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MMM-KRANT

• ONTMOETEN IN DE MOESKOPPERIJ

•  NAAR EEN STRUCTUURSCHETS VOOR MM

• PLAK JE DROMEN OP DE KAART

• WANDEL- EN FIETSPROMENADES  
IN AANLEG IN DE VOORHAVEN EN  
LANGS HET HOUTDOK

IN DIT NUMMER

Tuinieren brengt buren samen
Op de plaats van het voormalige klooster, dicht bij de Manchesterstraat, startte vorig jaar 
de Moeskopperij. Bewoners tuinieren er in afwachting van een project van het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW). Na een eerste zomer kijken de deelnemers terug op een 
geslaagde oogst. Kruiden, radijzen, courgetten, bieten en spruitjes, allemaal eigen kweek.

De tuiniers zijn mensen van alle slag. “Los van 
leeftijd of origine. Man of vrouw. Sommigen doen 
mee voor de oogst. Sommigen omdat ze geloven 
in het korte-keten-principe. Anderen willen 
buren leren kennen. Nog anderen zien het puur 
als tijdverdrijf”, vertelt Terry Ediers. “Ik hou heel 
erg van het ‘community’-gevoel.” De tuiniers 
wisselen recepten uit en leren van elkaar. Ze 
proberen dingen uit en delen de overschotten 
zoals courgetten in de zomer.

ONTMOETINGSPLAATS
De Moeskopperij ontpopt zich als ontmoetings-
plaats. “In de zomer was het hier in de vooravond 
altijd heel gezellig. Mensen passeren na het werk 
eens om hun groenten water te geven en geraken 
aan de praat. Turkse vrouwen brengen slaatjes 
mee.” Ook goed nieuws voor de reizigers. In de 
vakantieperiode spreken tuiniers spontaan af om 
elkaars tuintje water te geven wanneer iemand 
even weg is.
De kinderen hebben via hun ouders ook de weg 
naar de Moeskopperij gevonden. De kippen en 
de geiten hebben een grote aantrekkingskracht. 
“Soms is er verwondering: ‘Jij eet bloemen!’. 
Maar bovenal hebben ze ook veel goesting om zelf 
aan de slag te gaan en leren ze veel al doende,” 
vertelt Terry. “Kinderen zijn heel belangrijk. Ze zijn 
de ‘Morgen’ in MUIDE MEULESTEDE MORGEN.”

KORTE KETEN
De Moeskopperij is ook een voorbeeld van het 
korte keten-model. De groenten worden geteeld 
en opgegeten op het eiland Muide-Meulestede. 
Bewateren doen de tuiniers met putwater. 
De compost komt van eigen keuken- en tuinafval 
of van het Oud Postje verderop.
Later dit jaar, wanneer de werken langs de loods 
van de scheepsherstellers in de Voorhavenlaan 
voorbij zijn, komt er daar ook een moestuinproject.

DOE MEE!
“We hebben een open werking,” legt coördinator 
Maarten Merveille uit. “We hebben een kerngroep 
waarin we overleggen. Maar veel ideeën ontstaan 
spontaan tijdens het tuinieren. We werken ook 
samen. Sommige dingen doe je alleen, maar 
andere dingen doe je toch liever samen met 
anderen. Het harde labeur zoals bramen en 
vlinderstruiken verwijderen bijvoorbeeld.”
Vandaag beheren een 30-tal deelnemers 
17 percelen van 10 m². En er is ruimte voor meer. 
Deze winter wil de groep een serre bouwen en 
nieuwe tuintjes aanleggen. Heb je zelf groene 
vingers of wil je bijleren? Of zorg je graag voor 
de dieren? Kom dan zeker langs op een van de 
werkdagen. Wie zich inzet voor het groter geheel, 
kan ook een eigen perceel bewerken.

Afspraak elke eerste en derde zaterdagvoormiddag 
van de maand of stuur Maarten een berichtje via 
maarten.merveille@buurtdienstengentnoord.be.
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NAAR EEN STRUCTUURSCHETS 
VOOR MUIDE-MEULESTEDE
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Wijkbewoners en Stad Gent werken samen met  
de architectenbureaus BUUR en EVR aan een structuurschets. 
Dit is een samenhangend verhaal dat verschillende werven met 
elkaar verbindt.

• Waar komen de groen- en waterzones en  
hoe verbinden we die met elkaar?

• Kunnen we verbindingen maken van water  
(Terneuzenlaan en Voorhavenkaai) tot water (haven) en hoe?

• Hoe richten we centrale plekken in?

• Hoe verplaatsen we ons binnen de wijk en wat  
met het doorgaand verkeer?

• Hoe kunnen de Meulesteedsesteenweg en  
New Orleansstraat er uitzien?

UITKIJKEN NAAR  
2020, 2030 EN 2050
De architectenbureaus werken aan een toekomstvisie voor morgen 
en heel ver in de toekomst. Ze kijken naar 2020, 2030 en 2050. In deze 
denkoefening vertrekken zij vanuit het uitgangspunt dat de Verapazbrug 
er ligt (de bouw start volgens de huidige planning in 2019). Dat opent heel 
wat mogelijkheden in de Voormuide, de Muidepoort en de Pauwstraat. 
Ze onderzoeken ook verder het verleggen van de ringweg van de New 
Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Zo verhuist heel wat doorgaand 
verkeer verder weg van de huizen.

De toekomstige Verapaz-brug zal dé verbinding zijn voor 
doorgaand verkeer dat in en uit de stad wil. Op die manier 
krijgt  de Muidepoort een rustiger en veiliger karakter.

Wanneer de Verapaz-brug doorgaand verkeer van en naar  
de stad opvangt, kunnen het rondpunt met de Vliegtuiglaan 
en de omgeving een andere inrichting krijgen.

Er is een onderzoek naar het verleggen van doorgaand 
ringverkeer van de New Orleansstraat naar de Port 
Arthurlaan. Zo verhuist druk verkeer verder weg van  
de huizen.

Het verleggen van de as voor doorgaand verkeer naar de Port 
Arthurlaan biedt mogelijkheden om de New Orleansstraat 
groener en rustiger te maken, en om naar bijkomende 
buffers voor de woonwijk te zoeken.

In de wijk komen verschillende centrumzones voor de buurt 
en komen er verbindingen voor voetgangers en fietsers  
van water tot water.

Ook andere verbindingen voor voetgangers en fietsers zoals 
langs de Voorhavenkaai worden in de structuurschets verder 
onderzocht.

INFORMEER JE EN REAGEER

Wil je meer weten over de structuurschets of wil je 
reageren? Surf dan naar  
www.stad.gent/mmm/naar-een-structuurschets  
en klik door naar de digitale kaart.  
Je kan ook mailen naar mmm@stad.gent of bellen naar 
wijkregisseur Karolien Lecoutere 09 266 82 57.

Een eerste terugkoppeling naar de wijk was er op 
maandag 5 februari in LDC De Waterspiegel. Er komen 
nog publieksmomenten. De structuurschets moet in juni 
2018 klaar zijn.

WAAROM NOG EEN STRUCTUURSCHETS?

Wijkbewoners en Stad Gent hebben de afgelopen jaren al heel 
wat informatie verzameld. Er staat nog van alles op stapel. 
Er zijn de agendapunten van MUIDE MEULESTEDE MORGEN, 
concrete werven zoals de aanleg van het Houtdokpark en  
de buurtmoestuin Moeskopperij, een heleboel ideeën die verder 
vorm kunnen krijgen.  
De Vlaamse Overheid investeert de komende jaren ook in 
Meulestedebrug en Verapazbrug.

Toch missen we een verbindende 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. Dat verwachten we van  
de   structuurschets die de architectenbureaus BUUR en EVR 
momenteel voorbereiden.



projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

MEER  
INFORMATIE

FIETS- EN WANDELPROMENADES

Voor het jaareinde begonnen de werken aan het Houtdokpark. 
Het park zal niet alleen een mooi park worden om te spelen 
en te rusten, het zal ook het vertrekpunt zijn van een handige 
fietsverbinding richting de Dampoort of een wandelpromenade 
rond de Oude Dokken.

EEN GROENERE MARSEILLESTRAAT

Stad Gent wil de Marseillestraat en omgeving groener inrichten. 
De huizen blijven bereikbaar via paden en wegen, maar  
een stuk van de verharde straat verdwijnt. Zo ontstaat nieuwe 
groene ruimte voor de buurt. In de werf ‘Openbaar domein 
Meulestede Noord’ hebben bewoners hierover al nagedacht 
met de Stad. Van eind augustus en tot half september kon  
de ruime buurt ideeën geven in een babbelbox in  
de Marseillestraat.

We kregen een 300-tal reacties. Algemeen genomen waren 
de reacties enthousiast over het knippen van de straat en 
een groenere kwalitatieve inrichting. Bewoners vroegen wel 
aandacht voor parkeren dicht bij de voordeuren en aantrekke-
lijke speel- en sportplekken. De werf gaat nu verder aan  
de slag met deze feedback.

KORTNIEUWS
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Ook in de Voorhaven is er heel wat bedrijvigheid. De private 
ontwikkelaars zijn begonnen aan de werken aan Loods 23  
en   in de Kopenhagenstraat. Stad Gent heeft het historisch 
hekwerk op de site gerestaureerd of opnieuw geplaatst. 
De zone langs de loodsen van de scheepsherstellers vernieuwt 
tot een parkzone met onder meer moestuinbakken en  
een fiets- en wandelpad. En in maart beginnen de werken  
aan de Voorhavenkaai zodat fietsers en wandelaars ook daar 
kunnen genieten van het zicht op het water.

NAAR EEN  
STRUCTUURSCHETS  
VOOR MUIDE-MEULESTEDE 

hier wil ik 
meer groen

hier wil ik mijn 
hond uitlaten

hier wil ik
fietsen

hier wil ik  
balsporten

hier wil ik 
spelen 

hier wil ik 
fietsstallingen

hier wil
ik skaten

hier wil ik
barbecuen

hier wil ik 
uitrusten

hier wil ik
meer veiligheid

hier wil ik een 
vuilnisbakje

kleef deze
sticker waar

je woont

kleef deze
sticker

bij je leeftijd

hier wil ik 
mensen  

ontmoeten

EXTRA

hier wil ik 
genieten van 

kunst

hier wil ik
een openbaar

toilet

hier wil ik 
fitnessen

De dromenkaart is een initiatief van Stad Gent in 
samenwerking met studenten van het LUCA School Of 
Arts voor de wijk Muide en Meulestede, met het doel 
de bewoners meer inspraak te geven in recreatieve 
mogelijkheden die de wijk biedt. Dit project werd 
gerealiseerd met de financiële steun van de Stad Gent.

Dromen van 
Muide &

Meulestede

Kleef de juiste sticker bij je leeftijdscategorie.
0-25 25-50 50-75 75-100

Plak de stickers waar jij van verbetering droomt voor 
onze buurt. Geef je kaart af in het Buurtcentrum 

(Patrijsstraat) of in wijkresto ’t Oud Postje.

Droom je mee?

Dromen van Muide-Meulestede

Bij deze krant vind je een dromenkaart en stickers. Gebruik de stickers en duid aan waar je welke droom 

hebt. Geef je kaart binnen bij het Buurtcentrum (Patrijsstraat 10).  

Jouw stickers zullen de tekenaars helpen het openbaar domein te ontwerpen.

De dromenkaart is een samenwerking van een Wijk aan Zet-project,  
studenten van LUCA School of Arts en Stad Gent.


