
De Sint-Antonius Abtkerk op het Redersplein is in 2018 onttrokken 
aan de erediensten. Stad Gent is de eigenaar van het gebouw. vzw 
Meulestede huurt het. Stad Gent en vzw Meulestede willen de kerk 
inrichten als een multi-functionele ruimte voor socio-culturele en 
wijkgebonden activiteiten. Dit kan gaan over onder andere een  
concert, een tentoonstelling of een (planten)beurs.

GEDEELTELIJKE 
RENOVATIE 
De kerk en het orgel binnenin zijn 
beschermd als erfgoed. Om de 
organisatie van diverse activiteiten 
mogelijk te maken is er echter een 
gedeeltelijke renovatie nodig. Het 
architectenteam OFFICEU - Atelier 
Arne Deruyter onderzoekt onder 
andere hoe de kerk kan verwarmd 
worden, waar de artiestenloges, de 
bergruimte en het sanitair het best 
komen.

Het kerkschip blijft behouden. Het 
bijgebouwtje aan de zuidgevel met 
de sacristie wordt gerenoveerd en/of 
uitgebreid.

MEULESTEDEPARK
Een renovatie of uitbreiding van het 
bijgebouwtje van de kerk zal het zicht 
vanuit Meulestedepark veranderen. 

De architecten kregen ook de 
opdracht om de achterkant van 
de naastgelegen huizen in de 
Meeuwstraat te bekijken. Hierbij 
zullen ze de eigenaars en bewoners 
betrekken.
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WANDELEN LANGS LOODSEN
Langs de loodsen van de scheepsherstellers 
is nu een toegankelijke tuin voor de buurt. 
Je kan er wandelen, uitrusten en picknicken. 
De Moeskopperij kweekt samen met buren 
kruiden en groenten in moestuinbakken. Langs 
het hekwerk trekken veldbloemen vlinders aan.

Op de vernieuwde Voorhavenkaai kan 
je aangenaam wandelen en fietsen. De 
woonboten kregen aansluitingen op stroom, 
telefonie en water. 

Waar vroeger katoen overgeladen werd 
van schepen naar loodsen, investeert 
Stad Gent nu in aantrekkelijk buurtgroen, 
pleinen en kaaien, en bouwen private 
ontwikkelaars woningen en kantoren. 

Op de plaats van de voormalige loods 21 en 
het bedrijf EMR is een nieuw groen plein in 
aanleg. Kinderen zullen er kunnen spelen in 
het gras of op de avontuurlijke heuveltjes met 
bomen. Aan de rand komen verschillende 
vakken voor activiteiten met een basket-
balring, zitbanken en moestuinbakken.

Aan de kant van de kaai zal een pergola-
constructie met klimplanten schaduw bieden. 
De pergola verwijst naar de structuur van de 
voormalige loods en herstelt op die manier 
het oorspronkelijk zicht van de Voorhaven. 
Tegen het einde van deze zomer moeten de 
werken aan het plein klaar zijn.

Simulatie van het groene plein met een pergola

De voormalige parking maakte plaats voor een buurttuin

Het gaat vooruit 
in de Voorhaven
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ERFGOED EN TREINWAGONS

In het nieuwe inrichtingsplan van de 
Voorhaven gaat veel aandacht naar 
het industrieel erfgoed. De sporen en 
kasseien bleven. Het hekwerk werd 
vernieuwd en oude treinwagons verwijzen 
naar het voormalige haventransport.

De treinwagons zijn er voor de buurt. 
Wijkfotograaf Marc Franck gaf al een 
expo in de wagon onder de luifel van de 
scheepsherstellers. Op het nieuwe groene 
plein richt de vzw Offline wagons in tot 
plekken waar mensen kunnen creëren, 
workshops organiseren, vergaderen, 
familiefeestjes geven of gewoon gezellig 
samen zijn.

De buurt baat wagons uit als ontmoetingsplekken

STANDAARD MUIDE GROEIT
De voetbalploeg Standaard Muide kent een 
florerende jeugdwerking en investeert in de 
toekomst. De club en Stad Gent denken na hoe 
ze de beschikbare ruimte efficiënter kunnen 
inrichten. Ze zoeken ook naar een manier om 
de site toegankelijker en groener te maken.

Kortnieuws

WONINGENT BOUWT EN 
RENOVEERT
De sociale huisvestingsmaatschappij 
WoninGent heeft 7 sociale woningen 
in de New Orleansstraat vervangen 
door nieuwe eengezinswoningen 
met 4 slaapkamers. In het najaar 
start de maatschappij met de bouw 
van 7 huizen met 4 slaapkamers 
en 3 kleinere appartementen in de 
Loodsenstraat. WoninGent plant 
ook 27 nieuwe sociale woningen 
in de Voorhavenlaan en 25 in de 
Meulesteedsesteenweg (op de plek 
van de tijdelijke hondenlosloopweide 
naast ’t Bobijntje), en 26 sociale 
assistentiewoningen en 2 eengezins-
woningen in de New Orleansstraat.



Eén van de meest zichtbare samenwerkingen 
tussen bewoners en Stad is het Vikingbos aan 
de Pauwstraat. “Begin vorig jaar hebben we 
het samen met buurtbewoners aangeplant”, 
vertelt Maarten Kaptein, landschapsarchitect 
bij de Groendienst. “Dit voorjaar hebben we de 
honden losloopweide vernieuwd nadat er een 
boom was omgewaaid. De weide kreeg een 
hondenpoeppaal. Er kwam ook een wandelpad 
tussen de struiken waarlangs je – als je de 
overweg oversteekt – gemakkelijk naar het 
vernieuwde Makelaarspark kan wandelen.”

Bewoners en 
Stad Gent 
vergroenen 
Muide- 
Meulestede

SAMENWERKEN
Maarten en Maarten zien heel wat voordelen 
in de samenwerking tussen bewoners en 
de Groendienst. “De Groendienst heeft veel 
projecten in de stad en kan daarom niet altijd 
heel persoonlijk afstemmen met bewoners.  
De Werf Vergroening neemt deze tussenpositie 
in”, stelt Maarten Merveille. “Eigenlijk zetten 
de bewoners ons een beetje onder druk om 
sneller te gaan”, getuigt Maarten Kaptein.  
“Het motiveert als je ziet dat mensen 
appreciëren wat je doet en ook zelf meehelpen. 
En dat is niet enkel voor mij als landschaps-
architect, maar het geeft ook goesting aan de 
onderhoudsploeg en de aanlegploeg.”

Bij de start van Muide Meulestede 
Morgen was de vraag naar ingericht en 
extra groen groot. Vier jaar later kunnen 
we al van een paar mooie realisaties 
genieten. Dat is dankzij de samenwerking 
van bewoners en Stad Gent. Wij gingen 
praten met twee drijvende krachten 
achter de vergroening van Muide-
Meulestede, Maarten en Maarten.

Kapitein Zeppospark langs het Houtdok

Vikingbos

In maart was de voortuin van de Victor 
Carpentierschool aan de beurt. “Ouders en 
leerkrachten dachten mee na over hoe we de 
voortuin meer kleur konden geven. Maarten 
kwam met een ‘praatplan’ tot bij ons”, zegt 
Maarten Merveille, projectbegeleider bij de 
Werf Vergroening. “Er was zo een groepje 
enthousiaste meisjes bij de aanplantactie”, 
herinnert Maarten Kaptein zich. “We plantten 
maar liefst 2000 vaste planten, rozen, bomen 
en klimplanten.”
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WIL JE 
MEEDOEN 
MET DE WERF 
VERGROENING?

contacteer Maarten Merveille

maarten.merveille@torekevzw.be

0488 71 69 91

BEWONERS DOEN HET ZELF

Bewoners doen ook van alles zelf: 15.000 
bloembollen planten, moestuinbakken en 
boomspiegels onderhouden en fruitbomen 
planten. “In oktober 2019 hebben we 10 
gevelbanken geplaatst en 50 geveltuinen 
aangelegd in de Meulesteedsesteenweg”, 
vertelt Maarten Merveille. “Dit najaar willen 
we er nog een 20-tal geveltuinen bij. Het 
grootste werk is mensen verzamelen. 
Meestal is dat deur aan deur gaan.”

De Werf Vergroening zit niet stil. “Met 
Werkhuis Bulb en de worstelclub, de tijdelijke 
invullers van de site Ateljee, kijken we hoe 
we de bocht aan Meulestedekaai kunnen 
verfraaien met boombakken. Bewoners uit 
de buurt kunnen die bakken adopteren en 
onderhouden. En daarnaast lanceren we 
een groepsaankoop voor planten. Bewoners 
kunnen in augustus-september bomen en 
heesters bestellen aan een voordelig tarief 
voor in hun eigen tuin. Dit najaar kunnen ze 
dan aanplanten.”

EXTRA PARKEN EN VERNIEUWDE 
GROENZONES
Stad Gent werkt aan nieuwe parken in de wijk. 
Langs de sporen ligt het Makelaarspark. Het 
ontwerp is een samenwerking tussen buurt-
bewoners en de Groendienst. De werken lagen 
dit voorjaar even stil vanwege de corona-maat-
regelen, maar bij het ter perse gaan van deze 
krant was de aannemer klaar met de aanleg. 
Het park heeft speeltoestellen, een voetbal-
veldje, een moestuin en een wandelpad van de 
Terneuzenlaan naar de Muidepoort. “Tot zeker 
in juli blijft het volledige park afgesloten. Zo 
kan het pas gezaaide gras een dichte grasmat 
vormen. Daarna komen er voetbalgoaltjes en 
kan de tijdelijke kastanje afrastering weg”, legt 
Maarten Kaptein uit.

Tijdens de mooie lentedagen hebben al heel 
wat mensen het nieuwe Kapitein Zeppospark 
ontdekt. Het park biedt 3ha open en groene 
ruimte aan de grens van de Muide. Je kan 
er wandelen en fietsen. Maar ook gezellig 
zomeren op het strand aan het Houtdok en 
sporten en spelen op een van de toestellen  
en pleintjes.

Maarten Merveille,
Werf Vergroening

Maarten Kaptein, 

Groendienst

Voortuin Victor Carpentierschool

Geveltuinen  
Meulesteedsesteenweg



Buurt Goedendagstraat  
krijgt nieuwe woningen, 
groen en wandelpaden 

De omgeving van de Goedendagstraat is 
volop in ontwikkeling. Er komen nieuwe 
woningen van verschillende types. Het 
openbaar domein krijgt een nieuwe 
groene inrichting met wandelpaden.

In de Goedendagstraat, op het terrein van 
voormalige warme wijktuin, zijn de voorberei-
dingen gestart voor de bouw van 34 woningen 
van het Community Land Trust-project (CLT). 
Community Land Trust is een nieuwe vorm van 
betaalbaar wonen waarbij mensen met een 
beperkt inkomen een eigen woning kunnen 
kopen, maar geen eigenaar van de grond 
worden. Zo kan de prijs van de nieuwbouw 
laag blijven. Het woord Community wil zeggen 
dat de bewoners zich zullen inzetten voor 
elkaar en de buurt.

De woningen komen in twee volumes van 
vier bouwlagen. Er zijn woningen met 1 tot 
4 slaapkamers. Als alles goed gaat, start de 
bouw in 2021. De werken zullen zo een twee 
jaar duren.

Een aantal woningen van het CLT-project 
zullen een private tuin hebben. Huiseigenaars 
van de achtergelegen Goedendagstraat 
kunnen een tuinuitbreiding kopen. De rest van 
het terrein krijgt een groene open inrichting.

AGENDAPUNTEN MMM

In dit gebied werken we aan 
verschillende agendapunten van 
Muide Meulestede Morgen.  
We sommen ze even op:

• Koester en versterk de 
aanwezigheid van verschillende 
types van woningen door ook bij 
nieuwe projecten de kaart van 
diversiteit in woonvormen te 
trekken

• Maak de bestaande woningen 
duurzamer, leefbaarder en veiliger

• Voorzie in nieuwe woonprojecten 
buurtfuncties en de inrichting van 
de publieke ruimte

• Creëer verhuismogelijkheden en 
stimuleer verhuisbewegingen in de 
eigen wijk zodat bewoners er hun 
hele leven kunnen wonen

• Verbind binnengebieden en maak 
veilige routes voor fietsers en 
voetgangers

Wil je meer weten over de 
agendapunten van Muide 
Meulestede Morgen? Ga dan naar 
de website: www.stad.gent/mmm 

Simulatie van het CLT-project

Groepswoning voor senioren
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EEN MIX VAN WONINGEN
Naast het CLT-project, verderop richting de 
Meulesteedsesteenweg, plant WoninGent nog 
een 25-tal sociale woningen. Er is vandaag nog 
geen concrete planning. In afwachting van de 
bouw is er nu een tijdelijke losloopweide.

Het voormalige dienstencentrum en het 
politiekantoor langs de New Orleansstraat 
maakten plaats voor het nieuwe wijkgezond-
heidscentrum ’t Vlot en het groepswonen voor 
senioren. Tussen de twee gebouwen komen er 
nog sociale assistentieflats.

Iedereen had de handen vol met de eigen 
verhuis en de inrichting van de individuele 
flat. Toen dit min of meer achter de rug 
was, werden we geconfronteerd met de 
maatregelen tegen corona: “Blijf in uw kot!”

Aangezien we senioren zijn, behoren we 
tot de risicogroep. We hielden ons dan ook 
strikt aan de voorschriften: afstand houden, 
handen wassen, deurklinken en liftknoppen 
ontsmetten… Niet alleen konden we onze 
kinderen en kleinkinderen niet meer zien, 
ook werden al onze mooie plannen voor 
samenwonen gedwarsboomd. We hebben 
deze woonvorm precies gekozen om niet 
alleen in onze flat te zitten maar om als 
groep gezamenlijke activiteiten op te zetten: 
samen wandelen of fietsen, samen koken en 
eten… Dit alles kon dus niet opstarten. Het 
verder inrichten van ons gebouw, met name de 
gemeenschappelijke ruimtes, lag eveneens stil. 

Gelukkig beschikken we over een groot terras 
en een tuin zodat we - ook door het mooie 
weer - konden genieten van de zon, een koffie 
en een babbel. Onze stoelen staan weliswaar 
voldoende ver van elkaar, maar we zijn toch in 
elkaars gezelschap. Af en toe moeten we wat 
luider praten want het gehoor van sommige 
bewoners is verminderd. Sorry buren! Vaak 
zeiden we elkaar dat we ondanks corona toch 
wel in een luxe situatie zitten!

Onze tuinwerkgroep kon in deze periode wel 
aan de slag, mits inachtname van de regels! 
De hele groep is zeer trots op hen en op het 
resultaat van hun werk. We hebben al na 
een goede 2 maanden een zeer mooie en 
leuke tuin. Die tuin trekt ook de aandacht van 
passerende buurtbewoners. Hieruit volgen 
dan vaak spontane gesprekjes over de haag

Nu, eind mei, begint het toch wel te kriebelen. 
De maatregelen zijn reeds versoepeld, maar 
wij blijven op onze hoede: blijven afstand 
houden, handen wassen en ontsmetten. 

Wij kijken uit naar het moment dat we echt 
actief kunnen samenwonen en hunkeren 
ernaar onze kinderen en kleinkinderen te 
kunnen knuffelen.

Het nieuwe wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot

Wil je meer weten over dit cohousingproject? 
mail: bowoaters@gmail.com  
bel: 0486 / 83 61 91 (Johan)  
        0486 / 31 06 30 (Nicole)

Corona-
dagboek 
cohousing-
project 
 Bowoaters
Vanaf februari namen de bewoners hun 
intrek in het cohousingproject Bowoaters  
(groepswonen voor senioren). Er zijn 
9 flats voor senioren. De naam is een 
knipoog naar het bekende bedrijf iets 
verderop.

RENOVATIE
Er komt niet enkel nieuwbouw. De sociale 
huisvestingsmaatschappij de Volkshaard 
renoveert de gebouwen Klipper en Karveel in 
de Marseillestraat. Via de ‘Wijkwerf’ en ‘Gent 
knapt op’ kregen ook private huiseigenaars 
van Muide-Meulestede een stimulans om hun 
huis te renoveren.

WANDELPADEN
Na de bouwwerken volgt de herinrichting 
van het openbaar domein. Langs nieuwe 

wandel paden zal je ver weg van autoverkeer 
Meulestede kunnen doorsteken.

Vandaag is er al een graswegeltje tussen 
het kinderdagverblijf De Rakkertjes en het 
groepswonen voor senioren. Je kan er van 
de Glasgowstraat naar de Goedendagstraat 
wandelen. Volgend jaar wordt dit pad 
aangelegd in gewassen beton. Later, na de 
bouwwerken, zal je tussen de nieuwe woningen 
in de Goedendagstraat kunnen verder 
wandelen naar de Meulesteedsesteenweg  
en de Marseillestraat.
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RING SCHUIFT OP
Verschillende overheden onderzoeken 
momenteel hoe het drukke verkeer van de 
New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan 
kan verschuiven. Deze zomer verwachten we 
de resultaten van de studie. Daarna is het 
wachten op een planning voor de realisatie.

Kortnieuws

NIEUWE BRUGGEN KOMEN 
De vergunningen voor de nieuwe 
Meulestedebrug en de Verapazbrug 
zijn binnen. De start van de werken is 
voor beide bruggen gepland in 2021. De 
Vlaamse Waterweg bouwt een nieuwe 
Meulestedebrug op de plaats van de 
huidige brug. De brug zal bestaan uit 

twee afzonderlijk beweegbare delen 
- één voor elke rijrichting. Het Vlaams
Agentschap voor Wegen en Verkeer
bouwt de Verapazbrug over de Oude
Dokken. Dit zal een alternatief vormen
voor het huidige doorgaand verkeer
in de Muidepoort.

MUIDE-MEULESTEDE FIETST
Op de Voorhavenkaai en in het 
Makelaarspark kwamen er nieuwe 
fietsroutes bij. Het fietspad in de New 
Orleansstraat werd breder. Wanneer de 
bouwwerken in de Kopenhagenstraat 
klaar zijn, komt er langs de sporen ook een 
fietsdoorsteek van de Terneuzenlaan naar de 
Santosstraat.

In de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan 
kwamen er in totaal 541 fietsparkeer-
plaatsen bij, waarvan 58 plaatsen voor 
niet-standaardfietsen (tandems, bak- en 
kratjesfietsen of ligfietsen).

MMM TRAILER
Zag je de MMM-trailer 
al rondrijden tijdens het 
buurtfeest? Zet hem in voor 
jouw evenement of tijdelijke 
invulling in je straat.

Reserveer via het buurt-
centrum in de Patrijsstraat.

projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

www.instagram.com/muidemeulestedemorgen

MEER  
INFORMATIE

V.U. Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2020
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