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1. DE CONCEPTSTUDIE MUIDE MEULESTEDE

Deze drie boekjes tonen de resultaten van de conceptstudie voor Muide-Meulestede. De 

conceptstudie is het initiatief van een groep wijkbewoners die samen met de Stad Gent een 

subsidie heeft aangevraagd �n gekregen bij de Vlaamse overheid. Met dat budget zijn de 

studiebureaus Ndvr en Architecture Workroom aangesteld.

De opdracht in het bestek werd als volgt geformuleerd:

"De conceptstudie dient een antwoord te bieden op de nood aan een geactualiseerde en

ge•ntegreerde visie voor deze wijk. Specifiek voor deze conceptstudie is dat de bewoners en 

de gebruikers van deze wijk zelf deze algemene visie mee willen ontwikkelen.

In een eerste fase moeten twee dingen parallel gebeuren:

- het opzetten van een werkbare processtructuur om de brede participatie van bewoners te 

organiseren vanuit een ondersteunende rol van de Stad. Heel belangrijk hierbij is dat ALLE 

inwoners van de wijk gekend worden.

- het stellen van een intelligente diagnose, waarin de troeven en potenties van de wijk

worden benoemd en die de verschillende deelproblemen op elkaar kan betrekken en 

zich na de visieformulering laat doorvertalen in een duidelijk procesplan met daaraan 

gekoppelde acties."

Kort samengevat, het doel van de conceptstudie is om te komen tot een gedragen visie voor 

de toekomst van de wijk. In nauwe samenspraak met de initiatiefnemers, de Stad Gent, en 

diverse partijen en actoren in de buurt werd de visie vormgegeven. Tijdens dit proces werd 

extra aandacht besteed aan een gedragen en werkbaar plan. Participatie en samenwerking 

stond doorheen het hele proces centraal.

De studie loopt sinds de zomer van 2015. Ndvr en Architecture Workroom startten met het 

interviewen van een veertigtal mensen in en rond de wijk. Op die manier maakten ze kennis 

met de vele verhalen, ervaringen en bezorgdheden die leven in de wijk. Op 6 oktober  2015 

werd de conceptstudie met een kick-off gelanceerd bij het grote publiek. De resultaten 

van de interviews werden gepresenteerd en bewoners konden hun idee‘n, projecten en 

initiatieven voor de wijk op maquette meegeven.

Vanuit al deze informatie is er getracht om tot een grotere samenhang te komen en uit 

te zoeken wat de relatie is van verschillende projecten met enkele grote veranderingen 

in de wijk. Daarbij was het ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in welke projecten, 

op welke plekken, en met welke partijen het best zouden worden georganiseerd. 

Om tot zo'n gedragen visie voor de wijk te komen organiseerden Ndvr en Architecture 

Workroom een reeks workshops waarop bewoners, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties, stedelijke diensten en bedrijven werden uitgedaagd om collectief mogelijke 

toekomstperspectieven voor Muide-Meulestede te verkennen, onderzoeken, bespreken 
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OP 12 MEI 2014 VERDEDIGEN DE INWONERS 
ZELF HUN VOORSTEL VOOR DE JURY VAN HET 
STADSVERNIEUWINGSFONDS... 

6  

IN DE LOOP VAN FEBRUARI 2014 LOPEN ER 
INSPRAAKTRAJECTEN BIJ BUURTKINDEREN EN 
INTERMEDIAIREN IN DE WIJK.  BUURTWERK, 
JEUGDWERK, HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM, 
HULPVERLENINGSORGANISATIES, SOCIO-CULTURELE  
ORGANISATIES EN HET INLOOPTEAM WORDEN 
GEìNFORMEEERD OVER DE CONCEPTSTUDIEVRAAG

OP 29 APRIL 2013 WORDT OP VRAAG VAN DE BUURTBEWONERS 
EEN INFOAVOND GEORGANISEERD WAAR DE VISIE VAN 
ENKELE BEWONERS OVER DE WIJK ALS INSTEEK WORDT 
GEPRESENTEERD 

OP 20 JUNI 2014 KRIJGT SCHEPEN BALTHAZAR EEN STAND 
VAN ZAKEN EN WORDEN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER HET 
VERDERE TRAJECT

ER WORDT BESLIST OM EEN CONCEPTSTUDIE IN TE DIENEN 
EN ER WORDT EEN PROJECTSTRUCTUUR OPGESTELD EN 
BETROKKEN STADSDIENSTEN WORDEN GEìNFORMEERD 
OVER DE CONCEPTSUBSIDIE 

ER VINDT EEN 2E OVERLEG / WERKVERGADERING 
PLAATS WAAROP IN GROEPJES WORDT NAGEDACHT OVER 
MOGELIJKE/WENSELIJKE MAATREGELEN EN INGREPEN IN 
DE WIJK...  

MET BEHULP VAN DIENST STEDELIJKE VERNIEUWING EN 
GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN STAD GENT, SLAAGT 
DE CONCEPTSTUDIEGROEP ERIN OM EEN TEKST TE 
SCHRIJVEN EN DIE OP 20 MAART 2014 IN TE DIENEN ALS 
PROJECTVOORSTEL VOOR CONCEPTSUBSIDIèRING

HET COLLEGE KEURT HET VOORSTEL GOED!

VIA E-MAIL WORDEN DE AANWEZIGE BEWONERS BEVRAAGD

UIT DE ANTWOORDEN VAN DE BEWONERS BLIJKT DUIDELIJK 
WAAR EEN CONCEPTSTUDIE DE BUURT MEE ZOU HELPEN

OP 18 JANUARI 2014 WORDEN OP DE WIJKBEURS DE 
CONCEPTSTUDIE-VRAGEN DOOR DE BEWONERSGROEP 
AFGETOETST BIJ DE RUIMERE WIJK

IN SEPTEMBER 2013 START EEN WEDERZIJDSE INFORMATIE-
UITWISSELING TUSSEN DE BEWONERSGROEP EN DE 
STADSDIENSTEN

MAAR DE DEADLINE OM EEN 
AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR 2013 IS 
REEDS VERSTREKEN ... 

DAAROM BESLIST MEN OM IN 2014 IN 
TE DIENEN OM ZO DE VRAAG 
GOED TE KUNNEN VOORBEREIDEN. 

... EN JE ZIET STILAAN DAT EEN VASTE GROEP ZICH 
    BEGINT TE VORMEN... DE CONCEPTSTUDIEGROEP

OP 29 MAART 2013 STELLEN 40 BEWONERS VAN MUIDE 
MEULESTEDE OFFICIEEL DE VRAAG AAN HET COLLEGE OM 
EEN CONCEPTSTUDIE IN TE DIENEN

WIJ ZOUDEN GRAAG 
EEN CONCEPTSTUDIE 

INDIENEN VOOR 
DE WIJK...

IN FEBRUARI / MAART 2013 CIRCULEERT ER EEN OPROEP 
VAN EEN AANTAL INWONERS OM EEN VRAAG NAAR DE 
STAD TE STELLEN OM EEN CONCEPTSTUDIE VOOR DE WIJK 
IN TE DIENEN 



EEN HELE GROEP UIT DE WIJK GING OP EXCURSIE NAAR 
BRUSSEL OM DAAR TE LEREN VAN ANDERE WIJKEN EN 
PROJECTEN DIE MET GELIJKAARDIGE PROBLEMEN OF 
KANSEN TE MAKEN HADDEN. 

TIJDENS EEN AANTAL (DOLLE) DINSDAGAVONDEN, 
KWAMEN DE BUREAU'S, DE CONCEPTSTUDIEGROEP, 
DE WIJKREGISSEUR EN DE VERANTWOORDELIJKEN 
VAN STEDELIJKE VERNIEUWING BIJ ELKAAR IN HET 
BUURTCENTRUM OM DE STAND VAN ZAKEN TE BESPREKEN

OP 6 FEBRUARI WERDEN DE TUSSENTIJDSE RESULTATEN 
VAN HET ONDERZOEK GEPRESENTEERD IN DE KERK

ER WERDEN 3 ZONES GETOOND DIE HET KARAKTER VAN DE 
WIJK ZULLEN BEPALEN EN ‘DOMINOTRAJECTEN’ ALS 
AANPAK VOOR EEN COCREATIEVE WIJKONTWIKKELING  

MILIEU EN KLIMAAT

ECONOMIE

BELEIDSPARTICIPATIE

STEDELIJKE VERNIEUWING

VAN FEBRUARI TOT MEI DENKEN BUURT, 
STADSDIENSTEN EN BELEID VERDER NA OVER DE AANPAK 
DIE NODIG IS OM VAN MUIDE MEULESTEDE MORGEN EEN 
SUCCES TE MAKEN

SCHEPEN BALTHAZAR

DE BUREAU’S EN DE STAD DACHTEN SAMEN NA OVER 
HOE WE ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT DE PROJECTEN
IN MUIDE MEULESTEDE OOK EFFECTIEF IN GANG GERAKEN.
ZO BEGON HET IDEE VAN ‘EEN ATELIER’ TE LEVEN... 

DE CONCEPTSTUDIE RESULTEERDE IN DRIE
BOEKJES: EEN AGENDA, EEN PROGRAMMA 
VOOR MUIDE-MEULESTEDE EN EEN 
HANDLEIDING VOOR DE OPSTART VAN 
ATELIER MUIDE MEULESTEE

STAD EN BEWONERS GAAN AAN DE SLAG MET
DE BOEKJES EN WERKEN IN COCREATIE 
ACTIEPROGRAMMA’S EN HET ATELIER UIT

VAN NOVEMBER 2014 TOT APRIL 2015 LOOPT OP VLAAMS 
NIVEAU HET PROCES WAARBIJ EEN BUREAU AANGESTELD 
WORDT OM DE CONCEPTSTUDIE TE BEGELEIDEN. 
DE JURY, WAARIN OOK DE CONCEPTSTUDIEGROEP 
VERTEGENWOORDIGD IS, KIEST EEN TEAM BESTAANDE UIT 
2 BUREAU'S: AWB EN NDVR 

IN JUNI EN JULI 2015 DOEN DE BUREAU'S INTERVIEWS, 
ONDERZOEK, EN OPZOEKWERK IN DE WIJK

ZE HEBBEN VELE GESPREKKEN MET INWONERS, 
ONDERNEMERS, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

TUSSEN OKTOBER 2015 EN JANUARI 2015 WERDEN ER 3 
WORKSHOPS GEORGANISEERD ROND VERSCHILLENDE 
THEMA'S DIE NU EN IN DE TOEKOMST VAN DE WIJK 
BELANGRIJK ZIJN

DE THEMA'S WAAROVER WERD NAGEDACHT DOOR 
TIENTALLEN BEWONERS, DIENSTEN, ORGANISATIES EN 
ONDERNEMERS UIT DE WIJK WAREN: DE PRODUCTIEVE 
WIJK, DE SOLIDAIRE WIJK EN DE AANGESLOTEN WIJK 

OP EEN GROTE MAQUETTE KONDEN BEWONERS DE VELE 
IDEEèN EN PROJECTEN IN DE WIJK TERUGVINDEN

OP 6 OKTOBER 2015 WERDEN DE RESULTATEN VAN HET 
ONDERZOEK EN DE GESPREKKEN GEPRESENTEERD 

IN NOVEMBER 2014 KRIJGT DE BEWONERSGROEP GOED 
NIEUWS: ZE HEBBEN DE SUBSIDIE BINNENGEHAALD! 
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en verbeelden. Op 23 oktober 2015 werd in het Bezoekerscentrum van de Haven over de 

relatie tussen wonen en werken in Muide-Meulestede nagedacht. Op 18 november 2015 

werd vanuit het  Cultureel Centrum Meulestede gewerkt aan een visie rond de solidaire 

wijk Muide-Meulestede. Op 2 december vormde de Dansschool Etage Tropical Productions 

het decor om dieper in te gaan op het grote mobiliteitsvraagstuk. 

Uit deze workshops kwam een eerste visie die gepresenteerd werd op een druk bijgewoond 

buurtmoment op 6 februari 2016 onder de noemer Muide Meulestede Morgen (MMM). Een 

eerste synthese van al het materiaal werd uitgewerkt tot tentoonstelling. Drie zones, drie 

dominotrajecten en een mobiliteitskader vormden daarbij de kapstok. De tentoonstelling 

zorgde voor gemengde reacties. Aan de ene kant werd het duidelijk dat er veel rijke info 

over de wijk ligt en er heel wat engagement is om vanuit verschillende hoeken zich achter 

de toekomst van MMM te scharen. Aan de andere kant misten verschillende bezoekers 

concrete projecten waarmee aan de slag kon worden gegaan. Er was nog werk aan de 

winkel om iedereen in dezelfde richting te laten kijken en engagementen concreet te 

benoemen.

Tussen februari en april 2016 is er hard gewerkt aan dit draagvlak voor MMM. 

Terugkoppelingsmomenten met bewonersgroep, verschillende diensten en beleid, 

zorgden ervoor dat de visie op de wijk werd verscherpt en er tot een duidelijk voorstel werd 

gekomen om samen aan de slag te gaan. In de drie voorliggende boekjes wordt dit voorstel 

gepresenteerd. Eerst staan we stil bij een Agenda voor Muide Meulestede Morgen. Hierin 

worden de grote lijnen van de toekomst van de wijk beschreven en de agendapunten die 

binnen MMM naar voor worden geschoven. In een tweede boekje staat het programma 

Muide Meulestede Morgen centraal. Binnen dit programma schuiven we concrete 

projecten naar voor en laten we zien hoe deze via samenwerking kunnen uitgroeien tot 

cošperatieve stadsontwikkeling. In het derde boekje Atelier Muide Meulestede Morgen 

wordt de concrete samenwerkingsvorm tussen Stad, buurt en lokale partners toegelicht, 

die de ambitieuze doelstellingen van MMM moeten mogelijk maken.

Heel het project is een zoektocht geweest naar het organiseren van een samenwerking 

tussen Stad, buurt, projecten en idee‘n. De boekjes staan daarbij symbool voor het einde 

van de conceptstudie maar vooral als begin voor MMM en haar atelier. De boekjes zijn 

een manier om enkele zaken te concretiseren en een basis te cre‘ren voor discussie. Ze 

zijn niet bedoeld als blauwdruk voor het verdere proces of de ontwikkeling van de wijk. 

Deze zal, in de geest van de conceptstudie, in constante onderhandeling moeten worden 

gerealiseerd. Met het Atelier willen we een instrument cre‘ren om deze onderhandeling te 

organiseren. Het doel is om zo proactief in te zetten op de verschillende coalities die tijdens 

de conceptstudie zijn ontstaan en een trekkende rol kunnen spelen binnen MMM.
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2. EEN WIJK IN VERANDERING
Muide Meulestede is een wijk met een uniek karakter en een rijke geschiedenis, die wordt 

geconfronteerd met heel wat veranderingen van buitenaf. Dat gaat onder meer over de vele 

woonontwikkelingen als de Oude Dokken die de stad dichter bij de buurt brengen. Deze 

veranderingen zorgen voor onrust, maar bieden tegelijk veel kansen voor de wijk. De wijk 

kent momenteel een gezond, maar precair evenwicht van zeer diverse bevolkingsgroepen 

die hier samenleven. Om dit evenwicht te versterken zullen in de toekomst de juiste keuzes 

moeten worden gemaakt.

Zal Muide-Meulestede er in slagen om zijn unieke en bijzondere karakter te behouden, 

of zelfs verder te versterken? Kunnen deze veranderingen worden benut om de sociale 

en economische rol die Muide-Meulestede binnen de stad Gent opneemt, te herbekijken 

en opnieuw scherp te stellen?

Volgens ons liggen er voldoende aangrijpingspunten om deze vragen optimistisch te 

beantwoorden. De wijk beschikt over drie types vermogens die potentieel kunnen bijdragen 

om deze veranderingen in het voordeel van de wijk te laten uitdraaien. 

Ten eerste, spreken we over het sociaal vermogen van de wijk. Hiermee bedoelen we de 

sociale netwerken van de wijk, en de mate waarin zij ondersteunend kunnen werken aan 

de ontwikkeling van de wijk.

Ten tweede, noemen we  het ruimtelijk vermogen van de wijk. Hiermee verwijzen we naar 

de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk. Hier schuilt potentieel om te sturen op de toekomstig, 

gewenste ontwikkeling van de wijk. 

En tot slot, verwijzen we naar het investeringsvermogen in de wijk. Dat gaat over het 

geld, de middelen en de personele inzet die in de nabije toekomst, zowel door private als 

publieke partijen, zullen worden ge•nvesteerd in de wijk. Ook binnen deze geldstromen 

zien we potentieel mogelijkheden om ze mee aan te wenden, en zo nodig bij te sturen in het 

voordeel van de hele wijk.
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2.1. sociaal vermogen

Het eilandgevoel als een belangrijke drijfveer voor samenwerking

Muide-Meulestede wordt gekenmerkt door een zeer specifieke ruimtelijke context. Het 

is een schiereiland, gelegen tussen de stad en de haven met een rijke geschiedenis. Het 

'van ons gevoel' is sterk aanwezig. Mensen zijn trots op hun wijk en identificeren zich op 

een positieve manier met de wijk. In het verleden is sterk ingezet geweest op buurtwerk, 

wat tot op vandaag positieve sporen nalaat en zich laat voelen in een sterk ontwikkelde 

buurtwerking. Daarnaast is het algemeen bekend dat er veel initiatief wordt genomen 

vanuit de wijk en dat er opvallend veel sterk ge‘ngageerde bewoners wonen die hun 

schouders willen zetten onder projecten om hun wijk te verbeteren.

Voorbij het eilandgevoel

Voor de toekomstige ontwikkeling van Muide-Meulestede is het belangrijk om niet enkel 

naar 'binnen' te kijken of naar wat op het schiereiland zelf staat te gebeuren, maar ook 

voldoende naar 'buiten' te durven kijken. Zowel fysiek als mentaal is er meer aansluiting 

gewenst bij de rest van de stad. Zo is er in fysiek opzicht, nood aan betere verbindingen met 

de directe omgeving. Maar ook mentaal zijn wijkbewoners vragende partij om de relatie 

met de stad aan te halen, en meer duidelijkheid te scheppen over de toekomstige positie 

van Muide-Meulestede binnen de ruimere Gentse context. Dit vraagt om een stap meer dan 

buurtwerking. Met het Atelier MMM doen we hiervoor een concreet voorstel.

"Groepen op Muide-Meulestede leven vaak naast mekaar, het zijn gescheiden werelden,
maar er zijn wel goede en directe buurrelaties."

Medewerkster Buurtloods en inwoner van Muide-Meulestede

"Er is veel engagement en dynamiek in de wijk. De verschillende ideeën zouden ergens 
moeten kunnen samenkomen."
Inwoner van Muide-Meulestede

Quotes op basis van afzonderlijke interviews met een doorsnede van bewoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Muide-Meulestede.
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2.2. ruimtelijk vermogen

Muide Meulestede is een unieke wijk, omwille van de sterke 
heterogeniteit

Door haar geschiedenis van wijk tussen stad en haven, is de wijk altijd een brandpunt 

geweest waar diverse werelden samenkomen en naast, met en door mekaar bestaan. Dit 

vertaalt zich op vandaag in een sterk gedifferentieerd woonweefsel. Dankzij haar brede 

gamma van gebouwtypologie‘n in verschillende prijsklasses, biedt Muide-Meulestede 

ruimte aan steeds wisselende en erg diverse bevolkingsgroepen en beantwoordt de wijk 

aan uiteenlopende noden en behoeftes. Ook de aanwezigheid van het water en de veelheid 

aan open ruimte en groen is een belangrijke troef.

Muide Meulestede is een wijk waar wonen en werken op een 
vanzelfsprekende manier met elkaar verweven zijn

Muide-Meulestede heeft een havenverleden en tot op vandaag is er naast de woonwijk 

nog een gedeelte havengebied aanwezig. Omwille van dit industri‘le havenverleden 

is er een aanzienlijke hoeveelheid werkruimte gevestigd in de wijk, bestaande uit 

magazijnen, loodsen, hangars en ateliers. In het verleden, was werken en wonen op een 

vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden en dat vertaalt zich ook in het stedelijke 

weefsel op Muide-Meulestede. Dit woon-werkweefsel heeft veel potentieel. De afgelopen 

jaren is in stadsvernieuwingsprojecten terecht veel aandacht naar de uitbouw van woningen 

en voorzieningen gegaan, waardoor de ontwikkeling van dit soort woon-werkplekken of 

ruimte voor maakeconomie onderbelicht is gebleven. Het integreren van werken in de stad 

vormt niet alleen een belangrijke uitdaging voor Muide-Meulestede, maar bij uitbreiding 

ook voor de stad Gent en vele andere steden in Vlaanderen.

“Informele ontmoetingsruimtes zijn belangrijk. Er zijn veel leegstaande loodsen die 
zouden kunnen ingericht worden als gebruikersruimte waar verschillende mensen 

terecht kunnen voor verschillende activiteiten.”

socioloog

“Er is enorm veel open ruimte aanwezig in Muide Meulestede. Het aanbod is heel 
divers, zowel rivierkades, publieke ruimtes, speelveldjes, informele moestuinen, 
spoorwegbermen, als braakliggende terreinen. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om 
dit actiever te benutten, bijvoorbeeld door doorsteken te creëren of kleine, informele 

plekjes te maken.”
Buurtwerker Muide-Meulestede

Quotes op basis van afzonderlijke interviews met een doorsnede van bewoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Muide-Meulestede.
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2.3. investeringsvermogen

Muide Meulestede staat voor een grote bouwopgave

In Muide-Meulestede wordt op relatief korte termijn de bouw van 630 woningen op een 

totaal van ongeveer 2900 woningen verwacht (al dan niet goedgekeurde plannen). Dit is een 

stijging van 20%, dus aanzienlijk. Ook in de onmiddellijke omgeving is een verstedelijkings- 

en investeringsproces aan de gang, cfr. de nabijgelegen ontwikkeling van de Oude Dokken. 

Deze bouwprojecten in en rond Muide-Meulestede brengen onrust met zich mee. Door 

ze te koppelen aan noodzakelijke investeringen in de wijk (als voorzieningen en publiek 

domein) en aangepast publiek domein (groen, ontharding,...) biedt het grote bouwvolume 

net extra kansen, omwille van het schaalvoordeel.

Investeringen in infrastructuurwerken

In en rond Muide-Meulestede staan verschillende investeringen in infrastructuur op het 

programma. Zo zullen er via de Verapazbrug een aantal grote verkeersaders op stedelijk 

en regionaal niveau worden omgelegd. Op lokale schaal wordt gewerkt aan een betere 

verbinding van Muide-Meulestede met de directe omgeving door te investeren in bruggen 

en een aangepast publiek domein. Wanneer vandaag al wordt nagedacht over welke 

effecten deze ingrepen op de buurt zouden moeten hebben kan dit mee worden opgenomen 

in de agenda van de stad.

Test- en experimenteerruimte voor innovatieve stedelijke projecten

Uit onze gesprekken met stedelijke diensten hebben we geleerd dat er momenteel veel 

idee‘n voor stedelijke en maatschappelijke projecten bestaan, waarbij Muide-Meulestede 

potentieel de komende jaren een goed gebied vormt om generische principes uit te testen 

en toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is de oprichting van een energiecošperatie. 

Hetzelfde geldt voor vernieuwende idee‘n vanuit lokale partijen, met name bewoners en 

ondernemers. Ook hier zijn partijen bereidt om op korte termijn te investeren in de wijk, op 

een manier die niet enkel de wijk zelf, maar in de toekomst potentieel andere wijken ten 

goede zou kunnen komen.

“Er zijn individuele projecten in overvloed, perceel per perceel. Er zijn weinig grote 
schaal projecten met een duidelijke toekomstvisie.”

vastgoedontwikkelaar en inwoner van Muide-Meulestede

“Er is een positieve ontwikkeling langs de Voorhaven aan de gang, waar wonen en 
werken wordt verweven. Dit zie je nog veel te weinig. Het beleid is veel te eenzijdig op 

wonen georiënteerd.”

Ondernemer in Muide-Meulestede

Quotes op basis van afzonderlijke interviews met een doorsnede van bewoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Muide-Meulestede.
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3. NAAR EEN AGENDA VOOR MM?
Om de verschillende vermogens die beschikbaar zijn in Muide Meulestede op een zo 

goed mogelijke manier op elkaar af te stemmen is er vanuit de conceptstudie Muide 

Meulestede gewerkt aan een agenda voor Muide Meulestede Morgen. De agenda voor 

Muide Meulestede Morgen is gebaseerd op de informatie uit een 40-tal interviews met 

bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen in de 

wijk en de resultaten van de verschillende workshopsessies die de afgelopen maanden in 

de wijk zijn georganiseerd. Op deze workshops, gethematiseerd op solidaire, productieve 

en aangesloten wijk en duurzame wijk, kwamen zowel burgers, stedelijke diensten enkele 

bedrijven en wijkverenigingen aan bod. 

workshop 1: 23/10/2015 productieve wijk 

thema's: economische ontwikkeling / werk / haven / onderwijs / vastgoedontwikkeling / grond- en 

pandenbeleid

deelnemers: een 15-tal bewoners, Wijs, vzw Jong, Onderwijs centrum Gent Brede School, dienst 

Economie, Wijkresto 't Oud Postje, Act4Change, Timelab, Jeugddienst, dienst Beleidsparticipatie, 

Samenlevingsopbouw vzw, dienst Stedelijke Vernieuwing, dienst Ruimtelijke planning, dienst 

Architectuur en Monumentenzorg, dienst Strategische Subsidies.

workshop 2: 18/11/2015  solidaire wijk

thema's: wonen / migratie / sociaal-culturele voorzieningen / zorg / een multi-generationele wijk / 

reconversie / leegstand / publieke ruimte

deelnemers: een 20-tal bewoners, Wijs, regieteam Stedenbeleid, dienst Wonen, Project Gentse 

Kanaalzone, WoninGent, Buurtwerk, dienst Stedelijke Vernieuwing, WGC De Sleep, OCMW, vzw 

INGent, Samenlevingsopbouw vzw, WoninGent, SOGent, Onderwijs centrum Gent Brede School, 

dienst Beleidsparticipatie, Act4Change, Groendienst, Wijkresto 't Oud Postje, dekenij, Manoeuvre vzw,          

vzw Jong.

workshop 3: 2/12/2015  aangesloten wijk

thema's: mobiliteit / publieke ruimte / milieu en omgeving

deelnemers: een 20-tal bewoners, Buurtwerk, Samenlevingsopbouw, ROCSA, Blauwe Peer, 

Mobiliteitsbedrijf, Groendienst, OCMW, 't Oud Postje, Dienst Architectuur en Monumentenzorg, 

Milieudienst, Dienst Stedenbouw, Act4Change, dienst Beleidsparticipatie, dienst Stedelijke 

Vernieuwing.

De verschillende agendapunten die uit de workshops kwamen werden later vanuit de info 

verkregen op verschillende bilaterale momenten met zowel de conceptstudiegroep, het 

kernteam van de conceptstudie als verschillende stedelijke diensten aangescherpt. De 

terugkoppeling over het wijkbrede presentatiemoment van 6 februari 2016 was hierbij een 

belangrijk moment net als de verschillende reacties op de eerste versies van het rapport 

Muide Meulestede Morgen.

De agenda Muide Meulestede Morgen benoemt de concrete uitdagingen waarvoor de 

wijk staat en suggereert oplossingsrichtingen. Het zijn 12 agendapunten waarvan een 

grote groep betrokkenen aangeeft dat ze de komende jaren in de wijk moeten worden 

opgenomen.
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divers woonweefsel kop van Muide hoge densiteit aan de Muidepoort

heel eigen woonweefsel Meulestedewoningbouw als rand van de wijk
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van de publieke ruimte 

Agendapunt 4: Creëer verhuismogelijkheden 
en stimuleer verhuisbewegingen in de eigen 

+

+
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nieuwe centrale plekken
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informele netwerken doorheen 
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Maak Muide-Meulestede 
tot koploper in het behalen 
van de doelstellingen van
het Klimaatplan Gent
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(bestaande en nieuw te bouwen) ruimte
om concrete klimaatregelen voor de
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4. EEN AGENDA VOOR MMM
De agenda voor Muide Meulestede bestaat uit 12 agendapunten, waarmee gestuurd 

kan worden op de gewenste toekomstige ontwikkeling van Muide Meulestede. Alle 

agendapunten zijn stuk voor stuk gericht op het maximaal benutten en activeren van 

het aanwezige ruimtelijke vermogen, sociale vermogen en het investeringsvermogen 

van de wijk. De punten zijn geordend op basis van vier grotere ambities voor de wijk: de 

solidaire, productieve, aangesloten en duurzame wijk. Van bij aanvang werden een aantal 

werkambities gedefinieerd die in de loop van het traject verder bijgestuurd, scherpgesteld 

en uitgewerkt zijn. Het belang van infrastructuur, mobiliteit en duurzaamheid zijn ambities 

die in latere fase naar voor zijn geschoven als prioritaire aandachtspunten.

4.1. agendapunten voor een solidaire wijk

1. Koester en versterk de heterogeniteit van het huidige woningaanbod 

door ook bij toekomstige ontwikkelingen voluit de kaart te trekken van 

een gevarieerd aanbod

Op dit moment wordt Muide-Meulestede gekenmerkt door een relatief 

gevarieerd aanbod, met veel betaalbare en kwalitatieve huisvesting. De 

nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om in te spelen op veranderende woonnoden in de 

buurt. Hieronder lijsten we de ontbrekende schakels in het huidige woningaanbod op, die 

ons tijdens de interviews, workshops en werksessies werden gesignaleerd.

In de wijk Muide-Meulestede is er in het bijzonder nood aan:

-  voldoende kleine woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen

-  (echt) betaalbare huurwoningen op basis van besteedbaar inkomen, als   

 alternatief voor sociale huisvesting (met bijhorende lange wachtlijsten en andere   

 drempels)

- (sociale) woningen afgestemd op minder mobiele wijkbewoners

2. Maak werk van de kwaliteitsverbetering van het bestaand 

patrimonium

Investeringen in de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium 

gebeuren niet altijd vanzelf. De particuliere woningen die het meest 

nood hebben aan renovatie, worden vaak net bewoond door de minst 

kapitaalkrachtige inwoners, die het minst makkelijk te overtuigen zijn om te renoveren. 

Hetzelfde geldt voor (kleinschalige) private verhuurders. 

Een belangrijke kanttekening : een deel van het woningbestand is eerder sloop en 

nieuwbouw gerechtvaardigd, dan de zoveelste investering in een woning die 'op' is. De 

recent opgemaakt hittekaart kan als leidraad dienen om na te gaan waar in de wijk 

prioritaire aandachtsgebieden gelegen zijn. Om in detail zicht te krijgen op de staat van 

de woningen, is verdere studie en inventarisatie noodzakelijk. De hittekaart kan input 

geven over prioritaire aandachtsgebieden in de wijk, maar is niet het meest bepalend en 
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woonontwikkeling Oude Dokken

nieuwe wooncluster Meulestede

stadsvernieuwing aan de Voorhaven

bijkomende investeringslocatie
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+
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heeft mogelijk ook een onvoldoende fijne resolutie. De hotspot zal eerder te milderen 

zijn door ingrepen in het openbaar domein (minder verharding, meer groen, water) 

dan door vervangen of verbouwen van woningen. Verder onderzoek naar o.a. comfort 

en energieverbruik is nodig om iets zinvols te kunnen zeggen over sloop en vervanging 

versus verbouwing.

3. Koppel nieuwe woonprojecten aan bijkomende voorzieningen en de 

inrichting van de publieke ruimte en groen

In MM staan tal van grote projecten op stapel waarvan de impact veel 

breder kan reiken dan louter het gebouw. Bevolkingstoename betekent 

namelijk ook nood aan nieuwe commerci‘le en publieke voorzieningen 

waaronder ook sociaal-culturele voorzieningen. Dat is een ommekeer, want vandaag 

trekt de kleinhandel weg uit de wijk. Investeringen moeten worden aangegrepen als 

hefboom om in dialoog met lokale stakeholders te zorgen dat deze ontwikkelingen 

gekoppeld worden aan het cre‘ren van de nodige voorzieningen en kwaliteitsvolle 

publieke ruimte en groen die een positieve impact heeft op de bredere omgeving. 

Daarnaast blijft het belangrijk om ook voldoende aandacht te blijven besteden aan het 

verbeteren van de kwaliteit van het bestaande openbare domein.

4. Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer verhuisbewegingen in 

de eigen wijk

Als we in MM voluit kiezen voor een lokale en wijkgebonden 

woningmarkt is het belangrijk dat vraag en aanbod zo goed mogelijk 

met elkaar in balans zijn. Bijvoorbeeld door de bouw van aangepaste 

woningen, kunnen ouderen hun te grote woning overlaten aan nieuwe, jonge gezinnen. 

Ook het lopende CLT-project toont de huidige hoge ambities op vlak van wonen bij 

bepaalde actoren en biedt handvaten om te worden ingepast in een ruimer verhaal.

Om dit te kunnen realiseren moeten publieke en private ontwikkelaars een accuraat 

overzicht krijgen van mogelijke profielen om hun projecten af te stemmen op de 

woonnood en bewoners de mogelijkheid te geven om binnen hun sociaal en economisch 

profiel toegeleid te worden naar een aangepaste woning.
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centraliteit en publieke ruimte Muidepoort

Nieuwe voorzieningscluster Atelier de haven als zone voor leer-stage-werk 

creatieve ontwikkeling rondom het Manchesterpleintje
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4.2. agendapunten voor een productieve wijk

5. Behoud, benut en versterk het potentieel van magazijnen, loodsen, 

hangars en ateliers als ruimte voor de maakeconomie

De aanwezige magazijnen, loodsen, hangers en ateliers bieden flexibele 

ruimtes, die van belang zijn om de toekomst van Muide-Meulestede 

als productieve wijk verder uit te bouwen. In andere wijken hebben 

dit soort ruimtes vaak al plaats gemaakt voor woningen. In Muide-Meulestede is 

het nog niet te laat. Vandaag is er een grote vraag voor ruimte voor maakeconomie. 

Het aanbod in de wijk is te beperkt. De maakeconomie is niet voldoende zichtbaar in 

de wijk waardoor mogelijke uitwisseling beperkt blijft. Daarnaast zijn er in nieuwe 

projecten als de Voorhaven en later de Oude Dokken mogelijkheden om ook daar 

maakindustrie te voorzien. Maakeconomie interpreteren we in de ruime zin. Het gaat 

niet enkel om creatieve maakbedrijfjes, maar omvat doelbewust vanuit een sociaal 

duurzaamheidsperspectief ook ruimte voor ambachten, kleinschalige industrie, 

bouwbedrijfjes en lokaal ondernemerschap om lokale werkgelegenheid (voor onder 

meer kortgeschoolde jongeren) te stimuleren. Ook atelierruimte voor kunstenaars is een 

belangrijke invulling voor de magazijnen, loodsen en hangars in de wijk. Hiervoor zou 

kunnen worden samengewerkt met grotere kunstinstellingen in Gent.
6. Organiseer drie centrale plekken

In Muide-Meulestede is heel veel open ruimte, maar weinig centraliteit 

aanwezig. De Meulesteedsesteenweg doet vandaag vooral dienst 

als doorgangsstraat voor verkeer, en heeft haar centrumfunctie 

verloren, als ze die al ooit gehad heeft. Er zijn slechts een handvol 

aantal winkels en voorzieningen gevestigd. De straat wordt als onaantrekkelijk ervaren, 

en buurtbewoners vermijden de straat zelfs zoveel mogelijk. De uitdaging in Muide-

Meulestede bestaat erin om nieuwe vormen van centraliteit te organiseren. Niet de hele 

steenweg, maar wel een deel ervan zou een een belangrijke centrumfunctie kunnen 

vervullen voor de wijk. Maar ook de maakplekken en andere leer-werkomgevingen 

kunnen potentieel bijdragen tot een netwerk van kleinere centraliteiten in de wijk met 

een duidelijke identiteit. We zien zo drie plekken als mogelijke drager: het pleintje aan 

de Roerstraat, het Manchesterplein en het rondpunt aan Victor Carpentier. Het Open 

Huis ter plaatse van de Roerstraat kan hierbij een strategische rol opnemen, aangezien 

de Dienst Ontmoeten en Verbinden op termijn een bredere invulling zoekt voor dit 

stadsgebouw.

7. Zet wijkgebonden leer-stage-werktrajecten op

Er zijn vandaag al verschillende kiemen in de wijk aanwezig die 

verder zouden kunnen worden geactiveerd om in de toekomst nog 

meer ondersteuning te bieden aan initiatieven die zich richten op de 

uitwisseling tusen bedrijven, ondernemers en scholen. Wanneer de 

ruimte voor maakeconomie en ondernemerschap in de wijk zal toenemen, is het van 

belang om op zoek te gaan naar afnemers en programma's die ingebed zijn in de buurt en 

effectief een antwoord bieden op de nood aan lokale tewerkstelling.
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4.3. agendapunten voor een aangesloten wijk

8. Organiseer trage wegen doorheen de wijk en haar (deels) verborgen 

binnengebieden

Muide-Meulestede kent heel wat binnenwegen en er wordt vaak 

gebruik gemaakt van de fiets maar dit leidt niet echt tot een dragende 

structuur voor de zwakke weggebruiker. Door te werken aan een 

informele routing, kan een zachte wegverbinding doorheen de wijk tot stand komen, die 

een alternatief vormt voor fietsers en voetgangers voor de drukke doorgangswegen in de 

wijk, de groene zones met elkaar verbindt en een hefboom is voor verschillende types van 

activiteiten. Vandaag zijn deze netwerken qua investering en ontwerp onderbelicht. Onder 

meer de wielerclub Spaak & Spier zou hierbij kunnen betrokken worden.

9. Waak erover dat grote infrastructuurwerken aan de rand van de 

wijk de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te verbeteren

Vandaag zijn er verschillende gebieden in de wijk die gekenmerkt 

worden door een botsing van verschillende lokale en bovenlokale 

verkeers- en gebruikslogica's. Het risico bestaat dat de voorziene 

verkeersingrepen zonder veel samenhang naast mekaar zullen gebeuren. Om dit te 

vermijden is het van belang dat de investeringen in infrastructuur worden aangegrepen 

om een kwaliteitsslag te maken in de inrichting van de ruimte voor de buurt. Het 

omleggen en aanpassen van de infrastructuur aan de lokale schaal cre‘ert kansen om 

de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk aanzienlijk te vergroten. 

Infrastructuur dient dan niet enkel het verkeer, maar wordt ingezet om verschillende 

stadsdelen op een coherente manier aan elkaar te smeden. Daarbij is het noodzakelijk 

om bovenlokale en lokale verkeersstromen te scheiden en bv. een verschuiving van de 

New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan te realiseren.

10. Optimaliseer de Kop van Muide en de zone rond Meulestedebrug

Meulestedebrug en de Kop van Muide zijn twee duidelijke 

infrastructuurzones. Bij beide zones wordt vandaag een wijkgebonden 

agenda met o.a. een duidelijke aanhechting en het knippen van enkele 

aanpalende straten voor doorgaand verkeer niet als eerste logica 

gebruikt. Voor beide zones is het noodzakelijk om vanuit een lokale ontsluitingsagenda 

ontwerpend onderzoek op te starten, daarnaast moet ook vergroening en ontharding in 

deze zones een belangrijk uitgangspunt vormen.
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informele netwerken als start van een duurzame wijk nieuwe woonontwikkelingen als start van een duurzame wijk

woonpatrimonium als start van een duurzame wijk centraliteit en uitwisseling als start van een duurzame wijk



4.4. agendapunten voor een duurzame wijk

11. Maak Muide-Meulestede tot koploper in het behalen van de 

doelstellingen van het Klimaatplan Gent

Het Klimaatplan Gent schuift verschillende doelstellingen naar 

voor. Zo zou de CO2-uitstoot en het energieverbruik tegen 2019, 20 

% lager moeten liggen dan vandaag. Ook de productie aan lokale 

hernieuwbare energie zou tegen 2019, 15 % van de huishoudelijke energievraag moeten 

dekken. Als er ergens op korte termijn winst te halen en vooruitgang te boeken valt, 

is Muide-Meulestede een van de wijken die in het vizier springen. Er zit veel potentie 

in het ruimtelijk weefsel om klimaatmaatregelen te nemen en er is een zeer actieve 

gemeenschap aanwezig om projecten te versterken. Zo is er in MM een unieke koppeling 

tussen wonen en werken, bezit de wijk veel gebouwen met geschikte daken, en is er 

nog een lokale maakeconomie aanwezig. Dat de wijk daarnaast een duidelijk geheel 

vormt heeft een groot voordeel naar het bekomen van resultaat en het opzetten van 

monitoring. Het is belangrijk om deze unieke kenmerken te vinden en daar de win-win 

aan te koppelen met de klimaatdoelstelling. Door het feit dat er in de wijk momenteel 

heel veel partijen betrokken zijn, biedt dit een kans om in te spelen op de huidige 

dynamiek en het klimaatthema in te bedden in deze werking, structuur en projecten. 

Naast klimaatmitigatie ook klimaatadaptatie vermelden: de doelstelling is dat Gent tegen 

2030 een klimaatrobuuste stad is (d.w.z. aangepast is aan de verwachte effecten van 

klimaatverandering: neerslagextremen en wateroverlast, langere droogteperiodes en 

waterschaarste, hittestress en zeespiegelstijging).

12. Benut de beschikbare (bestaande en nieuw te bouwen) ruimte 

om concrete klimaatregelen voor de stad Gent uit te werken en uit te 

testen

In een wijk is het vaak moeilijk om duurzaamheidsmaatregelen te 

treffen door gebrek aan investeringen, draagvlak of geschikte ruimte. 

Muide-Meulestede is een buitenkans wat dat betreft, gezien de aanwezigheid van deze 

drie. Door de unieke ligging in de haven, is er veel meer ruimte, oppervlakte, wind, zon 

dan in een andere wijk. De havenactiviteiten genereren ook een enorme hoeveelheid 

aan reststromen die kan aangewend worden door de wijk. Tegelijk is er ook op het vlak 

van leefbaarheid nog werk aan de winkel. MMM kan een duurzame wijkontwikkeling 

2.0 zijn omdat het vertrekt vanuit ambities die verder gaan dan het ecologische door 

koppelingen te maken met andere sociale en economische ambities. Deze ge•ntegreerde 

benadering van duurzaamheid is noodzakelijk (transitiewijken, circulaire/deeleconomie, 

groepsaankopen, duurzame stroom, ...) en kan in MM gerealiseerd worden door 

het aanwezige potentieel van reeds bestaande initiatieven die verder versterkt en 

ondersteund kunnen worden.
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van de doelstellingen van
het Klimaatplan Gent

Agendapunt 12: Benut de beschikbare
(bestaande en nieuw te bouwen) ruimte
om concrete klimaatregelen voor de
stad Gent uit te werken en uit te testen   

wijk

bijzondere 
aandacht voor 
het woonpatri-
monium

woonontwikke-
lingen in de wijk

het bestaand 
economisch 
weefsel

voorzieningen

toekomstige 
centraliteit

informele routing 
doorheen de wijk

aandachtszones 
koppen  Muide 
Meulestede
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5. RICHTING REALISATIE
Om de agenda Muide Meulestede Morgen te realiseren is het noodzakelijk om 

samenwerkingen op te zetten tussen verschillende stakeholders. Daarnaast zijn de 

agendapunten vaak niet binnen ��n project te vatten. Ze geven vorm aan een wijkbrede 

visie en hebben daarbij dus nood aan een wijkbrede dynamiek. Dit wil niet zeggen dat 

de agendapunten volledig op zichzelf staan of van 0 moeten worden uitgewerkt. Elk 

agendapunt kent relaties met verschillende projecten die vandaag al op stapel staan.

Om vanuit deze projecten te kunnen komen tot een cošperatieve en wijkbrede 

ontwikkeling is er nood aan een verbindend raamkader en organisatiestructuur waarmee 

de lopende projecten, idee‘n en initiatieven beter op elkaar kunnen worden afgestemd 

om deze agendapunten waar te maken. 

Dit moet ervoor zorgen dat het ruimtelijk, sociaal en investeringsvermogen dat de wijk 

kenmerkt elkaar veel beter en nauwer versterkt dan vandaag het geval is. Er moet een 

alternatief verhaal worden geschreven voor de drie parallelle werelden die vandaag in 

Muide-Meulestede bestaan en ontstaan: de als zichtlocatie bestempelde Voorhaven, 

de centraal gelegen woonwijk en de rafelrand van de haven . Ook de rol en positie van 

Muide-Meulestede binnen de ruimere stedelijke context is momenteel volop in transitie 

en vraagt actieve sturing richting een gewenste toekomstige ontwikkeling.

Het antwoord van Muide Meulestede Morgen is daarbij tweeledig. We zetten in op een 

stadsontwikkeling die vanuit concrete projecten uitgroeit naar een wijkbreed verhaal 

getrokken door verschillende partners. Parallel zetten we een organisatiestructuur op, 

het Atelier MMM, dat als ontbrekende schakel het overzicht bewaakt en de nodige tijd en 

ruimte vrijmaakt voor experiment, engagement en wijkontwikkeling.
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