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MUIDE  
MEULESTEDE  
MORGEN?
In 2013 zien bewoners van alles bewegen in hun wijk, maar ze missen een overzicht. 
Ze kloppen aan bij Stad Gent om samen te werken aan het Muide-Meulestede van 
morgen.
 
De architectenbureaus ndvr en Architecture Workroom krijgen de opdracht om 
een voorbereidende studie (conceptstudie) te doen. Ze nemen interviews af en 
organiseren workshops met bewoners, buurtorganisaties en ondernemers uit de 
wijk. In hun eindrapport stellen ze onder andere 12 agendapunten voor die de 
leidraad vormen voor het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.
 
Op 29 september 2016 geven bewoners en Stad Gent de aftrap en lanceren ze de 
eerste projecten. In de daarop volgende jaren start de Moeskopperij, er komen 
buurtinitiatieven in treinwagons op de Voorhaven en bewoners doen verkeerstel-
lingen. Bewoners planten het Vikingbos aan. De aanleg van het Makelaarspark, 
het Voorhavenpark en het Kapitein Zeppospark en de bouw of voorbereiding 
van innovatieve woonprojecten (groepswonen voor senioren, community land 
trust-project, …) starten.

De eerste projecten zijn geen eindpunt. Bewoners en Stad Gent zetten nieuwe 
projecten in de steigers. Het Atelier, een wijkplatform van bewoners, houdt het 
overzicht en baseert zich op de agendapunten van bij de start. Muide Meulestede 
Morgen investeert in onder andere groene ruimte, nieuwe woonvormen, centrale 
ontmoetingsplekken, nieuwe economie in oude havenloodsen en duurzame 
mobiliteitsoplossingen.
 
In 2017 beginnen de bureaus BUUR en EVR aan een wijkstructuurschets. Dit is een 
ruimtelijke structuur in lopende en nieuwe projecten, om groene en waterzones 
met elkaar te verbinden, verkeer binnen en buiten te stroomlijnen en nieuwe 
plekken op een kwalitatieve manier in te richten. Het is een toekomstbeeld van 
de wijk. 

Daarnaast starten er nog andere studies en projecten. Bewoners blijven een grote 
rol spelen bij de opvolging en uitvoering.



HÉ BUUR, DOE JE MEE?

54

VOORJAAR 
2013

In 2013 vragen bewoners Stad 
Gent om samen te werken aan 
een project voor hun wijk.

JANUARI 
2014

Op een wijkbeurs wisselen 
bewoners, Stad Gent en andere 
partners informatie uit over 
verschillende projecten. Na 
de wijkbeurs verzamelen de 
initiatiefnemers ook informatie 
bij kinderen, buurtorganisaties en 
professionelen uit de wijk.

NOVEMBER 
2014

De Vlaamse overheid keurt 
de conceptstudie voor Muide-
Meulestede goed. Meteen een 
primeur. Het is de eerste keer 
dat bewoners zelf zo een studie 
aanvragen.

29 SEPTEMBER
2016

Bewoners en Stad Gent lanceren 
samen het stadsvernieuwings-
project Muide Meulestede 
Morgen en presenteren de eerste 
projecten in CC Meulestede. 
Ze roepen de hele wijk op om 
mee te doen. Er volgen heel wat 
‘werfvergaderingen’.

VOORJAAR
2017

Bewoners doen zelf een verkeers- 
telling. De buurttuin Moeskopperij 
gaat van start, en bewoners en de 
Groendienst maken samen een 
ontwerp voor het Makelaarspark.

NAJAAR 
2017

De werken voor de aanleg van het 
Houtdokpark en de herinrichting 
van de Voorhaven beginnen.

MEI-SEPTEMBER 
2015

De initiatiefnemers en Stad 
Gent geven ndvr en Architecture 
Workroom de opdracht om de 
studie uit te voeren. De archi-
tectenbureaus doen hun ronde 
in de wijk, leren de lopende en 
verwachte projecten kennen, en 
interviewen bewoners, onderne- 
mers en organisaties uit de wijk.

OKTOBER-DECEMBER
2015

Tijdens een startmoment in het 
buurtcentrum presenteren de 
bureaus wat ze in de zomer-
maanden hebben verzameld. 
Bewoners reageren en vullen aan.
In het najaar volgen drie 
workshops. Bewoners, buur-
torganisaties, ondernemers en 
stadsdiensten debatteren over 
mobiliteit, over wonen en leven 
en over economie in de wijk.

6 FEBRUARI 
2016

Bewoners kunnen opnieuw 
komen luisteren naar en reageren 
op de inzichten uit de workshops 
en alle bijbehorende gesprekken 
in een tussentijdse presentatie in 
de Sint-Theresia van Avilakerk.

NAJAAR 
2017-2018

Bewoners planten het Vikingbos 
aan. De architectenbureaus 
BUUR en EVR werken aan een 
toekomstbeeld voor de wijk 
(structuurschets). Er zijn onder 
andere workshops en een plan-
tenactie. Hieruit zullen nieuwe 
projecten groeien.

 
2019

De aanleg van het Makelaarspark 
start en huiseigenaars kunnen 
intekenen op de Wijkwerf voor 
renovatie en isolatie.

2020

Verschillende parken zijn klaar.  
Er lopen studies en er staan 
nieuwe projecten in de steigers.
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AGENDAPUNTEN
Waar willen we met Muide-Meulestede naartoe? 

12 agendapunten geven de richting aan:

1.
Koester en versterk de aanwezigheid 
van verschillende types van woningen 
door ook bij nieuwe projecten de 
kaart van diversiteit in woonvormen te 
trekken.

7.
Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, 
ondernemers en scholen en zet wijkge-
bonden leer-stage-werktrajecten op.

3.
Voorzie in nieuwe woonprojecten buurtfunc-
ties en de inrichting van de publieke ruimte.

9.
Waak erover dat grote infrastructuurwerken 
aan de rand voordelen bieden voor de wijk.

5.
Behoud, benut en versterk het potentieel 
van magazijnen, loodsen, hangars en 
ateliers als ruimte voor de maakeconomie.

2.
Maak de bestaande 

woningen duurzamer, 
leefbaarder en veiliger.

8.
Verbind binnengebieden en maak 

veilige routes voor fietsers en 
voetgangers.

4.
Creëer verhuismogelijkheden en 

stimuleer verhuisbewegingen in de 
eigen wijk zodat bewoners er hun 

hele leven kunnen wonen.

10.
Maak de omgeving Pauwstraat - Muidepoort 

en zone rond Meulestedebrug  
leefbaarder voor de wijk.

6.
Organiseer centrale plekken: 

bijvoorbeeld de Roerstraat, 
het Manchesterplein en het 

rondpunt in Meulestede.

12.
 Benut de beschikbare ruimte 

om concrete klimaatregelen uit te 
werken en uit te testen.

11.
Maak Muide-Meulestede dé koploper  
in het behalen van de doelstellingen 
van het Klimaatplan Gent.
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Stadsvernieuwing in cocreatie 
Bewoners en Stad Gent zoeken in het stadsvernieuwingsproject  

Muide Meulestede Morgen naar een nieuwe manier van samenwerken.

Atelier
Bewoners, ondernemers, buurtorganisaties en Stad Gent zijn samen opdrachtgever van Muide 
Meulestede Morgen. Ze hebben een wijkplatform opgericht: het Atelier. Het Atelier behoudt het 
overzicht over alle projecten. Het is ook de broedplaats voor nieuwe projecten en de plek waar 
ideeën voor nieuwe projecten afgetoetst worden aan de agendapunten van bij de start.

De verslagen van het Atelier vind je op www.stad.gent/mmm.

Wil je meer weten of meedoen? Contacteer dan wijkregisseur Karolien Lecoutere  
(  09 266 82 57 of  karolien.lecoutere@stad.gent). 

Bewonerswerven
Bewoners gaan ook zelf aan de slag in zogenaamde werven. Dit zijn werkgroepen waarin acties 
voorbereid worden.

WERF VERGROENING
Bewoners vergroenen hun wijk in samenspraak met de Groendienst. Het Vikingbos in de 
Pauwstraat, de voortuin van Victor Carpentier, 50 geveltuinen in de Meulesteedsesteenweg en 
boomspiegels zijn enkel projecten van de Werf.

Zin om mee te doen? Contacteer projectbegeleider Maarten Merveille 
(  0488 71 69 91 of  maarten.merveille@torekevzw.be).

WERF MOBILITEIT
Bewoners en de Stad zoeken samen oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Onder het 
motto ‘meten is weten’ verzamelden 30 wijkbewoners eind januari 2017 voor een heuse 
verkeerstelling. De grootschaligheid was uniek. De Werf Mobiliteit en Stad Gent hebben geijverd 
voor de asverschuiving van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. 

WERF TREINWAGONS
Op het nieuwe groene plein en in de buurttuin langs de loodsen van de scheepsherstellers 
baten buurtbewoners oude treinwagons uit als plekken waar mensen kunnen creëren, 
workshops organiseren, vergaderen, familiefeestjes geven of gewoon gezellig samen zijn.

Wil je meer weten? Contacteer Buurtcentrum Muide-Meulestede, Patrijsstraat 10  
(  09 268 21 23 of  buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent).



MOBILITEITSOPLOSSINGEN
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TOEKOMSTBEELD 
VOOR 
MUIDE-MEULESTEDE
Een groene buffer in de New Orleansstraat, méér groene plekken die in 
een lus verbonden worden, centrale plekken in de wijk, kruisbestuiving 
tussen wonen en bedrijvigheid op het eiland en de haven, en korte 
ketensystemen op het eiland, dat zijn de hoofdlijnen van het toekomst-
beeld voor Muide-Meulestede.

Het toekomstbeeld, of de structuurschets, is een samenhangende 
ruimtelijke visie die lopende en nieuwe projecten met elkaar verbindt, 
groene en waterzones inplant, verkeer binnen en buiten stroomlijnt en 
plekken voor nieuwe activiteiten aanduidt.

De architectenbureaus BUUR en EVR maakten dit toekomstbeeld op in 
overleg met bewoners en stadsdiensten.

Wil je meer weten? 

Op www.stad.gent/mmm vind 
je filmpjes, een samenvatting en 
de volledige studie. 
Je kan ook de publicatie over het 
toekomstbeeld opvragen via de 
contactgegevens hier achteraan 
in de brochure. 

EEN GROENE BUFFER

CENTRALE PLEKKEN
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STAP VOOR STAP 
Het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 
Morgen loopt meerdere jaren. Na de voorbereidende 
studie (conceptstudie) en het toekomstbeeld 
(structuurschets) startten de eerste projecten, maar 
er zitten nog veel projecten in de pijplijn. Vooraleer 
de uitvoering kan beginnen, is vaak eerst grondig 
studiewerk nodig. We geven hieronder enkele 
studies die momenteel lopen:

• Muide-Meulestede fossielvrij: Stad Gent 
onderzoekt of en hoe het eiland zonder gas 
kan functioneren.

• Tijdelijke zuidelijke havenring: het provincie-
bestuur onderzoekt hoe de tijdelijke zuidelijke 
havenring vlotter kan, in afwachting van de 
zogenaamde Sifferverbinding. In de studie werd 
de verschuiving van het doorgaand verkeer van 
de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan 
meegenomen. 

• MUV Mobility Urban Values is een Europees 
project dat verplaatsingen van mensen in 
kaart brengt en aanbevelingen voor duurzame 
mobiliteit wil formuleren.

• Loodsen en werkplaatsen: Bulb Werkhuis 
onderzoekt hoe bestaande werkplaatsen en 
loodsen beter en meer kunnen ingezet worden.

• Stad Gent en Universiteit Gent onderzoeken de 
wijze waarop bewoners zich verplaatsen.
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WANDELKAART 
MUIDE MEULESTEDE MORGEN

In deze brochure vind je een wandelkaart. 
Volg de route en ontdek het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 

Morgen. Je komt van alles te weten over het verleden, het heden,  
maar vooral ook de toekomst van de wijk Muide-Meulestede.

We starten onze trip aan het Vikingbos. Maar de wandeling maakt een lus, 
dus je kan aan om het even welke stopplaats starten.



MEER WETEN?
• Ga naar de website:  www.stad.gent/mmm

• Contacteer projectcommunicator Wannes Haghebaert 
    09 266 82 33
   mmm@stad.gent

• Volg ons 
   www.facebook.com/muidemeulestedemorgen
   www.instagram.com/muidemeulestedemorgen 

Copyright foto’s: 
Brecht Van Maele, Christophe Vander Eecken, Wannes Haghebaert,  
Werf Vergroening en Stad Gent
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