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WANDELKAART 
MUIDE MEULESTEDE  
MORGEN

Ontdek het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 
Morgen met deze wandelkaart. 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.
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Stopplaatsen
1  VIKINGBOS  

2  BUURTCENTRUM MUIDE-MEULESTEDE
3  FRICANDONPOORTJE

4  THERESIA VAN AVILAKERK

5  MOESKOPPERIJ  

6  MANCHESTERPLEIN  

7  DUINKERKEPLEIN  

8  VOETBALCLUB STANDAARD MUIDE  

9  GROENER MUIDE-MEULESTEDE  

10  GROEPSWONING VOOR SENIOREN   

11  SOCIALE ASSISTENTIEFLATS  

12  WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ‘T VLOT

13  CLT-PROJECT  

14  SOCIALE WONINGEN  
MEULESTEEDSESTEENWEG

15  WIJKRESTAURANT ’T OUD POSTJE

16  CC MEULESTEDE

17  LOKAAL DIENSTENCENTRUM  
DE WATERSPIEGEL 

18  SOCIALE WONINGEN  
KLIPPER EN KARVEEL

19  SINT-ANTONIUS ABTKERK  

20  BOUWPROJECTEN REDERSPLEIN

21  OPENBAAR DOMEIN REDERSPLEIN  

22  MEULESTEDEBRUG

23  SITE ATELJEE  

24  OPENBAAR DOMEIN VOORHAVEN  

25  WAGONS VOORHAVEN   

26  BOUWPROJECTEN VOORHAVEN

27  MAKELAARSPARK  

28  TERNEUZENLAAN

29  MUIDEPOORT  

30  SOCIALE WONINGEN LOODSENSTRAAT

31  BUURTHUIS ROERSTRAAT

32  KAPITEIN ZEPPOSPARK  

33  VERAPAZBRUG

Contactgegevens
• Buurtcentrum Muide-Meulestede (2), Patrijsstraat 10,   09 268 21 23,  

 buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent

• Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot (12), New Orleansstraat 271,   09 277 99 11,  
 info@wgctvlot.be,  www.wgctvlot.be

• Wijkrestaurant ’t Oud Postje (15), Meulesteedsesteenweg 455,   09 259 91 20, 
check  facebook

• CC Meulestede (16), Meulesteedsesteenweg 515,   09 329 74 79,  
 cc@meulestede.gent,  www.meulestede.gent 

• Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel (27), Meulesteedsesteenweg 510, 
  09 266 30 50,  ldc.dewaterspiegelocmw.gent,  
  www.ocmwgent.be/de-waterspiegel

• Buurthuis Roerstraat (31), Roerstraat 5,  09 251 04 30,  
 buurtvoorzieningen@stad.gent

Routebeschrijving
We starten de wandeling aan het Vikingbos 1 , in de Pauwstraat. Bewoners hebben het 
bos zelf aangeplant en kozen de naam als verwijzing naar het legendarische café aan 
de overkant: de Viking. (  lees meer op de achterzijde)

We steken over naar de Patrijsstraat. Op je rechterkant vind je het Buurtcentrum Muide- 
Meulestede 2 . De buurtwerkers helpen er graag met allerlei bewonersinitiatieven. 
Achterop staat de Buurtloods. Dit was ooit een loods van scheepsherstellers, vandaag 
is het een polyvalente ruimte voor de buurt. De loods draagt de naam van de overleden 
geliefde buurtwerker Lucien De Ridder.

Schuin tegenover het buurtcentrum is er een doorgang onder het grijze appartements-
gebouw: het Fricandonpoortje 3 . Het voormalige citeetje kreeg zijn naam omdat een 
bewoner er regelmatig Fricandon (vleesbrood) maakte en het er heerlijk rook. Wandel 
erdoor tot aan de Meulesteedsesteenweg en sla rechtsaf.

De Sint-Theresia van Avila-kerk 4  behoorde ooit tot een grotere site met de achter-
liggende schoolgebouwen (ateliers Berlinde De Bruyckere). De kerk is verkocht op de 
private markt. De eigenaar wil er zijn autoverzameling in onderbrengen en zal de kerk 
als polyvalente ruimte verhuren.

We wandelen verder. De Wallboys verfraaien de muur van het voormalige klooster. 
Er zijn kijkgaten waardoor je even kan gluren in de Moeskopperij 5 .  
Aan de Manchesterstraat zie je rechts de poort naar de moestuin. Bewoners telen er 
tijdelijk groenten in bakken en verzorgen er dieren in afwachting van een bouwproject 
van het Centrum voor Algemeen Welzijn. (  lees meer op de achterzijde)

Op de hoek van de Meulesteedsesteenweg en de Manchesterstraat zie je een pleintje 
met een bushalte. We dromen van een echt Manchesterplein 6 . (  lees meer op 
de achterzijde)

Wandel verder in de Manchesterstraat. Geniet van de mooie gevels. Op het einde van de straat kom 
je op een pleintje met bomen en een zitbankje. Wist je dat deze plek Duinkerkeplein 7  heet? Rechts 
zien we de loods van Stukwerkers, maar ook het terrein van Voetbalclub Standaard Muide 8 . (  lees 
meer op de achterzijde)

Via de New Orleansstraat, de Helsinkistraat en de Leithstraat kom je terug op de Meulesteedse-
steedsesteenweg. We wandelen verder in noordelijke richting. Let op de mooie geveltuinen en 
de fleurige voortuin van de Victor Carpentierschool. Bewoners werken aan een groener Muide- 
Meulestede 9 . (  lees meer op de achterzijde)

Neem vóór de school de Glasgowstraat. Op het einde van de straat vind je de cohousing Bowoaters 
(Groepswoning voor senioren 10 ). Neem het wegeltje vóór het gebouw naar links. Via dit wegeltje kan 
je weg van het verkeer in de New Orleansstraat doorsteken naar de Goedendagstraat. (  lees meer 
op de achterzijde)

Naast de cohousing zal de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 26 sociale assistentieflats en 
2 eengezinswoningen 11  bouwen. (  lees meer op de achterzijde) Op de hoek met de Goedendags-
traat staat het nieuwe wijkgezondheidscentrum ’t Vlot 12 .

Sla linksaf in de Goedendagstraat. Achter de huizen aan de rechterkant komt het CLT-project 13  met 
betaalbare woningen (  lees meer op de achterzijde). Je ziet het terrein achter het hek ongeveer in 
het midden van de straat.

We wandelen verder tot aan het rondpunt. Daar slaan we rechtsaf. Verderop aan ’t Bobijntje zie je 
hetzelfde terrein als daarnet. Achter de huizen van de Meulesteedsesteenweg plant WoninGent 25 
sociale woningen 14 . Nu is er een tijdelijke hondenlosloopweide. 

Aan de overkant vind je het wijkresto ’t Oud Postje 15 . Je kan er van maandag tot en met zaterdag 
terecht voor een lunch. Na de bocht in de steenweg passeren we het cultureel centrum Meulestede 
16 . In de 19de eeuw werd het gebouwd als Katholieke jongensschool. Vanaf de 20ste eeuw kon het 

verenigingsleven er terecht. In 2011 opende het volledig restaureerde centrum opnieuw de deuren. 
Je kan er een theaterzaal, feestzaal of kleinere zalen huren.

Aan de overkant staat het Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel 17 , dé ontmoetingsplek voor 
Muide-Meulestede, Wondelgem en omstreken. (Voornamelijk) Senioren kunnen er terecht voor een 
babbel, een workshop, hulp of vrijwilligerswerk.

Nu gaan we Meulestedepark in langs het pad naast het lokaal dienstencentrum. Zo komen we in de 
Marseillestraat. De sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard start met de renovatie van de 
appartementsgebouwen Klipper en Karveel 18 . We gaan links in de Marseillestraat. Aan de Meeuw-
straat slaan we opnieuw linksaf en stappen we verder tot aan de kerk.

De Sint-Antonius Abtkerk 19  bepaalt het zicht op het Redersplein. De kerk krijgt een culturele 
invulling. (  lees meer op de achterzijde) Voor de kerk organiseren buurtbewoners op zaterdag-
voormiddag Meulestede Markt. 

Rond het Redersplein zijn bouwwerken 20  gepland. Het braakliggend terrein wacht op een privaat 
woonproject en de apotheek maakt plaats voor enkele sociale woningen van huisvestingsmaatschappij 
ABC. Na de bouwwerken krijgt het openbaar domein rond het Redersplein 21  een nieuwe inrichting. 
(  lees meer op de achterzijde) De Vlaamse Waterweg vervangt Meulestedebrug 22 . 

We zetten onze trip verder langs de Meulestedekaai. Aan de hoge populieren zitten Bulb Werkhuis 
en de Worstelclub Kampioen Gent als een tijdelijke invulling in de voormalige sociale werkplaats 
Ateljee 23 . (  lees meer op de achterzijde)

Via het monumentale hek betreed je de beschermde Voorhavensite. Tussen het huis links en de loodsen 
van de scheepsherstellers loop je onder luifel door en kom je in de nieuwe buurttuin. Wandel het pad 
af tot aan de brede kasseistrook richting het water. Volg die strook en sla dan linksaf op de vernieuwde 
Voorhavenkaai. Het volledige openbare domein van de Voorhaven 24  wordt heringericht. Buurtbewoners  
baten er oude treinwagons 25  (  lees meer op de achterzijde) uit als ontmoetingsplaatsen. 

WoninGent bouwt 27 sociale woningen in de Voorhavenlaan. Ook private ontwikkelaars 
bouwen in en rond de Voorhaven nieuwe woningen en kantoren 26 .

Je verlaat terug de Voorhavensite en passeert een nieuw rood appartementsgebouw. 
Tussen het gebouw en de sporen komt nog een fiets- en wandelpad naar de Pauwstraat. 
Steek de sporen over. Aan de linkerkant vind je het heringerichte Makelaarsparkje 27 , 
vroeger gekend van Iron Muide. (  lees meer op de achterzijde)

Volg de Terneuzenlaan 28 . Je vindt er de voormalige directeurswoning van de 
redersfamilie Beauval, van de hand van Geo Henderick. De architect bouwde ook het 
aanpalende citeetje (Assenedestraat) met de mooie hoekhuizen. Kom hier zeker eens 
wandelen in de avondzon.

Aan Muidebrug sla je linksaf naar de Muidepoort 29 . (  lees meer op de achterzijde)
De naam verwijst naar de voormalige stadspoort die zich tot in 1860 ter hoogte van 
de Muidebrug bevond.

We stappen verder tot aan de Loodsenstraat 30 . Op de hoek plant WoninGent 7 
sociale woningen en 3 appartementen. Aan de overkant vind je het Buurthuis 31  
in de Roerstraat. Vrijwilligers baten deze ontmoetingsplek uit. Als je verder wandelt,  
kom je aan het nieuwe Kapitein Zeppospark 32 . (  lees meer op de achterzijde) 
Je kan er wandelen en fietsen rond de Oude Dokken. Op een van de veldjes kan je ook 
sporten, spelen en picknicken. Of je kan na deze wandeling even uitrusten op een van 
de bankjes of op het strand.

Over de Oude Dokken bouwt het Agentschap voor Wegen en Verkeer de Verapazbrug 33 .  
Via die brug zal het verkeer van de Afrikalaan naar de stadsring kunnen rijden. Dit zal 
het doorgaand verkeer in de Muidepoort verminderen.
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VIKINGBOS 
Bewoners en de Groendienst hebben het Vikingbos 
aangeplant langs de sporen in de Pauwstraat. 
Er staan onder andere lindes, berken, lijsterbessen, 
ligusters, meidoorns en kardinaalsmutsen.  
De plek is aantrekkelijk voor vogels en insecten. 
De naam Vikingbos verwijst naar het legendarische 
café aan de overkant: de Viking, bij Lisbet. Viervoeters 
kunnen terecht in de hondenlosloopweide en bij 
de poeppaal.

Dit is één van de meest zichtbare realisaties van de Werf Vergroening. Bewoners vergroenen 
hun wijk in samenspraak met de Groendienst.

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

MOESKOPPERIJ
Op de plaats van het voormalige klooster tuinieren 
bewoners in hun Moeskopperij. Ze telen kruiden, 
radijzen, courgetten, tomaten, bieten, spruitjes…. 
Noem maar op. Ze hebben ook enkele kleine 
dieren. Deelnemers hebben individuele moestuin-
bakken, maar ze werken ook in gemeenschappe-
lijke bakken en werken samen aan het onderhoud 
van de plek.

Dit is een tijdelijke invulling in afwachting van 
een bouwproject van het Centrum voor Algemeen 
Welzijn (CAW).

De Moeskopperij beheert ook samen met buurtbewoners moestuinbakken in de Voorhaven.

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

MANCHESTERPLEIN 
Muide-Meulestede heeft geen dorpsplein. In het 
toekomstbeeld van Muide Meulestede Morgen 
(structuurschets) zien we verschillende centrale 
plekken op de as van de Meulesteedsesteenweg: 
de Pauwstraat, de Roerstraat, de Vorkstraat, de 
Manchesterstraat, het rondpunt en het Redersplein. 
Op die plekken zien we ruimte voor ontmoeten, 
vergroening, dienstverlening of handel.

Buren denken aan een tijdelijke invulling op het Manchesterplein.  
Meer weten? Contacteer wijkregisseur Karolien Lecoutere  
(  09 266 82 57 of  karolien.lecoutere@stad.gent).

DUINKERKEPLEIN
Het Duinkerkeplein is nu ingenomen door het drukke verkeer in 
de New Orleansstraat. In het toekomstbeeld voor de wijk (struc-
tuurschets) verschuift het doorgaand verkeer van de New Orleans-
straat naar de Port Arthurlaan (bij de haven). Dit biedt mogelijkhe-
den om de New Orleansstraat autoluwer en groener te maken. 

Verschillende overheden onderzoeken momenteel hoe dit kan. Daarna is het wachten op een 
planning voor de realisatie.

VOETBALCLUB STANDAARD MUIDE
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.

 

VERGROENEN MUIDE-MEULESTEDE
Bewoners van de Werf vergroening plantten maar 
liefst 50 geveltuinen aan in de Meulesteedsesteenweg. 
Kinderen van de Victor Carpentierschool en de Groendienst 
hebben in het voorjaar van 2020 de voortuin van de school 
heringericht met allerlei planten. Ook de zijgevel van het 
schoolgebouw in de Goedendagstraat wordt een echte 
groengevel.

Dit lijken kleine ingrepen, maar allemaal samen geven ze de wijk meer kleur.

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

GROEPSWONING VOOR SENIOREN
Het OCMW Gent bouwde een ‘groepswoning voor senioren’. Sinds 
februari 2020 wonen 9 senioren in hun ‘cohousing Bowoaters’. Ze 
hebben een eigen flat, maar delen ruimtes zoals de keuken en de tuin.

Dit project past binnen Muide Meulestede Morgen waarin we zoeken 
naar mogelijkheden om bewoners hun hele leven in de wijk te laten 
wonen.

SOCIALE ASSISTENTIEFLATS
WoninGent zal naast de groepswoning voor senioren 26 sociale assistentieflats, 
2 eengezinswoningen en een gemeenschapsruimte bouwen.

Dit project past binnen Muide Meulestede Morgen waarin we zoeken naar moge-
lijkheden om bewoners hun hele leven in de wijk te laten wonen, en investeren in 
verschillende woontypes.

CLT-PROJECT
Op het terrein achter de Goedendagstraat is 
het CLT-project gestart. Dat is een nieuwe vorm 
van betaalbaar wonen waarbij bewoners enkel 
eigenaar worden van een huis of appartement 
en niet van de grond. Er zullen 34 gezinnen met 
een bescheiden inkomen kunnen wonen.

Er komen ook openbaar groen en fiets- en wandelpaden van de Goedendagstraat naar de 
Marseillestraat en de Meulesteedsesteenweg. De eigenaars van een aantal woningen in de 
Goedendagstraat kunnen een stuk tuinuitbreiding kopen.

Het project is een samenwerking tussen 
CLT Gent vzw, Stad Gent, sogent en WoninGent. 
Meer info vind je op  www.cltgent.be.

SINT-ANTONIUS ABTKERK
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.

De kerk en het orgel binnenin zijn beschermd als erfgoed. Om de organisatie van diverse 
activiteiten mogelijk te maken is er een gedeeltelijke renovatie nodig. Het kerkschip blijft 
behouden. Het bijgebouwtje aan de zuidgevel met de sacristie wordt gerenoveerd en/of 
uitgebreid.

OPENBAAR DOMEIN REDERSPLEIN
Wanneer de bouwprojecten rond het Redersplein klaar zijn, krijgen het 
plein, de Meeuwstraat en de Albatrosstraat een nieuwe inrichting. De 
buurtbewoners zullen worden betrokken bij de plannen.

SITE ATELJEE
Op de voormalige plek van de sociale werkplaats 
Ateljee is nu een tijdelijke invulling met Bulb Werkhuis, 
Worstelclub Kampioen Gent en Samenlevingsopbouw.

Bulb Werkhuis heeft de grote hal ingericht als 
werkplaats. Verschillende maakbedrijfjes hebben 
er hun vaste stek. Daarnaast moet het ook een plek 
voor creatieve kruisbestuiving worden en zal je er een 
werktafel of materiaal kunnen gebruiken. 

Bulb Werkhuis kreeg ook de opdracht om te onderzoeken hoe bestaande werk-
plaatsen en loodsen in de wijk meer en beter kunnen gebruikt worden. 

Op termijn komt op deze plek een site voor betaalbaar en innoverend wonen.

OPENBAAR DOMEIN VOORHAVEN
Waar vroeger katoen overgeladen werd van schepen 
naar loodsen, investeert Stad Gent nu in aantrekkelijk 
buurtgroen, pleinen en kaaien, en bouwen private ontwik-
kelaars woningen en kantoren.

De herinrichting zorgt onder andere voor een aangenaam 
wandel- en fietspad op de Voorhavenkaai, een buurttuin 
langs de loodsen van de scheepsherstellers, een nieuw 
groen plein waar kinderen kunnen spelen en een  
pergolaconstructie met klimplanten voor schaduw.

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.

Meer info vind je op  www.stad.gent/voorhaven.

WAGONS VOORHAVEN
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, familie-
feestjes geven of gewoon gezellig samen zijn.

Meer info? Buurtcentrum Muide-Meulestede, Patrijsstraat 10 
(  09 268 21 23 of  buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent).

MAKELAARSPARKJE
Bewoners en Groendienst maakten samen het plan voor de herinrichting 
van het Makelaarspark. Fietsers kunnen via het parkje van de Terneuzenlaan 
naar de Makelaarsstraat doorsteken. Wandelaars kunnen via een wandelpad 
van de Terneuzenlaan naar de Muidepoort. Je kan er picknicken, spelen, 
moestuinieren of uitrusten op een bankje.

MUIDEPOORT
De Pauwstraat - Muidepoort – Voormuide is nu een 
drukke verkeersas. Volgens het toekomstbeeld van 
Muide Meulestede Morgen (structuurschets) zal het 
doorgaand verkeer na de bouw van de Verapazbrug 
verminderen en kunnen we dan nadenken over de 
herinrichting van de Muidepoort met meer plaats voor 
voetgangers, fietsers, terrasjes en leven op straat.

KAPITEIN ZEPPOSPARK
Dit nieuwe wijkpark rond het Houtdok 
heeft een sportplein en speeltuin. Je 
kan er ook trainen op het outdoor 
fitnessstation, fietsen of wandelen 
op de promenade en verpozen op de 
verlaagde kades of strandzone.

De oude havenkraan op de westelijke oever, krijgt een uitkijkplatform en zal dienen 
als baken en uitkijkpunt. In het Kapitein Zeppospark werden de oorspronkelijke 
elementen zoveel mogelijk behouden en versterkt. Er hangt een gezellig maritiem 
sfeertje. Het water in het Houtdok is vervuild, daarom is er een zwemverbod.

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 : Christophe Vander Eecken

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

MUIDE MEULESTEDE 
MORGEN IN HET KORT
Buurtbewoners en Stad Gent werken samen aan het  
Muide-Meulestede van morgen. 12 agendapunten en 
het bewonersplatform Atelier geven de richting aan.  
Muide Meulestede Morgen investeert in onder andere 
groene ruimte, nieuwe woonvormen, centrale ontmoetings- 
plekken, nieuwe economie in oude havenloodsen en 
duurzame mobiliteitsoplossingen. Ook bij de uitvoering 
spelen bewoners een grote rol.

Meer info vind je op 
www.stad.gent/mmm.
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