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 - studie voor de herontwikkeling van de voormalige veeartsenijsite op het Casinoplein te Gent
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MASTERPLAN CAMPUS CASINOPLEIN, GENT

De centrale visie voor de ontwikkeling van de site werd vertaald 
naar enkele ruimtelijke concepten die hieronder worden 
verduidelijkt. Zij maken de kern uit van de voorgestelde 
scenario’s.

1. Beschermingsbesluit: De vier gebouwen die in het 
voorlopige beschermingsdossier zijn opgenomen, vormen, 
samen met de reeds in gebruik genomen gebouwen, de basis 
voor verdere ontwikkeling van deze locatie.

2. Paviljoentypologie als uitgangspunt voor nieuwe bebouwing: 
De bestaande inplanting van lossere entiteiten zoals deze 
zich nu voordoet wensen we te eerbiedigen bij de zoektocht 
naar de inplanting van nieuwe volumes. Hierdoor kunnen 
de gebouwen bovendien afzonderlijk functioneren. Voor 
grootschaligere voorzieningen (bvb. sporthal) geniet inbreiding 
in bestaand weefsel de voorkeur. We zien de zone tussen 
G40a en G44b voor dergelijke verdichting weggelegd.

3. Morfologiekenmerken afgestemd op bestaande gebouwen: 
De vormentaal zelf van nieuwe gebouwen dient een 
hedendaags antwoord te zijn op de bestaande architectuur. 
Naast voor de hand liggende elementen als kroonlijsthoogte, 
dienen specifieke elementen en kenmerken op subtiele wijze 
te worden geïntegreerd in bijkomende volumes. Zo ontstaat 
een interessante dialoog tussen oud en nieuw.

4. Afwisseling open-gesloten en maximale transparantie: Als 
gevolg van de gekozen paviljoenstijl ontstaat een boeiende 
afwisseling van gesloten en open delen langsheen de 

buitenrand van de site. Door het vervangen van de gesloten 
muren door een hekwerk verkrijgen we een maximale 
transparantie en nieuwe (door)zichten. Onder meer wordt 
een relatie gecreëerd tussen het Casinoplein en de Coupure, 
en krijgt de groene ruimte op de hoek van Wispelbergstraat 
met de Theresianenstraat een sterker visuele band met zijn 
omgeving, waardoor de ruimtelijke beleving versterkt wordt

5. Centrale binnenruimte als bindruimte randzones: De 
binnenruimte dient binnen de visie best gevrijwaard te blijven 
van nieuwe bebouwing en omgevormd te worden tot een 
volwaardige groene ruimte die voor de site zijn rol als centrale 
ontmoetingsplek waarmaakt. De versnipperde indruk als 
gevolg van het verspreid parkeren wordt teruggeschroefd. 
Wagens horen hier niet langer thuis. Er wordt enkel de 
mogelijkheid gelaten occasioneel vrachtwagenleveringen toe te 
laten alsook een bereikbaarheid voor noodvoertuigen.

6. Groene verbinding naar het Casinoplein: Bij de ontwikkeling 
van de veeartsenijsite na de sloop van het voormalige casino, 
ging de link met het Casinoplein voor een groot deel verloren. 
Historisch stelden we nochtans vast dat die relatie er wel was. 
Voornamelijk de aanbouw van gebouw G44/a belemmerd die 
ruimtelijke binding. Door het terug vrij maken, wordt ook de 
zichtas naar de Coupure hersteld. Bovendien kan ook de link 
tussen het casinoplein en de site zelf letterlijk worden gelegd 
door het doortrekken van één van de bomenrijen tot de kern 
van de site.

SCENARIO ZONDER ONDERGRONDSE PARKING

Aanduiding te slopen gebouwen en constructies
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Gedeelde sporthal
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7. Hiërarchie in toegangen: Door de voorziene ontwikkelingen, 
is het niet langer noodzakelijk om de toegang tot de school te 
behouden op zijn huidige plaats (ter hoogte van de tramhalte). 
De hoofdtoegang wordt aan dezelfde zijde zuidwaarts 
verschoven. Deze is voorzien voor alle fietsers en voetgangers 
vanwaar ze zich naar de verschillende delen van de site 
kunnen begeven. Ter hoogte van het Casinoplein is een 
secundaire toegang voorzien die toegang geeft tot aanvullende 
parkeervoorzieningen.

8. Drie deelruimtes - drie verhalen: We stelden op de site een 
natuurlijke geleding vast die overeenstemt met de vraag tot 

een logische onderverdeling van de site opdat de gebouwen 
van eenzelfde scholengroep zich geconcentreerd bij elkaar 
zouden bevinden. De zuidelijke deelruimte kenmerkt zich 
door haar dens karakter, de centrale deelruimte met het 
binnenplein door de openheid, en het noordelijke deel die als 
het ware het negatief vormt van de centrale deelruimte. Bij 
deze driegeleding wordt het noordelijke stuk gereserveerd voor 
MOBI, het middendeel voor MUDA en MAGO, en het onderste 
deel in hoofdzaak voor die elementen die gemeenschappelijk 
zijn, zoals de sporthal en het mogelijke internaat.

SCENARIO MET ONDERGRONDSE PARKING

Scenario 2: gebouwenverdeling

Uitbreiding lange termijn

5. Randzones krijgen eigen karakter, centrale 

gemengd groene binnenruimte als bindruimte

6. Doortrekken van bomenrij Casinoplein als veranke-

ring met de omgeving 7. Hiërarchie in toegangen tot de site 8. Drie deelruimtes, drie verhalen

1. In het beschermingsbesluit opgenomen gebouwen

3. Morfologiekenmerken afgestemd op bestaande 

gebouwen

4. Afwisseling open-gesloten resulteert in 

maximale transparantie en het creëren van nieuwe 

doorzichten2. Paviljoenstijl als uitgangspunt bij nieuwbouw
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