
 

   

 

 

  

 

  

EEN PROJECT MET VISIE 

De Saline Royale, een oude koninklijke zoutziederij in het Juragebergte, staat 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een prachtig bouwkundig 

meesterwerk.  In de 18e eeuw had de ontwerper van de zoutziederij Claude 

Nicolas Ledoux, een architect en stedenbouwer met visie, een enorm project in 

gedachten: van Arc-et-Senans een ideale stad maken in een cirkel rond de 

zoutziederij. Het idealistische project wordt binnenkort werkelijkheid, wanneer 

de cirkel rond Saline Royale in 2021 en 2022 compleet wordt gemaakt, dankzij 

een project voor landschapsinrichting. 
 

 

  

Biodiversiteit als leidraad voor het project 
Met als doel om het erfgoed van Ledoux voort te laten leven, heeft het team van dit project 

een andere ambitie, die meer dan ooit van belang is: het behoud van de biodiversiteit, 

essentieel voor de mensheid. Bezoekers bewustmaken voor het behoud van natuurlijke 

bronnen staat dan ook centraal binnen het toeristische aanbod van de Saline Royale: 

  

Binnen de 1e en bestaande halve cirkel worden de huidige tijdelijke tuinen van het jaarlijkse 

tuinfestival omgebouwd tot permanente tuinen op basis van het concept van Gilles Clément 

(“bewegende” tuinen). Ze worden verdeeld in thema’s als zaad, aarde, leven of 

fotosynthese. Opening gepland in juni 2021. 

  

Binnen de 2e halve cirkel, die in aanbouw is, worden diverse tuinen aangelegd: een tuin 

met kleuren en geuren, een tuin met geneeskrachtige kruiden en specerijen, maar ook een 

moestuin met permacultuur. Tijdens het jaarlijkse tuinfestival zullen ook de tijdelijke tuinen 

terugkeren, ontworpen door leerling-tuinarchitecten. Opening gepland in juni 2022. 

  

NIEUW: een digitaal museumparcours 
 

Zodra de Saline Royale weer opengaat zal het centrum 3 nieuwe faciliteiten bieden ter 

uitbreiding van de bezoekerservaring maar ook om het publiek bewust te maken voor het 

werk van Ledoux en het behoud van het erfgoed: 

- Een tablet in de bezoekersruimte van het Musée Ledoux, gewijd aan architectuur en 
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diverse informatie over de architect zelf. 
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