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 - heraanleg van het park en speelplaats bij de uitbreiding van KTA1 MOBI (fase1): 
inrichting van het park, hekwerk en de aanpak van het poortgebouw

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

 - winnend project na een architectuurwedstrijd (fase 1)

 - finalist in het wedstrijdonderdeel Groene Gemeente (groenprojecten 2014) en 
genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte 2016
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Dit ontwerp kadert in het goedgekeurde Masterplan Campus 
Casinoplein Gent, opgemaakt door Abscis Architecten, dat 
de contouren schetst voor de renovatie en uitbreiding van de 
voormalige veeartsenijsite aan het Casinoplein te Gent. 

Het park-plein, gelegen aan de zijde Wispelbergstraat wordt 
heringericht als buurtpark zodat het tijdens de schooluren door 
de school kan gebruikt worden als speelterrein en na de schooluren 
voor de buurtbewoners kan opengesteld worden. 

Het hoogteverschil tussen straat en park wordt overbrugd 
door een ‘amfitheater’ waardoor er een ontmoetingsplaats 
ontstaat die zowel voor de leerlingen interessant is 
tijdens de schooluren als voor de buurtbewoners erna.  

Er worden enkele speelzones voorzien (zandbak voor de kleintjes 
met zitmogelijkheid voor de ouders en touwenparcours voor de 
grotere kinderen). De bestaande bomen worden behouden en 
verzorgd, er worden nieuwe bomen geplant.

Verder worden er enkele speelheuvels voorzien en groenaanplanting. 

Het hoekgebouw wordt deels gesloopt. De gevels langs de 
straatzijde blijven behouden en worden gerenoveerd. Hier wordt 
de hoofdtoegang van het park voorzien. 

Daar het een publieke ruimte betreft dat toegankelijk moet zijn voor 
een zo breed mogelijk publiek, is er rekening gehouden met de 
integrale toegankelijkheid van het park. De publieke ruimte wordt 
laagdrempelig gehouden, niveauverschillen zijn te overbruggen 
met trappen én hellingen. 

Op deze site zijn vier gebouwen beschermd als monument. Het 
betreft gebouwen van de eerste helft van de twintigste eeuw, 
gekenmerkt door een baksteenarchitectuur. Deze gebouwen 
vormen, samen met de reeds door GO! in gebruik genomen 
gebouwen, een eerste basis voor verdere ontwikkeling van de site.
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