
De Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen wordt vervangen door een 
nieuwe brug met twee afzonderlijk beweegbare brughelften. De nieuwe brug 
zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken 
hebben. Dat maakt dat de nieuwe brug drie keer zo breed zal zijn als de huidige.  
Een brug uit twee delen heeft als voordeel dat het verkeer kan blijven doorstromen 
wanneer er werken zijn aan één helft.

Samen met de bouw van de brug worden ook de aansluitende stukken van 
de Zeeschipstraat en de New Orleansstraat vernieuwd. Bij de herinrichting gaat 
aandacht naar de doorstroming van het verkeer, maar ook naar de veiligheid van 
de fietsers en voetgangers. Onder de brug komen er fietsonderdoorgangen.  
Op die manier moeten fietsers de drukke autoverbinding niet oversteken.

Werken verlopen in fasen

De werken zullen ingrijpend zijn en 
vijf jaar duren. Toch zal het door 
de gefaseerde aanpak bijna altijd 
mogelijk blijven om het kanaal 
Gent-Terneuzen over te steken.

Vandaag zijn er werken ten noorden 
van de bestaande brug en op de 
Meulestedekaai ten zuiden van de 
bestaande brug. In deze fase wordt de 
noordelijke brughelft gebouwd en blijft 
de huidige Meulestedebrug in gebruik.

Wanneer de noordelijke brughelft 
klaar is, start de 2de fase. Het verkeer 
verhuist dan naar deze nieuwe 
brughelft. Daarna kan de afbraak 
van de oude brug beginnen en 
vervolgens wordt op die plaats 
de zuidelijke brughelft gebouwd. 
Wanneer het verkeer over dit tweede 
deel kan, worden het kruispunt en 
de toegangswegen afgewerkt.
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4 miljoen euro voor  
Muide Meulestede Morgen

De Vlaamse overheid geeft 4 miljoen euro subsidies aan het stadsvernieuwingsproject 
Muide Meulestede Morgen. De middelen worden ingezet op wonen, werken, openbaar 
domein, vergroening en duurzame investeringen. Op deze pagina belichten we enkele acties. 
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 WONEN OP MAAT VAN DE WIJK
De ruimte in de stad is beperkt. Niet iedereen  
heeft thuis plaats om te klussen of een grotere 
groep vrienden of familie te ontvangen. 
Daarom kijken we bij nieuwe bouwprojecten 
in Muide-Meulestede of het mogelijk is om 
een gedeelde ruimte te voorzien. Dit kan 
onder meer een gedeelde woonkamer zijn, 
een atelier om te klussen of een washok. 

In het CLT-project (woningen in de 
Goedendagstraat) komt er zo een ruimte voor 
de bewoners en de buren. We onderzoeken 
ook mogelijkheden in het woonproject Kaai 24 
(Voorhavenlaan) en bij de toekomstige sociale 
assistentiewoningen in de New Orleansstraat.

 MM ALS WERKATELIER
• De verweving van wonen en werken is 

waardevol. We brengen binnengebieden 
met werkplaatsen in kaart en selecteren 
één plek voor de oprichting van een 
buurtatelier waar zowel professionelen 
als bewoners terecht kunnen voor klussen 
of ambachten. Vandaag hebben we met 
werkhuis Bulb in de Meulestedekaai al 
een eerste atelier in de wijk.

• We bekijken hoe we leer- en werkstages 
in de plaatselijke bedrijven kunnen 
ondersteunen.
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OPENBAAR DOMEIN

Drukke verkeersassen en de inrichting van straten, pleinen en parken 
hebben een grote invloed op de beleving van een wijk. We werken op 
drie locaties:

• Zone Muidepoort: Wanneer het doorgaand verkeer verhuist
naar de Verapazbrug kunnen we de leefbaarheid in deze buurt
aanpakken.

• Meulesteedsesteenweg: Ter hoogte van de Vorkstraat, de
Manchesterstraat en Meulestedekaai testen we tijdelijke
activiteiten en inrichtingen uit als experiment voor de toekomst.

• We ijveren verder voor het verleggen van de verkeersas van
de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.

 VERGROENING
• Bij de herinrichting van het voetbalterrein

Standaard Muide investeren we in meer
groene ruimte.

• Uit onderzoek en praktijk blijkt dat
ouderen de parken niet altijd gebruiken.
Soms voelen ouderen er zich niet veilig
of is de ondergrond niet voldoende
aangepast voor mensen die minder goed
te been zijn. Dat is jammer, want een
wandeling in het park kan deugd doen en
bewegen is gezond.

De Universiteit Gent wil weten wat ouderen 
tegenhoudt en hoe parken anders ingericht 
kunnen worden om dit te verhelpen. Ben 
jij 65-plusser en wil je meedoen aan dit 
onderzoek? 

Neem contact op met onderzoeker Noortje Jacobs 
(noortje.jacobs@ugent.be | 09 332 83 68) of 
met het Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel.

In de zomer start er nog een tweede 
onderzoek dat zich specifiek op Meulestede 
Noord zal richten. Wordt vervolgd.

DUURZAME INVESTERINGEN
We werken aan een toekomstbestendige wijk 
en doen daarom duurzame investeringen. 
Dat kan gaan over gedeelde zonnepanelen, 
warmtepompen of wateropslag. We onderzoeken 
verder hoe dit technisch kan en hoe het een 
meerwaarde voor de bewoners kan betekenen. 
We starten met een bewonerswerf over 
duurzaamheid. We lanceren later een oproep 
voor geïnteresseerden.



De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan 
over het Handelsdok met de Afrikalaan 
verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine 
stadsring (R40) via de Afrikalaan naar 
de Dampoort lopen. Hierdoor verandert 
de verkeerssituatie aan Dok-Noord, het 
Stapelplein en Dok-Zuid, maar ook in de 
Muide grondig.

Het verkeer dat vandaag van Meulestedebrug 
of van de Vliegtuiglaan komt en naar het centrum 
van de stad wil, rijdt vaak via de Muidepoort. 
Wanneer de Verapazbrug klaar is, kan het 
doorgaand verkeer via de Afrikalaan en de 
nieuwe brug naar de binnenring van de stad 
rijden, of via de Koopvaardijlaan doorrijden 
naar de Dampoort. Dat betekent een enorme 
ontlasting van de Muidebuurt.

PLANNING
Dit jaar wordt een nieuw verkeersplein in 
de Afrikalaan aangelegd. In 2023 verhuizen 
de werken naar de Muidelaan die heringericht 
wordt om te kunnen aansluiten op de brug. 
De bouw van de brug loopt grotendeels 
gelijktijdig met de eerste twee fasen.  
Volgens de huidige planning zal de brug eind 
2024 klaar zijn.

Meer info: www.gentopweg.be

Trajectverlegging New Orleansstraat 

projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

www.instagram.com/muidemeulestedemorgen
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V.U. Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2022

De Stad Gent, de Vlaamse overheid en 
North Sea Port gaan samen verder werk 
maken van de trajectverlegging van de New 
Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Dat 
hebben ze afgesproken in een intentieover-
eenkomst. Dit is een belangrijke stap in het 
project.

Wanneer het doorgaand verkeer verhuist 
naar de Port Arthurlaan komt er in de New 
Orleansstraat meer ruimte vrij voor groen, 
recreatie en fiets- en wandelpaden. Dit zal 
de leefbaarheid van de woonwijk Meulestede 
verbeteren. De bestaande bedrijven blijven 
en krijgen een vlotte verbinding met de 
verkeersas.

Dit beeld geeft louter een idee van hoe de New 
Orleansstraat er zou kunnen uitzien. Het is geen 

concreet ontwerp.
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