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Bewoners en Stad Gent deden een 
verkeerstelling aan de toegangspoorten 
van Muide-Meulestede. Zo brachten ze 
de verkeersstromen in kaart. De cijfers 
helpen mee om oplossingen te bedenken 
voor de mobiliteitsknelpunten.

Er zijn twee grote verkeersstromen in de wijk: 
de Muidepoort en de as Port Arthurlaan – 
New-Orleansstraat. Ruim 2/3 van het verkeer ter 
hoogte van de telposten is doorgaand (61 tot 83% in 
de daluren en 63 tot 77% in de spits). Het aandeel 
van het doorgaand verkeer is hoger in de daluren, 
aangezien er in de spits ook meer verkeer is van 
mensen die in en rond de Muide wonen en werken. 
Het zware vrachtverkeer is goed voor 10% in de 
daluren. In de spits is dat 3,7%.

De verkeerstelling legde ook twee vreemde 
verkeersstromen bloot. Een klein aantal auto’s rijdt 
van Meulestedebrug naar de Muidepoort. Eigenlijk 
kunnen zij eenvoudiger via de Wiedauwkaai van 
en naar het centrum. Daarnaast ondervindt de 
doorstroming van het rondpunt aan de Pauwstraat 
hinder van de verplichte U-turn die de klanten van 
de Weba komende van de John F. Kennedylaan 
moeten maken.

MUIDEPOORT ZWAAR BELAST
De Muidepoort speelt de rol van een echte 
stedelijke invalsweg en kent daardoor de zwaarste 
druk. Daar passeerden 748 zuiver doorgaande 
voertuigen op 70 minuten tijdens de daluren. In 
de spits waren er dat nog eens ruim 200 meer. 

Dit verkeer belast de wijk onnodig, ze passeren 
er enkel. Bewoners en Stad Gent kijken daarom 
hard uit naar de komst van de Verapazbrug over 
de Oude Dokken. In principe zal het doorgaand 
verkeer dat nu de Muidebrug neemt in de toekomst 
via de Afrikalaan en de Verapazbrug van en naar 
de ring en het centrum rijden. Volgens de huidige 
planning van de Vlaamse Overheid beginnen de 
bouwwerken in 2018 en zullen ze twee jaar duren.

Op de as Port Arthurlaan – New-Orleansstraat 
is er nauwelijks een verschil in verkeersdrukte 
tussen dal en spits. Dat betekent dat de as haar 
maximale capaciteit heeft bereikt. Het kruispunt 
aan de Zeeschipstraat bepaalt de doorstroming. 
De Stad geeft deze cijfers mee aan de provincie, 
die een studie opstart over het verbeteren van de 
voorlopige zuidelijke havenring.

RUSTIGE WOONSTRATEN
Tegen de verwachtingen in rijdt er nauwelijks 
verkeer door de wijk. Alleen wanneer de 
Meulestedebrug openstaat en wanneer er een 
file ontstaat in de New-Orleansstraat neemt een 
aantal auto’s een binnenroute. Vaak is dit aan 
een hoge snelheid waardoor dit als hinderlijk 
ervaren wordt. De Meulesteedsesteenweg, de 
Voorhavenlaan en de Meeuwstraat zijn brede 
straten met meer mogelijkheden voor bewoners. 

Benieuwd hoe dit verder gaat? Of hebt u 
ideeën over ingrepen in de woonstraten? 
Kom dan op maandag 12 juni 2017 om 20 uur 
naar de Buurtloods!

MMM-KRANT

Het doorgaand verkeer in en rond Muide-
Meulestede belast een stuk van de wijk.  
“Het water is de schoonheid van onze wijk, maar 
meteen ook de zwakte. We wonen op een eiland 
met enkel twee bruggen. Alle verkeer moet 
over deze bruggen. Hopelijk komt hiervoor in 
de toekomst een oplossing”, vertelt Lieven Van 
Holle, bewoner en ondernemer uit de wijk. 

Om oplossingen te kunnen bedenken, brachten 
bewoners en Stad Gent de verkeersstromen 
in kaart. Eind januari 2017 verspreidden 27 
Muidenaars zich over verschillende telposten 
aan de toegangspoorten van de wijk. Ze telden 
zowel in het dal als in de spits 70 minuten lang 
alle voertuigen. Om de stromen te kunnen 
begrijpen, noteerden ze ook de nummerplaten.

Een verkeerstelling op deze schaal is vrij uniek. 
Het is straf dat de wijk zo veel vrijwilligers kon 
optrommelen voor twee intensieve telsessies 
van 70 minuten aan één stuk. Ze noteerden 
maar liefst 12.583 nummerplaten. De weer- 
goden trakteerden de tellers dan nog eens  
op mist en nauwelijks 1°C.

Wijk doet unieke 
verkeerstelling
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Zwaar belaste Muidebrug,  
rustige woonstraten



Eerste werken voor het Houtdokpark

Na de zomer beginnen de eerste werken voor de aanleg van het 
Houtdokpark. Er komen aanpassingen aan de Spadestraat en een 
stuk van de Houtdoklaan gaat eruit. Op die manier komt er ruimte 
vrij voor het nieuwe park. De eigenlijke start van de parkaanleg is 
voor het voorjaar van 2018.

TUSSEN MUIDE EN OUDE DOKKEN
Het Houtdokpark verbindt de Muide met de Oude Dokken. Het park rond het 
Houtdok geeft ongeveer 3 ha extra groen aan de dichtbevolkte Muidewijk.  
Er is ruimte voor wandelen, ontmoeten, rusten en spelen.

Door het verwijderen van een deel van de Houtdoklaan komt een grote 
ruimte vrij van de Spadestraat tot aan het water. Er komen bankjes en 
een pluktuin. Dichterbij het water zal er ruimte zijn om te voetballen en te 
basketten.

Verderop komt een strand. Via een moeras vloeit deze zone over in het water 
van het Houtdok. Aan de Koopvaardijlaan komen er aan de rand van het 
water struiken en bomen.

WANDELEN TUSSEN HET INDUSTRIEEL ERFGOED
In het ontwerp krijgen objecten uit het havenverleden een prominente 
plaats. De kaaimuren in baksteen hebben hun restauratie al achter de rug. 
De kasseien en de rand in natuursteen blijven. Op de Houtdoklaan komt 
een gerestaureerde open treinwagon die zal dienen als kleine tribune of 
spelprikkel. Daarnaast zal een oude havenkraan, die behoort tot een van de 
laatste overgebleven Gentse portaalkranen op rails, ingericht worden als 
uitkijkpunt.

Rondom de Oude Dokken komt een brede promenade voor fietsers en 
wandelaars. De kaaien rond het Houtdok vormen daarvan een onderdeel.

TIJDELIJKE INVULLING DOOR TOTUM
In afwachting van de aanleg van het park, organiseert de vzw Totum in de 
zomer van 2017 een tijdelijke invulling. In de Chinastraat richt de vzw Bar 
Bricolage in: een plaats waar culturele activiteiten zullen plaatsvinden 
in een sfeervol kader. Er komt een tentoonstellingsruimte. Ook zullen er 
kleine sport- en spelmogelijkheden zijn, onder andere voetbalveldjes en 
petanque-banen. De activiteiten beginnen op vrijdag 7 juli.

WERF MUIDE MEULESTEDE MORGEN
Bewoners die ideeën hebben over de programmatie van het park en/of 
hun schouders onder de opening willen zetten, kunnen terecht bij Karolien 
Lecoutere, wijkregisseur (tel. 09 266 82 57 en mail mmm@stad.gent).



Moeskopperij,  
een nieuwe buurtmoestuin

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk heeft bouwplannen op de plek 
van het voormalige klooster aan het Manchesterplein. In afwachting van 
deze bouwwerken richtten vrijwilligers, ’t Oud Postje en vzw Jong De 
Moeskopperij, een tijdelijke buurtmoestuin, in.

In houten moestuinbakken groeien groenten en kruiden. De oogst gaat 
naar het Wijkrestaurant ’t Oud Postje. Ook bewoners kunnen een halve bak 
gebruiken. 

MEEDOEN?  Welkom elke woensdagnamiddag vanaf 14 uur  
  of bel Joost (nr. 09 259 91 20 of 0484 22 22 12).
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Makelaarspark
inrichtingsplan

SCHAAL: 1:500

Buurt tekent Makelaarspark

De groene zone tussen de Loodsenstraat en de sporen - het Makelaarspark -  
krijgt een herinrichting. Bewoners maakten samen met de Groendienst een 
eerste schets van de herinrichting en stelden die voor aan hun buren op de 
wijkbeurs (18 februari 2017) en de Gruute Kuis (19 maart 2017).  
“Wij hebben een plan uitgetekend dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan 
de verlangens van jong en oud,” besluit Bart Bonne, een van deelnemers 
van de Werf Makelaarspark.

Het inrichtingsvoorstel bestaat onder andere uit wandelpaden, een buurt-
moestuin en speelzones:

• Een markante boom en een palendoolhof zullen de ingangen aantrekke-
lijker maken en aan de Makelaarsstraat komt een kastanjeafrastering om 
sluikstort te vermijden.

• Wandelaars zullen er via een wandelpad van de Terneuzenlaan naar 
de Muidepoort kunnen stappen.

• Fietsers zullen via het parkje van de Terneuzenlaan naar de 
Makelaarsstraat kunnen doorsteken.

• Kinderen zullen zich kunnen uitleven in vernieuwde speelzones  
en een grasveldje.

• Er komt ook een avonturenparcours met grondheuvels.  
De heuvels vormen een cirkel die verwijst naar een houten  
staakmolen die hier vroeger stond. Een houten vlonder zal verwijzen 
naar de gedempte Sassevaart.

• De buurtmoestuin schuift wat op en krijgt een opslagplaats voor 
buurtactiviteiten.

De aanleg volgt in de winter 2017-2018.



Even herhalen: wat is MMM ook al weer?

Bewoners van Muide-Meulestede klopten in 2014 aan bij de Stad om antwoorden te zoeken op verschillende uitdagingen in de wijk. 
Bewoners, buurtorganisaties en stadsdiensten werkten daarna samen aan een visie op de toekomst  

in een traject met allerlei workshops en infomomenten.

In 2016 lanceerden bewoners en Stad samen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen met de 14 eerste werven.  
Dit gaat van de aanleg van nieuwe parken, een moestuin, klimaatacties, een boerenmarkt tot mobiliteitsvraagstukken.   

Ook bij de uitvoering van het project blijven bewoners meedenken en doen.

Wilt u meer te weten komen over MMM? Neem dan zeker een kijkje op de facebookpagina of surf naar www.stad.gent/mmm.

CLT Meulestede: 
huizen, een winkel 
en een stadsboerderij

Wat is CLT?
CLT staat voor Community Land Trust, en heeft als doel 
mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven een 
kwalitatieve woning te kopen. Mensen kopen enkel de woning. 
De grond (Land) blijft eigendom van de stichting (Trust).  
Dat zorgt voor een veel lagere prijs. Daarnaast zet CLT in op 
betaalbare huurwoningen. CLT wil ook iets betekenen voor de 
wijk, zoals het woord ‘Community’ aangeeft.

WONEN
In Meulestede komt het allereerste CLT-project in Vlaanderen.  
CLT wil op het terrein tussen de Goedendagstraat en de Marseillestraat 
34 koopwoningen bouwen. De bouwheer is WoninGent. Volgens de huidige 
planning zullen de woningen klaar zijn vanaf 2020.

De bewoners zullen deel uitmaken van het bestuur van CLT, en nemen mee 
de beslissingen.

Naast de koopwoningen, wil CLT ook huurwoningen realiseren. Zo kunnen 
CLT-kandidaten die geen woning (meer) kunnen kopen, toch nog kwalitatief 
en betaalbaar wonen.  

BUURTPROJECTEN
Uit een bevraging van ruim 100 buurtbewoners kwamen een stadsboer-
derij met dieren en een buurtwinkel. 

CLT maakt werk van de stadsboerderij. Als CLT tijdig de vergunningen 
krijgt, start in de zomervakantie een mini-stadsboerderij in de buurt van 
de Goedendagstraat. In het najaar bouwt CLT de boerderij verder uit. 
Buurtbewoners beslissen mee over welke dieren er komen en wie ze zal 
verzorgen. 

Vanaf midden juni 2017 organiseert CLT activiteiten in en rond de boerderij.  
In juli plant CLT een BBQ en eind september een groot wijkfeest. Daar zult 
u ook de plannen van de woningen kunnen bekijken.

Ondertussen zet CLT ook de nodige stappen voor de buurtwinkel. 

MEER INFO?

• Kom dan op 15 juni 2017 tussen 14 en 20 uur naar de opendeuractiviteit 
in de New-Orleansstraat 271 (voormalig politiekantoor).  
Een drankje en taart staan voor u klaar. 

• CLT algemeen:  www.cltgent.be 

• CLT woningen: Trui Maes op info@clt.be of gsm 0478 76 24 78

• Buurtprojecten: winkel (Fanny Cloquet, gsm 0488 90 08 48) en  
wijkboerderij (Patrice De Meyer, gsm 0473 76 36 61)



Groepswonen voor senioren

Op de plaats van het voormalige dienstencentrum in de New-Orleansstraat plant het OCMW Gent 
‘groepswonen voor senioren’. Dit is een nieuwe vorm van (samen)wonen.  
In het gebouw komen negen flats. Daarnaast zullen de bewoners de keuken, de leefruimte, bergruimtes 
en de grote tuin delen. 

Deze nieuwe woonvorm vermijdt vereenzaming en bevordert een actieve leefstijl. Op die manier kunnen 
mensen langer ‘thuis’ wonen.  Ze beheren samen het huis en kunnen elkaar helpen wanneer het nodig is. 

Op dit moment zijn er al voldoende geïnteresseerden om mee te stappen in dit project. Er worden geen 
kandidaat-bewoners meer gezocht.  
Eind 2018 kunnen de bewoners hun nieuwe huis betrekken. 

Naast het ‘groepswonen’ komen assistentiewoningen en het wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot. Het wijkge-
zondheidscentrum is een tweede vestiging van De Sleep in de Désiré Fiévéstraat. Het centrum werkt 
momenteel voor zowel Tolhuis-Ham als Muide-Meulestede en dient uit te breiden om een kwalitatieve 
dienstverlening voor alle patiënten te garanderen.

Samen sturen in het Atelier

Het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen ligt niet van a tot z vast.  

Sommige werven zijn al gestart. Andere zaken zijn nog maar ideeën.  

Vanuit de verschillende werven is een overlegplatform opgericht met bewoners,  

buurtorganisaties en stadsdiensten. Dit is het Atelier.

Het Atelier houdt het overzicht van de verschillende werven en vormt de broedplaats voor ideeën.  

Het platform bewaakt of nieuwe initiatieven beantwoorden aan de agendapunten van de voorbereidende studie.

Ebru Palit, 

uitbaatster  van 

Coffee Cocotine.

Ondernemer Freddy Ketels  

en bewoner Luc Eelbode:  

“Er zijn veel ideeën  

tijdens de vergaderingen  

en de inzet is zeer goed.  

Onze droom is dat deze ideeën 

werkelijkheid worden.”

De simulaties tonen hoe het groepswonen  
voor senioren er zal uitzien.  
De abstracte lijnen duiden de plek aan waar 
assistentiewoningen komen. © AVA Partners

INFOMOMENT
De partners nodigen de buurt in het najaar van 
2017 uit voor een infomoment over deze zone. 
Later zullen buurtbewoners ook kunnen mee 
nadenken over de inrichting van het openbaar 
domein rond de nieuwe gebouwen.

MEER WETEN OVER  

GROEPSWONEN VOOR SENIOREN? 

Bel Kim Vanden Noortgate (Ouderzorg OCMW 
Gent) op het nr. 0473 89 09 53.



projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

MEER  
INFORMATIE

VERVANGING MEULESTEDEBRUG

Alle herstellingen ten spijt, de huidige Meulestedebrug zal 
verdwijnen. In de plaats komen twee naast elkaar liggende 
bruggen. Elke brug zal twee rijstroken hebben. Aan de kant 
van de Meulestedekaai zullen fietsers onder de brug via een 
onderdoorgang kunnen verder rijden.

Het Agentschap Waterwegen en Zeekanalen werkt aan het 
ontwerp voor de bruggen. Daarna vraagt het agentschap een 
vergunning aan en kan het op zoek naar een aannemer.  
Als alles goed gaat, kunnen de werken in de tweede helft van 
2018 beginnen. 

EEN NIEUWE BUURTTUIN  
LANGS LOODS 26

Dit voorjaar startte de restauratie van het historisch hekwerk ter 
hoogte van Loods 26, bij de scheepsherstellers. Daarop volgt de 
reconstructie van het hekwerk aan de Kopenhagenstraat.

In juni beginnen ook de inrichtingswerken van het groen langs 
Loods 26. Op het terrein naast firma Werkhuizen Ketels komen 
terug sporen zoals vroeger. Daarop komt een op wagonwielen 
gemonteerde picknicktafel. Hekwerk dat vroeger werd gebruikt 
voor veetransport blijft deels behouden. Er is plaats voor 
moestuinbakken als de buurt dit wil. De herinrichting geeft de 
bestaande struiken en bomengroepen meer ruimte. Er komt een 
pad tussen de struiken richting de kaai.

Verderop langs de loodsen komt een wandelpad tot aan 
Meulestedekaai.  Onder de luifel wordt een verblijfszone voor 
de buurt ingericht met onder andere nog een picknicktafel op 
wagonwielen. Het gazon tussen de loodsen en het als monument 
beschermde hekwerk in de Voorhavenlaan krijgt een nieuw leven 
als speelzone.

 

Sinds het voorjaar van 2016 is er een boerenmarkt op het 
Redersplein. Op deze markt kunt u terecht voor kwalitatieve 
groenten, zuivel en ambachtelijke vleesproducten aan scherpe 
prijzen. Het is een markt waar bewoners elkaar ontmoeten. 

Op 1 juli is er tussen 10 en 13 uur een picknick. U kunt er buren 
leren kennen bij een hapje, een drankje en een streepje muziek.

GEZOCHT
De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een bakker. 
Weet u raad? Contacteer dan Véronique Boussé (Gsm nr: 
0477 32 69 57 of mail meulestede.markt@gmail.com).

NIEUWSBERICHTEN
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TREINWAGONS  
VOOR DE VOORHAVEN 

In het nieuwe inrichtingsplan van de Voorhaven gaat veel 
aandacht naar het industrieel erfgoed. De Stad plaatst volgens 
de huidige planning vanaf september 2017 treinwagons op de 
overgebleven sporen als herinnering aan het haventransport.

In de lange groenstrook langs Loods 26 komen er een gesloten 
wagon en een locomotief. Ter hoogte van de voormalige Loods 
21 staat al een daktuinwagon en komen er nog een open en twee 
gesloten wagons bij.

WAGON ZKT INVULLING
Bewoners kunnen mee nadenken over de invulling  
van de treinwagons. Ideeën zijn welkom bij  
wijkregisseur Karolien Lecoutere (tel. 09 266 82 57  
of mail mmm@stad.gent).

MEULESTEDE  
MARKT


