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Kiosk Citadelpark wordt in ere hersteld, ook
muze van weleer keert terug

De restauratie van de kiosk in het Citadelpark is begonnen. De kiosk wordt in al

zijn oude glorie hersteld, inclusief de muze Erato op het dak, die vroeger over het

park uitkeek. Tegen het voorjaar van 2023 moeten de werken afgerond zijn.

De kiosk in het Citadelpark werd ontworpen door de befaamde stadsarchitect Charles van

Rysselberghe. Het gebouw staat er al sinds 1885, kort nadat de vroegere 'Citadel' omgetoverd

werd tot een park. Een grondige restauratie dringt zich nu op. Zo is de balustrade verdwenen en

zijn de gietijzeren kolommen, de vloer en het dak in slechte staat.

De komende maanden zal er heel wat te zien zijn rond de kiosk, het grootste deel van de

restauratie gebeurt immers ter plaatse. Daarbij zal het bolvormige dak van de kiosk in het

Citadelpark er tijdelijk afgehaald worden. De omgeving van de kiosk is sinds 19 september

afgesloten door werfhekken en de kiosk staat al gedeeltelijk in de stellingen. De paden van het

park blijven tijdens de werken toegankelijk. Na een studie van de kleuren en de stabiliteit van

de balken, kan de renovatie beginnen.
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Het bolvormig dak, het plafond, de vloer en de kolommen worden hersteld en de balustrade

wordt gereconstrueerd. Als kers op de taart keert ook Erato terug. Een standbeeld van de

Griekse muze, ook ontworpen door Van Rysselberghe, prijkte immers vroeger bovenop het dak.

Zij krijgt dus opnieuw een plek, net als de gietijzeren griffioenen die haar kiosk bewaakten. Na

de werken zal de kiosk er opnieuw uitzien als vlak na de plaatsing in 1885.

We zijn erg blij dat de kiosk weer zal schitteren. Net zoals de kiosk in het
verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in het sociale leven van heel wat
Gentenaars, zal hij de buurt opnieuw veel mooie momenten bezorgen.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management



In het voorjaar van 2023 is de kiosk opnieuw te zien in al zijn glorie. De restauratie is een

onderdeel van het project 'Herwaardering Citadelpark'. De kosten van de werken worden

geraamd op 852.846,36 euro. De Stad Gent kan rekenen op een erfgoedpremie van de Vlaamse

overheid van 307.666 euro.
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