Gent 
 
Parkeren: 

 Deelnemers vrezen dat bewoners parkeermoeilijkheden zullen ondervinden indien 
parkeerplaatsen in en rond het park zullen worden weggenomen.  
Het parkeerbeleid van de Stad streeft onder meer naar het faciliteren van parkeren 
voor bewoners. Men geeft aan dat het belangrijk is dat Stad en bewoners hier samen 
goed over nadenken. Daarnaast wil de Stad ook inzetten op openbaar vervoer zodat 
minder wagens naar het Citadelpark rijden.  

 Er zijn veel appartementsgebouwen en dus veel bewoners in straten vlakbij het park, 
waardoor men gekozen heeft voor maximaal dwarsparkeren in de omliggende 
straten van het Citadelpark.  
Nu vormen de geparkeerde auto’s inderdaad een visuele barrière. Men vraagt zich af 
of het dwarsparkeren niet georganiseerd kan worden langs de zijde van de 
appartementsgebouwen of woningen. Bijkomend voordeel zou zijn dat deze 
maatregel het snel rijden tegengaat  vb Leopold II-laan, Fortlaan. 

Volgens de ontwerper geeft schuin parkeren in straten een onrustig beeld. De auto is 
hierdoor meer aanwezig. Bovendien veronderstellen we dat autobezit in de toekomst 
zal verminderen met als gevolg dat er minder parkeerplaatsen zullen nodig zijn.  In 
die zin moeten de plannen voor het park verschillen op korte en middellange termijn. 
Daarover bestaat een intensief overleg met andere actoren zoals de Lijn , AWV, … die 
deel uitmaken van de stuurgroep van het Citadelpark. 
In het ontwerp stelt men voor de straten te versmallen en een deel van de huidige 
straat langs parkzijde te vergroenen. 
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 Men vraagt zich af waarom een bijkomende ondergrondse parking noodzakelijk is. 
Op het Sint-Pietersplein en aan het station Gent-Sint-Pieters bevindt zich immers al 
een ondergrondse parking. Een bijkomende ondergrondse parking zou zeker geen 
bijkomend autoverkeer mogen aantrekken. Het ondergrondse niveau mag echter 
niet als bezoekersparking gezien worden, maar als organisatie van de logistiek van de 
verschillende functies. 

 
Openbaar vervoer 

 In het huidig ontwerp heeft de tram geen eigen bedding op de E. Clauslaan. De 
ontwerper deelt mee dat het de bedoeling is dat De Lijn, de Stad en AWV samen 
onderzoeken hoe de doorstromingen best gegarandeerd wordt (bv door te werken 
met stoplichten…). Op die as is er momenteel relatief weinig verkeer volgens de 
bewoners. 

 De studie voor vertramming loopt parallel met ontwerp van het park ( afstemming is 
aangewezen). 

 Bussen zullen op termijn niet op het Museumplein rijden. 

 
 
Paden 

 Het ontwerp streeft ernaar om het groen zoveel mogelijk te laten doorlopen tot de 
gevels van de gebouwen. Daarom worden vooral paden in de oksels van de 
gebouwen weggenomen. Veel paden blijven behouden, van parallelle paden kan er 
één worden weggenomen. Er wordt een hiërarchie ingebouwd door variatie in de 
breedte van het pad en de aard van de bouwmaterialen.  

 Het oorspronkelijk plan van Van Hulle werd gedurende de verschillende jaren 
aangevuld met paden. De ontwerper is voorstander om de paden te beperken tot het 
origineel plan van Van Hulle 

 Bewoners stellen dat mensen de belangrijke assen, zoals de as tussen het station en 
de K.L. Ledeganckstraat, zullen blijven nemen. Het is aangewezen deze logische of 
natuurlijke paden te voorzien in de plannen om te vermijden dat er ingesleten routes 
ontstaan door plantsoenen of grasvelden (vb over de Erekoer). 

 Momenteel houdt het ontwerp ook rekening met een belangrijke stroom van 
doorgaand fietsverkeer tussen het stadscentrum en het station Gent Sint-Pieters. Het 
is de bedoeling dat dat over de circuit walk passeert. Vermoedelijk zal het 
fietsverkeer zich verdelen over parkroutes en bestaande goede fietspaden buiten de 
parkzone. Een aandachtspunt is de (soms overdreven) snelheid van de fietsers.  
Het ontwerp streeft ernaar het fietsverkeer goed te organiseren door voldoende 
fietspaden te voorzien en paden met verschillende breedtes aan te leggen 
naargelang de toegewezen functie. Vb  Vondelpark in A’dam: de grote paden zijn 
daar 6 à7 meter breed. Dit werkt zeer goed.  
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Randopmerking van de ontwerper: aparte wegen aanleggen voor fietsers en 
voetgangers werkt niet goed in België. 

 Op de verharde paden stellen ontwerpers voor om beton te gebruiken. Hierdoor zal 
skaten er mogelijk zijn. De ontwerpers veronderstellen dat de circuitwalk op 
verschillende manieren zal gebruikt worden op verschillende momenten: bv in de 
week vooral functionele pendelbewegingen en in het weekend vooral recreatief 
gebruik 

 
Floraliënhal 

 Het ontwerp voorziet dat de Floraliënhal een overdekte multifunctionele ruimte 
wordt die door de verschillende gebouwen kan worden gebruikt, maar ook apart. 
Alle gebouwen kunnen worden afgesloten van de hal. De hal kan s ’nachts worden 
afgesloten via transparante structuren bv hekkens.  

 Men vraagt zich af of de cateraar kan worden overtuigd om te verhuizen naar het 
achterste gedeelte van de hal? 

 
Speelgelegenheid 

 De mogelijkheid tot spelen is zeker voorzien in het park, maar nu nog niet expliciet 
aangeduid. Eén van de opties is om speelgelegenheid te voorzien aan het huidige 
dierenasiel, indien daar horeca zou komen. 

 De ontwerper geeft mee dat het nu nog onduidelijk is hoe een horeca-zaak in het 
huidige dierenasiel zou moeten worden bevoorraad. Hierover moeten duidelijke 
afspraken gemaakt worden, bv. over het tijdstip van leveren en aard van de 
voertuigen die hiervoor worden gebruikt (types vrachtwagens…). 

 
 
Plenaire bespreking: 

- Naast Stad en ontwerpteam zou ook de Vlaamse Bouwmeester de kwaliteit van de 
projecten in het Citadelpark mee kunnen bewaken. 

- Het kunstwerk met de grafstenen (geplaatst ikv Track) zal blijven staan tot eind 2012. 
Men merkt op dat die op de favoriete ‘slee-plek’ van de buurtkinderen staat. Deze 
opmerking zal worden doorgegeven. 

 
 

4. Varia 
 
Wandeling  

Op 27 /10 /2012 van 14.00 tot 16.00u organiseert de Stad een wandeling door het park rond 
het uitdunnen van beplanting met als bedoeling de voorstellen, de ideeën van vanavond op 
enkele plekken concreet maken.  
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De klankbordgroep zal hiervoor uitgenodigd worden. 
 
Volgende klankbordgroep 
Voorstel: 20 december 2012, wordt nog bevestigd. 


