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LEESWIJZER

De inleiding van dit rapport legt uit waarom we deze oefening doen en hoe deze kadert binnen 
het stadsontwikkelingsproject Muide Meulestede Morgen. Het eerste hoofdstuk behandelt het 
ruimer planningskader van de Stad Gent en de structurele planningsbasis voor het schiereiland. 
Het tweede hoofdstuk geeft een samenvatting van de verschillende analyses die zijn gebeurd 
in de aanloop van deze studie. Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen die van belang zijn 
voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke visie. In het derde hoofdstuk werken we de 
gewenste visie voor de wijk uit aan de hand van een structuurschets. Met eenvoudige concepten 
worden de wensbeelden voor de wijk uitgelegd. Het vierde hoofdstuk is de uitwerking van de 
ruimtelijke toekomstvisie voor Muide-Meulestede. We verweven de verschillende concepten 
uit de structuurschets en werken ze verder uit op een geïntegreerde manier via vijf strategieën 
voor de wijk. Tenslotte verzamelen we in hoofdstuk vijf de cruciale stadswijkprojecten en de 
aanbevelingen die voortkomen uit deze studie.
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INLEIDING

Voorafgaand proces?
Wat verstaan we onder een ruimtelijke visie?

Wat is het studiegebied?
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Wat ging vooraf...

Voor het schiereiland Muide-Meulestede zijn 
tot op vandaag al veel studies, projecten en 
stedenbouwkundige instrumenten (BPA, RUP) 
opgemaakt, vanuit de visie dat het schiereiland 
evolueerde van een drieledige structuur 
(Voor’haven’ / buurt / haven) naar een tweeledige 
structuur (Voorhaven+buurt / haven). Dit was 
ook het uitgangspunt in het BPA 23 Meulestede 
(goedgekeurd in 2000). De Voorhaven evolueerde 
naar een gemengd woon-werkgebied.

Het voorbije decennium kwamen meer 
beleidsdocumenten op tafel (Ruimtelijk 
Structuurplan Gent (RSG, 2003), mobiliteitsplan, 
groenstructuurplan ..). Deze gaven meteen 
sturing aan de nieuwe golf van studies en 
projectontwikkelingen. Voor het schiereiland golden 
de algemene principes van stadsvernieuwing 
zoals evenwicht tussen groenaanbod en 
groenvraag met bijzondere aandacht voor 
wijkparken én voldoende aanbod aan kwalitatieve 
en betaalbare woningen.  Eveneens was de 
Voorhaven als stadsvernieuwingsproject in het 
RSG geselecteerd.

Conceptstudie Muide Meulestede Morgen

Er kwam kritiek van bewoners dat de veelheid aan 
studies en projecten alsnog te weinig samenhang 
vertoonden, dat er een onevenwicht was tussen 
het aantal woningen en de voorzieningen. Tevens 
heersen er mobiliteitsproblemen.

Dit was de aanloop naar de Conceptstudie 
Muide Meulestede Morgen, opgemaakt door 
Ndvr (Endeavour Office) en AWB (Architecture 
Workroom Brussels). De studie heeft het belang 
van coöperatieve stadsontwikkeling aangekaart. 
Het is een bottom-up strategie en een model dat 
de horizontale samenwerking stimuleert tussen 
de buurt en de overheid, met nadrukkelijke regie 
bij de bewoners.

Uit de studie werd besloten dat Muide-Meulestede 
een bijzonder gebied is tussen stad en haven 

waar diverse werelden samenkomen. Er wordt 
meer binding met de stad voorgesteld, voorbij het 
eilandgevoel, en er is de vraag dat een alternatief 
verhaal wordt geschreven voor de 3 parallelle 
werelden (Voorhaven / buurt / haven) die idealiter 
beter verstrengeld worden.

Ook stelde men 3 grote actieprogramma’s voor, 
met duurzaamheid als rode draad:
1) Muide-Meulestede ondersteunen als 
werkatelier, met ruimte voor de hangars, loodsen, 
trage wegen/publieke ruimte.
2) Muide-Meulestede op de kaart zetten als 
plek met een woonlogica op maat van de wijk, 
met ruimte voor experiment.
3) Muide-Meulestede vooruitschuiven 
als een plek om te investeren in mobiliteit als 
aanleiding voor cruciale stadsontwikkeling, met 
meer ruimte voor de buurt, in het bijzonder aan 
de randen.

De Conceptstudie Muide Meulestede Morgen 
resulteerde o.a. in 12 agendapunten die richting 
geven aan de toekomst van de wijk. Ze zijn 
ontstaan uit 40 interviews en 6 workshops ( => 
benoeming van de concrete uitdagingen), met het 
oog op het activeren van het sociaal vermogen 
(bewoners), het ruimtelijk vermogen (ruimte) en 
het investeringsvermogen (geld). Waar deze 3 
vermogens samen het sterkst aanwezig zouden 
zijn, wordt in de conceptstudie centraliteit 
voorgesteld.

Dit zijn de 12 agendapunten:
1) Koester en versterk de aanwezigheid van 
verschillende types van woningen door ook 
bij nieuwe projecten de kaart van diversiteit in 
woonvormen te trekken.
2) Maak de bestaande woningen duurzamer, 
leefbaarder en veiliger.
3) Voorzie in nieuwe woonprojecten, buurtfuncties 
en de inrichting van de publieke ruimte.
4) Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer 
verhuisbewegingen in de eigen wijk zodat 
bewoners er hun hele leven kunnen wonen.
5) Behoud, benut en versterk het potentieel van 
magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als 
ruimte voor de maakeconomie.
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6) Organiseer centrale plekken: bijvoorbeeld de 
Roerstraat, het Manchesterplein en het rondpunt 
in Meulestede.
7) Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, 
ondernemers en scholen en zet wijkgebonden 
leer-stage-werktrajecten op.
8) Verbind binnengebieden en maak veilige 
routes voor fietsers en voetgangers.
9) Waak erover dat grote infrastructuurwerken 
aan de rand voordelen bieden voor de wijk.
10) Maak de omgeving Pauwstraat - Muidepoort 
en zone rond Meulestedebrug leefbaarder voor 
de wijk.
11) Maak Muide-Meulestede dé koploper in het 
behalen van de doelstellingen van het Klimaatplan 
Gent.
12) Benut de beschikbare ruimte om concrete 
klimaatregelen uit te werken en uit te testen.

De 12 agendapunten krijgen momenteel 
uitvoering op het terrein aan de hand van 
een 14-tal (eerste) werven. Het Atelier is de 
organisatievorm en de aanjager bij dit alles. Het is 
een werkvorm met bewoners, stedelijke diensten 
en lokale intermediare partijen. Het Atelier gaat 
uit van een doorgedreven participatie (met zowel 
denkers, doeners als investeerders).

Noodzaak voor een ruimtelijk kader Muide-
Meulestede

De Conceptstudie Muide Meulestede Morgen 
haalde een aantal ruimtelijke principes aan, maar 
het ontbrak aan een sterk ruimtelijk kader dat:
• Het ruimtelijk vermogen van de wijk ten volle 

benut.
• Sturing geeft aan de toekomstige gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen (bouwprojecten, 
publieke ruimte, socio-economische projecten 
…).
• De 12 agendapunten en de werven fysiek-
ruimtelijk én mentaal aan elkaar bindt.
• Een document is om de dialoog met de diverse 
(interne en externe) partners aan te gaan.

Onderhavige studie fixeert zich daarom op de 
ruimtelijke vertaling en samenhang van de visie 
en de ambities voor de wijk Muide-Meulestede, 
en concretiseert die in een ruimtelijke 
structuurschets, die alle beleidslijnen met impact 
op de wijk ruimtelijk overkoepelt: de visie op 
structuurplanning, op mobiliteit, op economie, op 
het klimaat en milieu, op groen, op voorzieningen, 
etc. 

Daarbij is een evenwichtige benadering tussen 
project- en procesdenken van belang. Er mag 
geen blauwdruk op tafel komen dat te star is en 
te veel op voorhand vastlegt. Er is dus nood aan 
een stedenbouwkundig kader dat moet prikkelen 
en tegelijkertijd kan sturen. En het moet een 
antwoord kunnen bieden op ‘maatschappelijke 
volatiliteit’. Immers, prioriteiten, methodieken, 
participatietrajecten, budgetten, structuren, 
mobiliteit, economie enz. wijzigen doorheen de 
tijd.

Dit is meteen de volgende stap in de coöperatieve 
stadsontwikkeling.

Maart 2019
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Afbakening opdracht

wat is deze opdracht wel?
Voorliggende studie brengt de actieprogramma’s, 
agendapunten en werven uit de Conceptstudie 
Muide Meulestede Morgen, de geplande 
projecten, de wensen van overheden en bewoners 
samen, stelt duidelijke ambities scherp, en 
concretiseert op doorgedreven wijze alle ideeën 
in een ruimtelijke structuurschets. 

We blijven werken op het niveau van de 
stedenbouwkundige structuren / concepten die 
op wervende wijze aantonen hoe de ruimte verder 
kan worden uitgewerkt. 

In onderhavige studie komen we tot een globale 
beschrijving van de gewenste stedenbouwkundige 
ruimte en tot het opsommen van de essentiële 
kenmerken van deze ruimtes, die dan worden 
meegenomen als randvoorwaarden bij de 
verdere uitwerking. Daarbij bewaken we dat die 
ruimtes realistisch zijn en dat hun concept kan 
standhouden als het in de toekomst verder wordt 
uitgewerkt (rekening houdend met brandweer, 
IVAGO, hulpdiensten, verhuiswagens, laden 
en lossen e.d.). Deze toets gebeurt met 
bijzondere aandacht voor de groene ruimtes. De 
structuurschets wordt waar nodig ver genoeg 
uitgewerkt en verbeeld. Ze wordt doorvertaald in 
ruimtelijke handvaten die de toekomstige groei 
van de wijk kunnen sturen. Enkele zones worden 
afgetoetst in concreet case-onderzoek. De 
structuurschets voorziet in de nodige flexibiliteit 
en adaptatief vermogen om te kunnen weerstaan 
aan onze toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen.

Wat is ze niet?
Deze studie is geen doorvertaling naar concrete 
inplantings- en of uitvoeringsplannen. Het verdere 
ontwerp - dus de stap volgend op het concept 
- voor een bepaald gebied is een mogelijke 
(logische) volgende stap, dat evenwel buiten 
onderhavige opdracht valt. Hoewel deze studie 
ook suggestief uitwerkingen toont, ligt de focus 
van deze studie op visievorming.

Bijvoorbeeld: de uitgewerkte groenstructuur 
is geen groenplan: er worden conceptueel 
uitspraken gedaan over de positie van bomen 
in de ‘groene binnentuin’, maar de ingetekende 
bomen zijn suggestief en de locatie, hoeveelheid 
en soort moet verder worden onderzocht bij de 
inrichtingsstudie van het concrete project. Dit 
geldt voor alle themalagen (mobiliteit, wonen, 
economie, voorzieningen …).

Perimeter onderzoeksgebied (afbakening)

Voormuide ligt stricto sensu niet op het 
schiereiland, maar is wel belangrijk voor de 
connectiviteit van Muide-Meulestede met de 
binnenstad. Het is voornamelijk vanuit deze 
insteek dat ook Voormuide binnen de perimeter 
valt van deze structuurvisie.
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Participatietraject met bewoners, 
belanghebbenden en deskundigen

Bewoners en Stad Gent zetten samen hun 
schouders onder een Conceptstudie voor 
Muide Meulestede. Daaruit groeide het 
stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 
Morgen.
Van bij de start van de studie zaten bewoners 
en Stad Gent samen aan tafel. Ook de eerste 
werven van het stadsvernieuwingsprojecten 
zijn een samenwerking tussen bewoners en 
stadsdiensten. In het Atelier, het bewonersplatform 
van Muide Meulestede Morgen, geven bewoners 
mee sturing aan het project.

Nood aan co-creatietraject om de 
structuurschets te voeden
Net zoals de Conceptstudie verliep de 
structuurschets in co-creatie met buurtbewoners 
en werd er aan betrokkenheid van de wijk gewerkt. 
De co-creatieopdracht werd uitgevoerd door het 
bureau Studio Dott, regie van de opdracht lag 
bij de dienst Beleidsparticipatie in samenspraak 
met inwoners. De leidend ambtenaar van de 
studie werd opgenomen in het kernteam van 
de co-creatieopdracht om zo de wederzijdse 
interactie tussen structuurschetsoefening en co-
creatietraject te garanderen.
De co-creatie opdracht had twee onderdelen, 
een conceptueel luik (input leveren aan de 
ruimtelijk fysieke oefening) en een actiegericht 
luik (uitvoering/testen van concrete oplossingen 
– “design thinking”). 

Betrekken ruimere buurt
Via diverse methodieken werd de ruimere buurt 
betrokken tijdens de looptijd van de studie met de 
bedoeling  de studie van onderuit te voeden en 
terzelfdertijd bepaalde inzichten of voorstellen bij 
de ruimere buurt af te toetsen. Dit gebeurde via :
- delegatie van bewoners in het begeleidingsteam 
- opstellingen van Studio Dott (de digitale kaart)
- twee buurtoverlegmomenten waarop de 
aanwezigen informatie kregen en actief mee naar 
oplossingen konden zoeken
- het verspreiden van extra informatie over 

de structuurschets via de Muide-Meulestede 
Morgen-krant en de website door de Stad Gent.

Opstellingen Studio Dott
Opstelling 1 : de digitale kaart (vanaf eind februari 
2018)

N.a.v. de voorstelling van een eerste ontwerp 
van structuurschets door het projectteam (open 
infomoment voor de buurt d.d. 5/02/2018) werd 
alle materiaal door Studio Dott verwerkt tot een 
digitale kaart waar inwoners een overzicht werd 
geboden en ook de mogelijkheid om te reageren.

Opstelling 2 : de klimop-actie (april-mei-juni 2018)

Naast de kaart was er ook nood aan een actie die 
iets abstracts als een structuurschets kon laten 
leven bij alle inwoners van de wijk. Het sentiment 
t.a.v. de structuurschets werd aangewakkerd door 
de koppeling tussen een “gadget” - in dit geval een 
klimopplantje - en informatie, beiden te vinden 
op twee concreet fysieke plaatsen in de wijk i.c. 
wijkresto ’t Oud postje en een gedeelde moestuin 
“De Moeskopperij”. Door als inwoner te kiezen 
voor één van de vijf poorten gesymboliseerd in 
aparte logo’s met bijhorend pimpmateriaal voor 
het plantje en door het plantje vervolgens voor 
het raam te plaatsen, kon men zich verbinden 
met een insteek van de structuurschets.
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Opstelling 3 : mobiele structuur (voorjaar 2019)

Na het tweede open buurtoverleg d.d. 16/06/2018 
waar dieper ingegaan werd op enkele vraagstukken 
rond mobiliteit, groen in de wijk en de invulling 
van (nieuwe) centrale plekken in de wijk, en via 
de brainstorm die Studio Dott ook intern hield, 
kwamen heel wat mogelijke ideeën om de wijk te 
verbeteren. Deze input werd gecomprimeerd in de 
ontwikkeling van een mobiele structuur, een soort 

‘rondtrekkend’ verrijdbaar vlak, dat past op een 
parkeerplaats en dat op verschillende, tijdelijke 
manieren door inwoners zelf kan worden ingevuld 
bv. een tijdelijke zithoek of een mobiele keuken 
i.p.v. een parkeerplaats. Dit idee wordt verder 
met inwoners uitgewerkt. Op die manier worden 
er op een zeer concrete, tastbare manier stappen 
gezet in de realisatie van de structuurschets.
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HOOFDSTUK 1
DE POSITIE VAN MUIDE-

MEULESTEDE IN DE STAD
Wat is de positie van Muide Meulestede in  de stad?

Wat is de planningscontext?
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1.1. De positie van Muide-Meulestede in de stad

Sinds de middeleeuwen zocht Gent een 
waterverbinding naar zee. Dit gaf vorm aan het 
schiereiland. Muide-Meulestede is daarmee uniek 
binnen Gent. Omdat de wijk als ‘schiereiland’ 
omgeven is door water is er een duidelijke fysieke 
afscheiding van de stad en toch is ze ermee 
verbonden. Het schiereiland is opgespannen 
tussen binnenstad en haven. Ten westen ligt 
Wondelgem, en ten zuidoosten Houtdok/Oude 
Dokken/omgeving Afrikalaan.

Door de ontstaansgeschiedenis bestaat het 
schiereiland uit duidelijk onderscheiden delen:

1) Meulestede (ten noorden van 
de Leithstraat): voornamelijk 20e eeuws 
woonweefsel. Wel niet vergelijkbaar met 20e 
eeuws weefsel zoals in de verkavelingswijken. 
Op een aantal clusters van oudere (rij)
bebouwing na, bestaat Meulestede uit grote 
delen naoorlogse gebouwengroepen met 
sociale meergezinswoningen in een groene 
omgeving. Maar ook zijn er veel redelijk recente 
burgerhuizen.

2) Muide, Muidebrug en Voormuide 
(ten zuiden van de Leithstraat): voornamelijk 
typisch 19e eeuws weefsel bestaande uit smalle 
straten met vaak kleinere en oude individuele 
arbeiderswoningen, weinig open en groene 
ruimte. De densiteit is er hoog, wat de druk op het 
perceel, het bouwblok en de wijk verhoogt.

3) Voorhaven en omgeving (waterzijde 
in het westen, voormalige 19e eeuws haven, 
vandaag beschermd stadsgezicht) met haar 
industrieel-maritiem erfgoed: kades, loodsen, 
kranen, bruggen, hekwerk, en ook kleinere 
elementen zoals sporen, kasseien, bolders. De 
Voorhaven is gegraven in 1880-1881 als deel van 
het Kanaal Gent-Terneuzen, dat ontstaan is uit 
het Lievekanaal (later Sassevaart).

4) Grootdok en omgeving (waterzijde in 
het oosten, 20e eeuwse haven). Het Grootdok is 
gegraven tussen 1900-1930.

De historische as Voormuide / Muidepoort / 
Meulesteedsesteenweg en de daarop geënte 
voormalige centra zijn nog zichtbaar in het 
straatbeeld met haar historische gebouwen en 
functies zoals kerken en winkels.

De wijk ‘Muide-Meulestede’ bestaat uit een 
aantal statistische sectoren. Wel meer dan de 
twee gelijknamige sectoren. De bovengenoemde 
wijkdelen vallen namelijk voornamelijk samen 
met de statistische sectoren Meulestede, Muide, 
Muidebrug, Voormuide en Port-Arthur. Voorhaven 
en omgeving is geen sector op zich. Het ligt op de 
westelijke rand van de sectoren Meulestede en 
Muide.
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1.2. Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent

Algemeen

Ruimte voor Gent geeft de ambities aan voor 
het ruimtelijk beleid tot 2030 én daarna. De 
globale doelstellingen en ambities krijgen er 
een ruimtelijke vertaling in. Vanuit die missie 
en vanuit mensgerichte planning staat ‘Ruimte 
voor Gent’ voor ‘Ruimte voor alle Gentenaars’. 
De Structuurvisie maakt deel uit van een 
voortdurend terugkoppelend (iteratief) strategisch 
planningsproces en is coherent met andere 
(lange termijn)visies.

De visie is in vier jaar tijd uitgewerkt, met ruime 
inbreng van de Gentenaars. Ruimte voor Gent is 
officieel van kracht sinds 22 augustus 2018.

Globale visie voor de volledige stad

We voeren een ruimtelijk beleid waarbij een 
duurzame, leefbare, klimaatrobuuste en 
kindvriendelijke stad het overkoepelende 
streefdoel is bij alle keuzes en beslissingen. 
Ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit 
zijn de kernbegrippen. Dit alles met een doorkijk 
naar 2050. Dit is het eerste ruimtelijk structuurplan 
in Vlaanderen met de ambitie en de instrumenten 
om ruimteneutraal binnen de huidige harde 
bestemmingen te zijn, dit wil zeggen dat er per 
saldo geen harde bestemmingen bijkomen. 
Ruimte voor Gent kiest radicaal voor verweving 
van functies en zuinig ruimtegebruik en vertaalt 
dit in gepaste afwegingskaders en instrumenten. 
Dit is ook het eerste ruimtelijke structuurplan 
dat naast het openbaar vervoer ook de fiets als 
basis voor stadsontwikkeling inzet.

Wat zegt Ruimte voor Gent over het 
schiereiland?

Herstructureren en verluchten in Muide en 
Muidebrug

De strategie in Ruimte voor Gent voor de kernstad 
passen we vooral toe in Muide en Muidebrug, 
en is gericht op herstructureren en verluchten. 
De nadruk ligt op kwaliteitsverbetering van de 
woningen; toename van het aantal woningen 
is er geen doel. We moeten zorgen dat er 
voor de bewoners ook groen, publieke ruimte, 
werkgelegenheid en voorzieningen zijn. Ook 
aandacht voor hittestress en verluchting. Waar 
het aantal woningen toch beperkt toeneemt, 
nemen ook de publieke ruimte en de oppervlakte 
aan voorzieningen verhoudingsgewijs toe.

Ook de historische verweving van kleinere en 
grotere ateliers en werkruimten, dikwijls achter 
de woningen en de straatwanden, heeft de 
kernstad mee erg dens gemaakt. In een strategie 
van verweving van economische functies, 
voorzieningen en wonen kunnen we in evenwicht 
met de beoogde woonomgevingskwaliteit - de 
interessantste van deze werkruimten ook in de 
toekomst voor bestaande en nieuwe vormen 
van economische activiteit en voorzieningen 
inschakelen.

Beter benutten van de ruimte in Meulestede in 
een leesbare ruimtelijke structuur

Meulestede ligt volgens Ruimte voor Gent in de 
kernstad, maar sluit eerder aan bij kenmerken 
van de groeistad omdat we er grotendeels 20e 
eeuws woonweefsel vinden. Aangezien er 
ten noorden van de Leithstraat vrij veel open 
en groene ruimte is, mikken we er – net als in 
de groeistad - op het beter benutten van de 
aanwezige groene kwaliteiten, maar dan voor 
een groter aantal bewoners en met een meer 
leesbare en hiërarchische ruimtelijke structuur.
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Binnen deze structuurvisie wordt Ruimte voor 
Gent verder verfijnd. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen Muide met eerder 19de-eeuws 
weefsel (kernstad) en Meulestede met eerder 
20ste-eeuws weefsel (groeistad). Dit wil zeggen 
dat de noordelijk deel van het oranje gebied dus 
eerder aanleunt bij de kenmerken van het roze 
gebied.

Oranje: kernstad
Roze: groeistad

Inbreiden in de haven

Het industrieel havenlandschap is het sterkst 
afwijkende en meest dynamische onderdeel van 
het stadslandschap. Ruimte voor Gent heeft een 
inbreidingsstrategie voor ogen voor de haven. De 
eigenheid van de ruimte wordt vooral gecreëerd 

door de grootschaligheid en de functionele 
vormentaal. Ook de aanwezigheid van het water 
is een sterke component. De kwaliteit van het 
maritiem-industrieel landschap wordt bovendien 
gevoelig verhoogd door behoud en hergebruik 
van de waardevolle oude industriële gebouwen 
en door een verscherpte aandacht voor de 
architectuur van nieuwe gebouwen en installaties 
aan het kanaal.

Belangrijke aandachtspunten voor Muide-
Meulestede: de ontoegankelijkheid van het 
water aan de oostzijde van het schiereiland, 
de geur- en soms geluid- en stofhinder van de 
havenactiviteiten, de grote aaneengesloten 
verharde oppervlaktes, etc. In de opmaak van 
dit document is er, weliswaar aftastend, overleg 
geweest waaruit blijkt dat er wel degelijk concrete 
projecten zijn die Muide-Meulestede met de haven 
verbinden, zoals de gewenste ontwikkelingen van 
North Sea Port op de Rigakaai voor het terrein 
van VVM. De (ruimtelijke) doelstellingen van 
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Opladen van de ruimtelijke knooppunten

In de stad onderscheiden we vijf ruimtelijke 
netwerken: mobiliteit en distributie; groene 
ruimte; water; ondergrond en bodemstructuur; 
publieke ruimte. Het samenspel van deze 
netwerken, die elkaar vaak overlappen, vormt 
een robuust ruimtelijk raamwerk dat nieuwe 
trends en ontwikkelingen moet opvangen. Op 
de plekken van interactie en uitwisseling tussen 
verschillende ruimtelijke netwerken ontstaan 
ruimtelijke knooppunten. Dit zijn interessante 
plekken in de stad met talrijke, vaak onderbenutte 
potenties, zowel ruimtelijk als functioneel. 
Het zijn ontmoetingsplekken die bijdragen 
tot sociale cohesie en menselijk contact; het 
zijn herkenningspunten die de leesbaarheid 
van de stad verhogen; het zijn plekken waar 
mensen een aantal economische, culturele, 
recreatieve, sociale, zorg-gerelateerde functies 
en onderwijsfuncties en voorzieningen geclusterd 
vinden die bijdragen tot het principe van nabijheid 
en tot de levensloopbestendigheid van de plek; 
het zijn goed bereikbare plekken die (de overslag 
naar) een duurzaam verplaatsingsgedrag 
ondersteunen. We onderscheiden vijf 
type knooppunten volgens hun schaal en 
dynamiek: Stadsregionaal knooppunt; Stedelijk 
transferium; Stedelijk knooppunt; Wijkknooppunt; 
Korrelknooppunt.

In Ruimte voor Gent zijn op het schiereiland 
één toekomstig stedelijk knooppunt S06 
(Vliegtuiglaan/Port-Arthurlaan/Houtdok) en 
twee wijkknooppunten aangeduid (W06 en 
W07). W06 (Muide/Meulestede) is aangeduid 
als een toekomstig wijkknooppunt waarvan de 
kern nog te (onder)zoeken; W07 (Voormuide/
Muidepoort) is een bestaand op te laden 
wijkknooppunt.

De ruimtelijke strategie ten aanzien van 
knooppunten is verschillend in de Kernstad en de 
Groeistad:
• Kernstad: ter hoogte van knooppunten 
beperkt verdichten met aandacht voor publieke 
ruimte, economie en voorzieningen; buiten 
ruimtelijke knooppunten verluchten en vernieuwen 
(focus op publieke ruimte, voorzieningen en 
economie).
• Groeistad: ter hoogte van knooppunten 
sterk multifunctioneel verdichten; buiten 
ruimtelijke knooppunten de eigenheid en 
leesbaarheid vergroten door de publieke ruimte 
aan te pakken, bedachtzaam verdichten met 
woningen.

beide partijen zijn op heden nog niet voldoende 
afgestemd. Er is nochtans win-win mogelijk 
op korte en lange termijn op vlak van energie, 
economie, ruimtelijke kwaliteit, etc.
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Uitbouwen van de groeistedelijke groene ring

Het groene ruimte- en waternetwerk in de stad 
moet een samenhangend geheel vormen, 
vooral ecologisch, maar ook landschappelijk 
en recreatief. Dit aaneengesloten groene 
ruimtenetwerk start vanuit de dragende 
groenstructuur bestaande uit de vijf groenpolen, 
de acht groenklimaatassen, een grootstedelijke 
groene ring langsheen Ringvaart en R4, en een 
groeistedelijke groene ring rondom de kernstad. 
De structuur vertakt zich gaandeweg tot een 
fijnmazig weefsel van kleine, goed gespreide en 
bereikbare groene ruimtes diep in de verharde 
en stedelijke ruimte. De groenklimaatassen en 

groene ringen zijn ook cruciale dragers van het 
fietsnetwerk. De groeistedelijke groene ring is 
ook de plaats waar de groenklimaatassen vanuit 
de groeistad van karakter, inrichting en typologie 
overgaan in de groeistedelijke groene corridors.

Het schiereiland Muide-Meulestede ligt tussen 
Groenklimaatas 1 - Oostakker (de groenklimaatas 
richting groenpool Oud Vliegveld) en 
Groenklimaatas 8 - De Lieve. De groeistedelijke 
groene ring verbindt deze groenklimaatassen. 
Ze loopt doorheen het schiereiland van de 
Wiedauwkaaibrug ter hoogte van Voorhaven 
tot aan de Vliegtuiglaan.
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Inzetten van het prominent aanwezige 
waternetwerk van het schiereiland

De randen van het schiereiland bestaan uit water. 
De ruimtelijke speerpunten voor het gewenste 
waternetwerk uit Ruimte voor Gent zijn dus 
belangrijk voor het schiereiland.

Samen met Leie en Schelde structureren 
verschillende kanalen de stad en linken ze 
verschillende (groene) plekken en functies aan 
elkaar. De ruimtelijke ontwikkelingen op en aan 
het water maken Gent tot een aantrekkelijke en 
leefbare stad. De aanwezigheid van water is een 
belangrijke schakel in het ontstaan van Gent en 
is in de loop van de geschiedenis steeds verder 
uitgebouwd tot het een vooraanstaand Europees 
voorbeeldsysteem was. Om hygiënische redenen 
zijn echter allerlei watergerelateerde structuren 
in de vorige eeuw afgebroken, genegeerd en 
verdoezeld. Toch is water steeds in het DNA 
van Gent blijven zitten en mede daarom is de 
laatste decennia een resoluut herstelproces van 
de waterstructuur in gang gezet. Het herwonnen 
besef dat water een bijzonder kwaliteit vormt in de 
stedelijke ruimte, heeft geleid tot een specifieke 
visie op water in de stad Gent. Ruimte voor 
Gent condenseert de ruimtelijke componenten 
van het toekomstgericht omgaan met water. 
De ruimtelijke speerpunten voor het gewenste 
Gentse waternetwerk zijn:

1. Het waternetwerk vormt een belangrijk 
bindend element. Het schept landschappelijke, 

ecologische en functionele relaties tussen 
verschillende plekken. Door ons te richten op 
de samenhang en continuïteit van het netwerk 
ontstaan aangename wandel-, fiets- en vaarroutes 
en creëren we ecologische verbindingen. We 
vergroenen de waterlopen in het kader van 
aantrekkelijkere oevers en natuurverbinding.

2. Het waternetwerk heeft een 
multifunctionele rol. We moeten een gezond 
evenwicht zoeken tussen de verschillende 
functies van de ruimte op en aan het water: 
natuur, economie, wonen, recreatie, spel en 
toerisme, cultuur, mobiliteit, landschap, infiltratie, 
buffering en afvoer etc.

3. De publieke ruimte aan het water is 
divers én uniform. We realiseren diverse 
publieke ruimtes aan het water – een verhard 
plein, verlaagde kades, een park(je), een pad 
– en tegelijk streven we door uniform materiaal- 
en kleurgebruik naar herkenbaarheid en 
leesbaarheid.

4. We voorkomen wateroverlast en bieden 
een antwoord op de klimaatverandering. We 
houden water vast aan de bron, bufferen en 
hergebruiken het en laten hemelwater ter plekke 
infiltreren door verhardingen terug te dringen en 
in te zetten op alternatieve oplossingen zoals 
groendaken. In de binnenstad, de groeistad, 
het buitengebied, op de bedrijventerreinen en 
de grote campussen, overal zorgen we voor 
genoeg open watersystemen die het hemelwater 
opnemen, laten infiltreren of vertraagd afvoeren. 
Door de grachtenstelsels te herwaarderen 
kunnen enerzijds waterkwantiteits- en 
waterkwaliteitsproblemen gedeeltelijk opgelost 
worden en anderzijds natuurwaarden beschermd 
en ontwikkeld worden.

Voorzien van de nog ontbrekende wijkparken 
en woongroen

We realiseren bijkomende wijkparken en 
woongroen. Idealiter vindt iedere Gentenaar een 
wijkpark (groter dan een hectare, tien vierkante 
meter per inwoner) op ten hoogste 400 meter van 
zijn woning, plus woongroen van minder dan een 
hectare op hooguit 150 meter. Dit groen dient 
niet alleen voor recreatie, het fungeert ook als 
stedelijk rustpunt en als klimaatgroen (opvang 
van hemelwater, verkoeling).



25

Voorhaven als op- en afstapmogelijkheid voor 
vervoer van personen via de ‘waterlijn’

We ondersteunen actief de initiatieven voor 
de ontwikkeling van gemeenschappelijk 
personenvervoer over water. We zorgen voor 
voldoende op- en afstapmogelijkheden. De 
waterontmoetingsplekken (WOP’s) zijn daar 
geschikte locaties voor. Het is een toekomstgerichte 
en duurzame vorm van gemeenschappelijk 
personenvervoer voor specifieke doelgroepen 
en zal altijd complementair blijven met andere 
vormen van gemeenschappelijk en openbaar 
vervoer.

Stadsdistributie: bundeling van 
goederenstromen, ook via het water

De bevoorrading van de stad is de voorbije decennia 
sterk geëvolueerd naar een gefragmenteerde 
en op maat gemaakte distributie. Mede door 
die fragmentatie, die onder andere is uitgelokt 
door e-commerce, zijn de transportbewegingen 
steeds inefficiënter doordat vrachtwagens vaak 
maar halfgevuld zijn. Dit genereert nog extra 
verkeersbewegingen, terwijl de binnenstad 
en kernstad vanuit leefbaarheidsoogpunt net 
zoveel mogelijk gespaard moeten blijven van 
veel verplaatsingen via gemotoriseerd verkeer. 
Goede stadsdistributie is dus zeer belangrijk. 
De voorkeur moet steeds meer naar trein en 
water gaan. Om een vlotte toelevering naar de 
stad te realiseren is het aangewezen in de vier 
windstreken een stadsdistributiecentrum te 
plannen. Dit alles wordt verder uitgewerkt in een 
nota ‘Water in de stad’.
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Radiale waterassen

Grote delen van het Gentse waternetwerk vervullen 
een rol voor de (nog steeds aan populariteit 
winnende) toeristisch recreatieve pleziervaart. De 
radiale assen Brugse Vaart, Leie en Schelde zijn 
belangrijke aanvaarroutes om Gent te bereiken. 
Via een aanvullend netwerk van binnenwateren 
(Verbindingskanaal, Muinkschelde, Visserijvaart, 
Handelsdok en Voorhaven) varen (woon)boten 
en pleziervaartuigen tot in de binnenstad. 
Deze assen zijn op stedelijk niveau ruimtelijk 
structurerende en visueel herkenbare 
elementen voor de omwonenden, passanten 
en recreanten. Hier zetten we voornamelijk 
in op woonkwaliteit op en rond het water, 
interactie met de stedelijke ruimte en 
aantrekkelijke publieke ruimte.

Het schiereiland als deel van de (vele) 
ruimtelijke bouwstenen van het waternetwerk

De functionele hoofdwaterstructuur

De Gentse zeehaven is als derde grootste 
haven van België en belangrijkste bulkhaven 
van Europa een belangrijke economische pool 
binnen het Seine-Scheldegebied. Ze is met zeven 
andere Noord-Europese havens verbonden 
via de Schelde en de Ringvaart in het zuiden, 
het Kanaal Gent-Brugge en Kanaal Terneuzen-
Gent in het noorden. Deze hoofdstructuren van 
economisch verkeer over water verbinden Gent 
met zowel de zeevaart als de binnenvaart van 
Europa. Het zeekanaal Gent-Terneuzen is, zoals 
het strategisch plan voor de Kanaalzone aangeeft, 
de hoofddrager van dit economisch gebied. 
Aanvullend op deze hoofdstructuren vervolledigt 
een uitgebreid netwerk van binnenwateren de 
connectiviteit van Gent met Noord-Frankrijk en met 
het Europese binnenvaartnet. Deze economische 
hoofddragers staan wat dimensies en verloop 
betreft in het teken van functionaliteit, snelheid en 
capaciteit. De Schelde en de Ringvaart hebben 
door de flankerende groenstructuur ook een 
landschappelijke en oriënterende waarde in de 
Gentse stedelijke ruimte.
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Voorhavenpark en Houtdok als stedelijke 
waterontmoetingsplekken

Het is belangrijk het contact met water op 
goedgekozen plekken te expliciteren door in te 
zetten op de beleefbaarheid en voelbaarheid 
ervan. Waterontmoetingsplekken zijn zoals het 
woord het zegt locaties waar ontmoeting met en 
aan de waterkant centraal staat. De aangrenzende 
publieke ruimte zoekt het waterpeil op, waardoor 
een aantrekkelijke verblijfsruimte ontstaat. Dit is 
nu het geval in het Keizerspark, Portus Ganda, 
Graslei en Korenlei. In de nabije toekomst creëren 
we de condities om dit ook in het Baudelopark, 
de Krook, het Houtdok en het Veermanplein 
te realiseren. Verder moeten de kop van de 
Watersportbaan, Augustijnenkaai, Dampoort, 
Handelsdokpark en Voorhavenpark de functie 
als stedelijke waterontmoetingsplek op 
middellange termijn opnemen. Het moet een 
ambitie zijn de waterkwaliteit te verhogen en ook 
de zwem- en speelmogelijkheden uit te breiden; 
de waterontmoetingsplekken zijn daar geschikte 
locaties voor.

Lieve, de heropleving van een historisch 
belangrijke wateras

Door de eeuwen heen heeft Gent steeds een 
uitweg naar zee gezocht. Vanaf de dertiende 
eeuw was dat via de Lieve naar het Zwin bij 
Damme. Door verzanding van het Zwin werd in 
de zestiende eeuw een nieuw kanaal gegraven, 
de Sassevaart richting Honte, een toenmalige 
inham van de Westerschelde. Als eerste 
economische levensader van de stad werd 
de Lieve in de loop van de geschiedenis vaak 
genegeerd. Sinds enkele jaren is er een proces 
ingezet om deze historisch belangrijk waterloop 
in ere te herstellen. De Lieve wordt opnieuw 
zichtbaar en structurerend gemaakt; grote delen 
van het project zijn al gerealiseerd. Doelstelling is 
de Lieve meer ruimte te geven en wisselwerking 
met de omliggende woon- en werkmilieus op 
gang te brengen.De groenstructuren op het 
schiereiland kunnen hiermee connecteren.
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Ruimte voor Gent eist de enorme ruimte die deze 
internationale infrastructuur inneemt, terug om de 
stedelijke ruimte te herstellen. Op lange termijn 
willen we daarom dat de R4 gesloten wordt 
door een volwaardige Sifferverbinding.

Aandacht voor en integratie van onroerend 
erfgoed - vooruitkijken door achterom te zien

Gent bezit een schat aan bouwkundige, 
landschappelijke, natuurlijke, groene en 
archeologische relicten. Dit onroerend erfgoed is 
heel waardevol voor de stad en haar onmiddellijke 
omgeving. De waarde van het verleden, van de 
historische ontwikkeling vanaf het ontstaan van 
de eerste nederzettingen bij de samenloop van 
Leie en Schelde tot de meer zichtbare erfenis 
van het verhaal van de stad en haar bewoners 
die afleesbaar is in stads- of dorpsontwikkeling, 
percelering, gebouwen, monumenten, wijken, 
lanen, structuren en landschappen, kan niet 
zomaar weggewimpeld worden. Erfgoed 
versterkt de dragende netwerken en structuren, 
maar de verbeeldende kracht ervan draagt ook 
sterk bij tot de eigenheid en beeldwaarde van de 
stad en haar onmiddellijke omgeving. Daarnaast 
heeft erfgoed vaak ook een sociale, verbindende 
functie. Het brengt mensen in dialoog. Gent 
opteert voor erfgoedbeleid dat afgestemd is op en 
samengaat met het ruimtelijk beleid. Gezien het 
aanzienlijk (vnl. maritiem) erfgoedpatrimonium op 
het schiereiland liggen hier enorme kansen.

Op lange termijn realiseren van de 
Sifferverbinding (optimaliseren primaire weg 
I)

De hoofdwegeninfrastructuur vraagt om 
optimalisatie. In het noorden van de stad loopt 
de verbinding tussen R4-oost en R4-west 
via de zuidelijke havenring, waarvan New-
Orleansstraat en Port-Arthurlaan deel van 
uitmaken. De bijzondere uitdaging van deze 
verbinding situeert zich in het verzoenen van de 
doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer en 
het creëren van gunstige levensomstandigheden 
voor Meulestede en Muide. Het voornamelijk 
internationale (zeehaven)verkeer vlot laten 
verlopen zonder daarbij de stedelijke ruimte 
aan te tasten en te doorsnijden, moet een 
uitgangspunt zijn. Vanuit de algemene ambities 
en doelstellingen binnen Ruimte voor Gent is het 
immers ondenkbaar woonwijken en woonkernen 
zoals Muide-Meulestede nog langer te laten 
kreunen onder de lasten van het internationale 
verkeer. Dit vraagt enerzijds maatregelen op korte 
termijn (bijvoorbeeld geluids- en groenschermen, 
snelheidsverlaging en het nog meer inzetten op 
alternatieve bereikbaarheid). Maar daarnaast 
onderzoeken we ook de alternatieve oplossingen 
die we op langere termijn moeten realiseren. 
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HOOFDSTUK 2
MUIDE-MEULESTEDE 
VANDAAG - ANALYSE

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen voor de stadswijk?
Wat is er vandaag reeds gepland?
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1.1. Samenvattende 
analyse van knelpunten 
en uitdagingen van de 
stadswijk

De  ruimtelijk-fysieke  concretisering  van  ‘Muide 
Meulestede Morgen’ start niet van een leeg blad.   
De vroegere onderzoeken en bevragingen dienen 
als basis voor deze structuurschets. Denk hierbij 
aan de voorbereidende informatievergaring voor 
de subsidie-aanvraag (2014), de conclusies uit 
de Conceptstudie Muide Meulestede Morgen 
(2015-2016), de besluiten uit de lopende 
‘werven’. Daarnaast is er onderzoek gebeurd 
aan de hand van de duurzaamheidsmeter, 
die  de analyse heeft gestuurd vanuit  diverse  
invalshoeken    (welzijn  &  welvaart,  mobiliteit,  
water,  ...  ).  Dit  heeft  ertoe  geleid  dat  site-  
en  contextgebonden  voorwaarden, potenties, 
uitdagingen en knelpunten gedetecteerd  konden  
worden. Tenslotte is er ook een inventaris op kaart 
opgemaakt van de geplande ontwikkelingen in 
de stadswijk. De resultaten van de onderzoeken 
zijn als aparte bijlage bij de visiebundel aan 
de opdrachtgever (Stad Gent) overhandigd. 
Hieronder worden de voornaamste elementen 
samengevat.

Uit de analyses die hierboven zijn benoemd 
filteren we de elementen met ruimtelijke 
component (knelpunten, uitdagingen,…) voor de 
stadswijk. Hieronder worden ze samengevat en 
gecategoriseerd  in verschillende thema’s. 

Thema Mobiliteit

- De wijk wordt gedomineerd door de grote 
verkeersstroom op de Port-Arthurlaan, New- 
Orleansstraat en Muidebrug. Dit heeft een 
rechtstreekse en grote impact op de leef- en 
luchtkwaliteit van de bewoners.
- De auto domineert het straatbeeld en 
neemt proportioneel veel plaats in t.o.v. andere 
stadsgebruikers en vervoersmodi. Dit ondermijnt 
de positieve beleving van de wijk. Sluipverkeer, 
tweezijdig parkeren en dus overvolle straten 
zijn slechts enkele van de negatieve gevolgen 
hiervan.
- Moeilijke, onveilige en onduidelijke 
verbindingen voor fietsers.
- Gebrekkig en onbetrouwbaar openbaar 
vervoer waardoor de verbinding van vooral 
Meulestede met het centrum van Gent en met het 
Dampoortstation tekort schieten.

foto New-Orleansstraat

Uittreksel uit kentekenonderzoek op Muidebrug (2017)
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Thema Groen

ER IS VOLDOENDE WIJKGROEN, BEHALVE 
IN MUIDE

Elke Gentenaar moet op 400 meter van zijn 
woning over een wijkpark van minstens 1 ha 
beschikken; en er wordt daarbij gestreefd naar 
10 m² wijkpark/inwoner. Op niveau van het 
volledige schiereiland zit het met gemiddeld 9,5 
m² wijkgroen/inwoner goed met deze stedelijke 
groennorm (zowel heden als toekomst), en is ze 
meer dan behoorlijk in vergelijking met een aantal 
andere wijken van de 19e eeuwse gordel (de 
kernstad). Rekening houdend met de bestaande 
5.350 inwoners op het volledige schiereiland, met 
de geplande 850 woningen, en met de bestaande 
en op heden reeds geplande wijkparken, blijft de 
groennorm ook in de toekomst goed met 9,5 m² 
wijkgroen/inwoner, maar er zijn grote verschillen 
in de wijkdelen.

Meulestede (= deel van de wijk ten noorden van 
de Leithstaat) voldoet nu reeds aan de richtnorm. 
En de gewenste uitbreiding van het wijkpark 
Meulestede-Noord (voornamelijk uitbraak 
overbodige verharding) en het potentiële wijkpark 
in het bouwblok Glasgowstaat-Leithstraat, zullen 
zorgen voor een verdere toename van het 
wijkgroen. Meulestede zal daarmee voorzien 
zijn van ca. 1,4 ha extra wijkpark bovenop de 
voorgeschreven richtnorm.

In Muide (= deel van de wijk tussen spoorweg 
en Leithstraat) zorgt de uitbreiding van het 
Voorhavenpark ter hoogte van ex-loods 21 voor 
een lichte groei aan wijkpark/inwoner, maar er zal 
een tekort blijven van ongeveer 1,5 ha wijkpark. 
Deze probleemstelling vormt één van de 
uitdagingen voor de wijk waar de structuurschets 
een antwoord op zal formuleren.

De hoeveelheid wijkpark/inwoner stijgt dankzij het 
Kapitein Zeppospark heel sterk in het deelgebied 
Muidebrug (= deel van de wijk ten zuiden van de 
spoorweg). Hierdoor zal het in dit deel van de wijk 
goed zitten op vlak van de groennorm.

Gepland wijkpark 
tussen Glasgowstraat 
en Leithstraat

Gepland
Kapitein
Zeppospark
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ER IS VOLDOENDE WOONGROEN, BEHALVE 
IN MUIDE

Elke Gentenaar moet op minstens 150 meter 
woongroen beschikbaar hebben. Het volledige 
schiereiland is vrij goed bediend. Voornamelijk de 
bewoners van het oostelijk deel van Muide zijn 
niet bediend door woongroen.

HET GROEN IS TE GEFRAGMENTEERD - HET 
GROEN NETWERK MOET STERKER WORDEN

De groene plekken vormen eilanden en te weinig 
een netwerk.

CONCLUSIES: in deze structuurvisie moet:
1) Gezocht worden naar extra woon- en wijkgroen 
in Muide; en ook kan het groen van Meulestede 
beter bereikbaar gemaakt worden voor de 
bewoners van Muide die niet veraf wonen.
2) Het groen beter aaneengerijgd worden tot een 
sterker netwerk.

Noot: hoewel Voormuide niet op het schiereiland 
ligt, duiden we er wel de analyse op groenvlak: er 
zijn ca. 600 inwoners met dus een theoretische 
minimale wijkpark-behoefte van 0,6 ha. Er is geen 
wijkpark op Voormuide, maar wel ligt Voormuide 
op 400 meter van het geplande Kapitein Zeppos-
park en de geplande wijkparken op Dok Noord. 
En een groot deel van de oostelijke water-rand 
van Voormuide (ter hoogte van het Houtdok) 
is bestemd als publiek groen binnen het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 135 
Oude Dokken.
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Thema Economie

- Er is een veelheid aan buurtondersteunende 
voorzieningen op het schiereiland. Deze 
voorzieningen zijn grotendeels gelegen 
aan de historische as Voormuide - 
Meulesteedsesteenweg.

Op de Voorhaven is er een bundeling van 
bedrijvigheid. In de zijstraten bevinden zich 
sporadisch enkele ondernemingen.
Bestaande loodsen en kleine bedrijfjes bepalen 
mee de identiteit van Muide en Meulestede.
- Meulestede kent te weinig winkels die voorzien 
in de basisbehoeftes 
- De havenactiviteiten zijn afgesloten van de 
woonbuurt. 

Thema Klimaat

Het verkeer in en net buiten de wijk zorgt voor 
overlast van geluid en fijn stof.

De havenactiviteiten en de bedrijvigheid in de 
buurt en op het schiereiland zorgen daarenboven 
voor geurhinder en bijkomende luchtemissies en 
geluid.

Het eiland is net zoals elders in de stad in te grote 
mate verhard en kampt met hitte-eiland effect. Het 
potentieel verkoelend effect van het omringende 
water wordt te weinig benut.

De kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast geeft 
aan dat er bij wateroverlast die eens om de 20 
jaar voorkomt (volgens het huidige klimaat) tot 
15 cm en lokaal tot 25 cm water op straat te 
verwachten is op heel wat plekken in de wijk, 
o.a. Meulesteedsesteenweg en zijstraten, Port 
Arthurlaan ter hoogte van bedrijf DS Smith. Houdt 
men rekening met wateroverlast die slechts eens 
om de 100 jaar voorkomt, of (wat ongeveer op 
hetzelfde neerkomt) met wateroverlast die eens 
om de 20 jaar voorkomt in een pessimistisch 
klimaatscenario, dan zien we wat meer plekken 
waar tot 25 cm en lokaal tot 50 cm water op straat 
komt.

-Geluidsbelasting (totaal Lden) - 2016

foto Makelaarsstraat - bestaande loods met 
bedrijvigheid

Percentage verhard

Hittekaart  - luchttemperatuur
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Foto Vorkstraat - tweezijdig parkeren en smalle voetpaden

Thema Bebouwing

Niettegenstaande er al heel wat recentere 
woningen en andere gebouwen in vrij goede 
staat zijn en nieuwe (woon)ontwikkelingen 
gepland zijn, zijn heel veel woningen moeilijk 
toekomstbestendig te maken op vlak van 
voornamelijk grootte, comfort en energie.

Thema Publiek domein

Vele straten missen ruimte voor contact en 
ontmoeting. Fietspaden en voetpaden krijgen 
niet altijd voldoende plaats en er is nog een grote 
uitdaging rond integrale toegankelijkheid.

De auto is dominant aanwezig en neemt 
proportioneel veel plaats in t.o.v. andere 
vervoersmodi. In smalle straten wordt tweezijdig 
geparkeerd (Makelaarstraat, Fazantstraat, 
Landbouwerstraat, Vorkstraat etc.) en ook op 
centrale plekken in de wijk krijgt samenkomen 
en ontmoeten weinig kans (Manchesterplein, 
Duinkerkeplein, ingang Victor Carpentier etc.).

Er is veel te weinig contact tussen de wijk en de 
waterkanten. De kwaliteiten van het water, het 
schiereiland en de havenactiviteiten zijn te weinig 
voelbaar in het hart van de wijk. 

Voormuide en Muidepoort verbinden het 
schiereiland met het centrum van de stad, maar 
ze zijn zeer verkeersonveilig.

Het ontstaan van Muide en Meulestede gebeurde 
rond de twee kerken op de centrale plekken 
waar vanouds mensen samenkwamen en elkaar 
ontmoetten. Vandaag gaan ze op in een uniform 
straatbeeld en is het gevoel van centraliteit hier 
verloren gegaan.

Dit neemt niet weg dat er wel al verschillende 
plekken zijn waar men kan verblijven en spelen 
in de wijk.

foto plein basisschool - moeilijk samenkomen en ontmoeten

foto havenkaai oostkant - afgesloten voor publiek

Voormuide - Verkeersonveilige verbinding met schiereiland
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1.2. Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen geven aan welke 
stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn 
op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen 
bestemmingscategorieën toe zoals wonen, economie, 
groen enz. Ze worden opgemaakt door het Vlaams 
Gewest, de provincie en/of de gemeenten.

Het schiereiland wordt ‘bedekt’ door verscheidene 
bestemmingsplannen. Maar we gaan er binnen deze 
structuurvisie niet in detail op in omdat de focus ligt 
op het uitwerken van een ruimtelijk conceptueel 
kader. De toets met de bestemmingsplannen is 
technisch en complex, in die zin dat latere plannen 
eerdere plannen vervangen, maar bovenal is er ook 
de zogenaamde ‘Codextrein’. Deze heeft de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) op veel punten 
gewijzigd. Een van de meest in het oog springende 
is de afwijkingsmogelijkheid van Bijzondere Plannen 
van Aanleg (BPA’s) ouder dan 15 jaar. Dit in het 
kader van het verruimen van de mogelijkheden om 
ruimtelijk rendement van de bestaande bebouwde 
ruimte te optimaliseren/versoepelen. Hierdoor zal de 
noodzaak van het aansnijden van bijkomende ruimte 
verminderen. 
De toets van de bestemmingsplannen met deze 
structuurvisie zal gebeuren door de Stad Gent in een 
afzonderlijk onderzoek.

Informatief overzicht van de bestemmingsplannen 
op het schiereiland

Gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ (1977, en, nadien 
een aantal keer gewijzigd)
Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel 
België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze 
plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. 

(Gemeentelijke) Bijzondere Plannen van Aanleg 
(BPA)
Dit zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen 
van het Gewestplan detailleren. Gemeenten die 
niet beschikten over een goedgekeurd Ruimtelijk 
Structuurplan konden nog tot eind 2011 plannen van 
aanleg opstellen.
- BPA nr. 112 ‘Voormuide’ (1986)
- BPA nr. 23A en 23B ‘Meulestede’ (2001)

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)
We onderscheiden, Gewestelijke, Provinciale en 
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. 
Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan geeft uitvoering 
aan een Ruimtelijk Structuurplan (dat enkel 
de grote lijnen vastlegt en dus een zeker 
abstractieniveau heeft).

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
(GRUP)
- GRUP ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent’ 
(2005)
- GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Gent – 
fase 2’ (2012)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Handelsdokbrug’ (2012)

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
(RUP)
- RUP nr. 135 ‘Oude Dokken’ (2011)
- RUP nr. 143 ‘Voorhaven - Loods 20’ (2009)
- RUP nr. 167 ‘Stedelijk Wonen’ (2017)
- RUP nr. 169 ‘Thematisch RUP Groen’ (in 
procedure)
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Legende

projecten publieke ruimte die vastliggen
projecten gebouwen die vastliggen
projecten of projectdelen in een concreet proces, met 
nog marge
projectideeën (of nog in onderzoek)
Ideeën rond verbinding 
Bestaande gebouwen

1.3. Inventaris ‘grotere’ lopende en geplande projecten 
 (situatie begin 2019)
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Kapitein Zeppospark
Woonproject Houtdok
Loodsenstraat

project København

Makelaarspark

Voorhaven

VVM

Voorhavenlaan 25
Kaai 24

Glasgowstraat / 
Leithstraat

assistentiewoningen 
New-Orleansstraat

project CLT

L-blok

Meulestede-Noord
(ontsluiting en 
parkeren)

project Redersplein

verlegging as

Lourdeshoek (depot Stad Gent)
Meulestedebrug
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HOOFDSTUK 3

EEN WENSBEELD 
VOOR DE TOEKOMST                   

- CONCEPTEN
Welke ruimtelijke concepten sturen de nieuwe stadswijk naar een 

duurzame toekomst?
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De duidelijke fysieke wijkgrenzen maken deze 
stadswijk een ideale proefcase voor stedelijke 
verduurzaming. Hoe worden we als stad fossielvrij? 
Hoe gaan we anders om met ons waterverbruik? 
Hoe gebeurt de mobiliteitstransitie? Een aanpak 
die zich vandaag bewijst op dit wijkniveau kan 
misschien morgen worden doorgetrokken op 
stadsniveau.

VERVUILING EN UITPUTTING ALS EEN 
SYSTEEMFOUT
De stad groeit en leeft vanuit een lineair 
stromenmodel. Elke behoefte wordt ingevuld 
via nieuwe stromen. Stromen van gebruikers, 
goederen, grondstoffen, water en voedsel, 
en bovenal een steeds stijgende vraag naar 
energie. Deze gigantische dagelijkse stromen 
doen onze steden wereldwijd draaien. De 
negatieve keerzijde van dit lineaire model is de 
uitputting aan de instroomkant en de vervuiling 
aan de uitstroomzijde. De stad gedraagt zich 
hier parasitair en leeft van een steeds groter 
hinterland.

STEDELIJK METABOLISME
Pas zeer recent zijn we gestart om de vitale 
stromen van de stad beter te bestuderen. Het 
stedelijk metabolisme met zijn stromen en 
de invloed op deze stromen vormt een nieuw 
vraagstuk. We beseffen steeds meer dat het 
lineaire model dat rekent op een onuitputtelijke 

aanvoer niet volhoudbaar is. We moeten dringend 
op zoek naar nieuwe oplossingen voor de stad. 
We beseffen dat problemen lokaal kunnen worden 
opgelost, en dat we de stad als een gesloten en 
regeneratief systeem moeten bekijken. Waar 
vervuiling en verkeer niet iets is dat ons overvalt 
maar onverbrekelijk verbonden is met het lineaire 
stromenmodel van de stad.

DE REGENERATIEVE STAD
Een antwoord op dit vraagstuk is te vinden in de 
richting van een gesloten en regeneratief model. 
De in- en uitstroom worden vertraagd wanneer 
we problemen lokaal oplossen. Dit kan door 
voedsel, energie, materialen, natuur en water, 
werk en wonen in de stad te houden of nog meer 
in de stad te introduceren. De regeneratieve stad 
werkt lokaal, sluit kringlopen en zoekt permanent 
naar waardebehoud en toename van waarde. Dit 
kan door natuurlijke bronnen zoals hemelwater, 
zon, wind, natuur te gebruiken als bondgenoten 
en afval als een grondstof te beschouwen voor de 
wijk of stad. De regeneratieve stad werkt inclusief 
en wentelt zijn vragen en problemen niet af op het 
hinterland. De regeneratieve stad is rechtvaardig, 
compact, veerkrachtig en toekomstbestendig. De 
regeneratieve stad geeft een geldig antwoord op 
de grote vragen van vandaag, zoals planetaire 
uitputting, CO2 uitstoot en klimaatwijziging. 
De regeneratieve draagt zorg voor zichzelf, de 
bewoners, de buurt, de stad, de planeet. 

2.1. Duurzaamheid als basishouding
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2.2. Concepten voor een duurzame toekomst

We vormen een toekomstig ruimtelijk wensbeeld door eerst conceptmatig een antwoord te formuleren op de 
(ruimtelijke) uitdagingen van het schiereiland. Om volledig te zijn doen we dit aan de hand van de thema’s, die 
geformuleerd zijn in hoofdstuk 1. We lijsten hieronder voor elk thema concepten op die tegemoet komen aan 
de uitdagingen van de wijk.

Thema Groen-blauw

Thema Economie

Thema Klimaat

Thema Bebouwing
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Structuurbepalende hoofdconcepten

CENTRALE PLEKKEN

De knooppunten van de dwarse assen en 
de Meulesteedsesteenweg worden centrale 
plekken voor ontmoeting in de wijk(*). Deze 
plekken krijgen de aanblik van een plein en 
niet langer van een doorgaande straat.
In Ruimte voor Gent is W06 (Muide/
Meulestede) aangeduid als een toekomstig 
wijkknooppunt waarvan de kern nog te 
(onder)zoeken is. Uit ons onderzoek 
komt naar voor dat het schiereiland geen 
uitgesproken centrum heeft, niet zal 
hebben, maar ook niet moet hebben, en dat 
we de centrale plekken samen kunnen zien 
als een ‘speciale’ gebieds-eigen uitwerking 
van wijkknooppunt W06. Ze hebben elk 
afzonderlijk niet de schaal van een grotere 
wijkknoop zoals het Ledebergplein, maar 
elke centrale plek zien we wel als een 
verbijzonderde plek binnen de wijk.

DWARSE ASSEN

We selecteren nieuwe dwarse 
assen (van water tot water). 
Hiermee doorbreken we de 
historische noord-zuid oriëntatie 
van Muide-Meulestede en we 
linken de haven, de bedrijvenzone 
en het gemengd woonwerkweefsel 
aan elkaar.
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GROENE BINNENTUIN

De binnentuin is een lus met 
groene stapstenen die met elkaar 
verbonden worden. Deze lus 
wordt verbonden met de trage 
recreatieve en met de groene 
netwerken uit de omgeving.

WATERKANTEN ALS 
IDENTITEITSDRAGERS

De aanwezigheid van water is een 
grote kwaliteit die ingezet moet 
worden voor alle gebruikers van 
het schiereiland. 
De gebouwen en objecten langs 
het water en de kades moeten 
mee de maritieme en industriële 
identiteit van de wijk Muide 
Meulestede versterken. 

VERBINDEN MET 
OMGEVING

De wijk wordt optimaal verbonden 
met de omgeving (natuur, traag 
netwerk en alle vervoersmodi).
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Structuurbepalende hoofdconcepten - samenvatting
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Thema Mobiliteit

PARKEREN AAN DE 
RAND

De smalle woonstraten kunnen 
de parkeerdruk vandaag niet aan. 
De leefbaarheid van de straten is 
hierdoor ondermaats. We duwen 
de parkeerplaatsen van de auto’s 
uit de woonwijk, via de New-
Orleansstraat richting de Port-
Arthurlaan. Het parkeeraanbod 
wordt ingeschat rekening houdend 
met de toekomstige ‘transitie’. 

DE AUTO NIET LANGER 
KONING

De auto bezet vandaag het 
grootste deel van de publieke 
ruimte, hij staat bovendien circa 
95% van de tijd stil. We willen 
de plaats die de auto op heden 
inneemt zoveel als mogelijk 
gebruiken voor wandelpaden, 
fietspaden, verblijfplaatsen, 
groen, infiltratie etc. Uiteraard 
garanderen we de bereikbaarheid 
voor laden en lossen, mensen die 
slecht te been zijn etc.  

WEREN VAN 
DOORGAAND VERKEER 

Bij de komst van de Verapazbrug 
is het aangewezen om ter 
hoogte van de Muidebrug (of als 
alternatief op de drie wegen tegen 
de spoorweg) het doorgaand 
verkeer te weren om de gekende 
route te doorbreken en de 
nieuwe route over de brug af te 
dwingen. Ook ter hoogte van 
de Meulesteedsesteenweg zijn 
kleine ingrepen interessant om 
sluiproutes als alternatief voor 
de New-Orleansstraat tegen te 
gaan. Dergelijke ingrepen kunnen 
concreet worden uitgewerkt als 
deel van een co-creatie traject.
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GEEN DOORGAAND 
VERKEER 

Op korte termijn moet het 
doorgaand verkeer worden 
verlegd van de New-Orleansstraat 
naar de Port-Arthurlaan. De 
enige mogelijke oplossing om 
het schiereiland te vrijwaren 
van doorgaand verkeer is de 
Sifferverbinding. Deze is bij 
de bevoegde overheid niet 
opgenomen in de planning en 
blijft een idee voor de zeer lange 
termijn.

VEILIGE ZACHTE 
NETWERKEN

Een sterk uitgebouwd fiets- en 
wandelnetwerk zorgt voor veilige 
en aangename verplaatsing 
doorheen de wijk. Het stimuleert 
niet-motorische vervoersmodi 
en creëert maatschappelijke en 
sociale cohesie.  

OPENBAAR VERVOER 
VERSTERKEN

Er is nood aan een beter 
en performanter openbaar 
vervoersysteem die Meulestede 
verbindt met het tram- en 
treinnetwerk van de stad en met 
de naastliggende stadswijken 
(zoals Wondelgem, de Oude 
dokken, etc.),…. 

trein
tram
te verbeteren OV-as

SRFN 
(stadsregionaal fietsennetwerk)
fijnmazig fietsnetwerk 
wandelroute binnentuin
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Thema mobiliteit - samenvatting
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EEN BINNENTUIN VOOR 
MUIDE-MEULESTEDE

een parelsnoer 

Een parelsnoer met groene 
stapstenen als parels vormt de grote 
publieke binnentuin van de stadswijk. 
We starten met de stapstenen die 
er vandaag reeds zijn en gaan op 
zoek naar meer. Elke ‘parel’ wordt 
maximaal groen ingericht en kan 
ecosysteemdiensten en recreatief 
programma huisvesten. Er zijn veel 
ruimteclaims binnen deze stapstenen: 
ruimte voor water, recreatie, ecologie, 
landschappelijkheid, voedsel , 
etc. Er moet gezocht worden naar 
efficiënt ruimtegebruik waarbij 
koppelingen gebeuren zoals recreatie 
en waterbuffering (bijvoorbeeld 
de ‘kinderwadi’ in de Gentbrugse 
Meersen).

een toegankelijke en 
leesbare lus 

De groene stapstenen worden 
met elkaar verbonden. Er wordt 
minimaal een wandelpad en gracht 
over het hele tracé doorgetrokken. 
Dit kan eenvormig en duidelijk 
leesbaar ingericht worden  (bijv. 
eenzelfde type voetweg of , een 
afgestemde huisstijl in het publiek 
meubilair ,...). Op deze manier 
wordt de ‘binnentuin’ van Muide 
-Meulestede een geheel. Waar 
ruimte is voor meer, wordt het 
groen gemaximaliseerd.

Thema Groen-blauw

Verbinden met de 
omgeving 

De lus wordt verbonden met de 
trage recreatieve netwerken uit 
de omgeving. In het noorden 
verbindt de ring zich met de 
kasteelroute van Wondelgem. In 
het Zuiden verbindt de lus zich 
met het Westerringspoor (naar 
groenklimaatas 1 en 6), Oude 
Dokken en het centrum van Gent.
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VERGROENEN WAAR 
MOGELIJK

Ten behoeve van behoud en 
versterking van biodiversiteit, 
voor milieu en klimaatdoeleinden 
(reductie hitte en geluid, verbetering 
luchtkwaliteit, ...) en voor recreatie, 
zetten we zoals in de hele stad in deze 
wijk in op het versterken, uitbreiden en 
verbinden van groen. Op structureel 
niveau gaat dit voornamelijk om 
parken en woongroen. We ontharden 
maximaal, we planten meer bomen. 
en we beschermen waardevolle fauna 
en flora. Zo zijn de muurvegetaties 
van de Voorhavenkaai van belang. 
Daarnaast zetten we in op gevelgroen, 
daktuinen, natuurinclusieve bouw, 
buurtmoestuinen en waar mogelijk 
voedselproductie etc. Bijzondere 
aandacht dient ook te gaan naar 
woonstraten waar parkeren plaats 
maakt voor groen, ontmoeten en 
verbinden.

PLAATS VOOR WATER

Zoals in de hele stad wordt 
hemelwater maximaal opge-
vangen, geïnfiltreerd, gebufferd 
en waar mogelijk herbruikt. Op 
structureel niveau speelt de 
groene binnentuin van Muide- 
Meulestede een belangrijke rol in 
de waterhuishouding van de wijk. 
Met aandacht voor risico 
verontreiniging (bv olie / brandstof 
van voertuigen, vuile daken …).

GROENE WOONSTRATEN

Wijkstraten transformeren naar 
groene woon- en leefstraten. Door 
de plek van de auto in de publieke 
ruimte te herschikken naar de rand 
van de wijk, worden woonstraten 
groen en onverhard ingericht 
met plaats voor bomen, grassen, 
bankjes, fietsenstallingen, 
verzamelplekken voor ontmoeting, 
... 
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Thema Groen-blauw - samenvatting
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PLAATS VOOR 
KRINGLOOPECONOMIE

De toekomst ligt in circulaire 
economie. Vanuit ruimtelijk 
oogpunt kunnen strategieën deze 
kringloopeconomie ondersteunen 
en versterken. Zoals bijvoorbeeld 
op de site Ateljee.

Thema Economie

HAVENACTIVITEITEN OP 
MAAT VAN DE STAD

De havenactiviteiten staan 
vandaag volledig los van de 
stadswijk en de stad terwijl ze 
toch heel nabij zijn. In de toekomst 
streven we naar een stadshaven 
waarbij de havengronden 
eerder worden ingezet voor 
watergebonden activiteiten die 
meer aanleunen bij het stedelijk 
weefsel en stedelijke activiteiten. 
En met kaaien die aansluiten bij 
het stedelijk leven.
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RUIMTE VOOR 
MAAKECONOMIE

We creëren meer plaats voor 
bedrijvigheid. Niet door nieuw 
gebied aan te snijden maar door 
een efficiëntere invulling van de 
bestaande bedrijvigheid. De zone 
tussen de New-Orleansstraat 
en de Port-Arhurlaan wordt 
hiervoor ingezet. We zoeken 
naar vermenging van functies, 
verdichting (hoger bouwen) 
en efficiënter ruimtegebruik 
(bijvoorbeeld ruimtes delen).  
In het woonweefsel geven we 
zuurstof aan de bestaande 
bedrijven   door ze te bestendigen 
en op maat van de gebruikers 
te zoeken naar efficiënter 
ruimtegebruik en het verbeteren 
van de randvoorwaarden.

DWARSE ASSEN 
GERICHT OP ECONOMIE

Dit is de plaats waar in een 
gemengd stedelijk weefsel 
extra aandacht gaat naar het 
faciliteren van bedrijvigheid (laden 
en lossen, minder ontharden 
dan in woonstraten), energie-
uitwisseling mogelijk maken 
(warmte, elektriciteit), lokale 
verkoopzones etc.

CENTRALE PLEKKEN

Horeca, handel en diensten zijn er 
gewenst. Voorzieningen op deze 
plekken zijn buurtverzorgend en 
dragen bij tot de centraliteit van 
de plek. Bovendien kunnen ze 
een aanzuigend effect betekenen 
voor nieuwe faciliteiten en 
voorzieningen.
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Thema Economie - samenvatting
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Thema Klimaat

GELUIDSBUFFERS VOOR 
DE WOONWIJK

Langs de Port-Arthurlaan 
verdichten we de bebouwing. 
Er wordt gestreefd naar een 
gesloten gevelwand waardoor het 
geluid van het doorgaand (zwaar) 
verkeer uit de Port-Arthurlaan 
wordt gebufferd. 
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MAXIMALE ONTHARDING

Om het hitte eiland effect op het 
schiereiland tegen te gaan wordt 
maximaal onthard en vergroend. 
Dit zowel in de publieke als private 
buitenruimte en op gebouwen.

WATER IN KRINGLOOP

We proberen regenwater dat 
neervalt zoveel mogelijk in de 
wijk te houden. Er wordt overal 
in de wijk plaats gezocht voor 
opvang van alle regenwater voor 
hergebruik, infiltratie en buffering 
(publiek, collectief en privaat).

ENERGIE

Ook energie (en warmte) hebben 
ruimte nodig. Dit kan centraal of 
decentraal georganiseerd worden 
(één grote lus en / of meerdere 
kleinere lussen rond satellieten, 
individuele warmtepompen etc).
Een gedetailleerde energiestudie 
is noodzakelijk om de ruimtelijke 
implicaties voor Muide-
Meulestede te integreren in de 
visie. 
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Thema Klimaat - samenvatting
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Thema Bebouwing

CENTRALE PLEKKEN EN 
DWARSE ASSEN

In deze zones kan toegelaten worden om 
hoger te bouwen, indien dit de gewenste 
verweving kan faciliteren en voor zover 
ruimtelijk aanvaardbaar. Hoger bouwen is 
echter geen primaire doelstelling. 
Conform de principes uit Ruimte voor Gent 
2030 wordt in de 19de-eeuwse gordel 
eerder/initieel niet verdicht. Maar soms 
is het nodig om het lokaal én beperkt net 
wel te doen omwille van structureren en/of 
meer verweven waar nodig. Dit is duidelijk 
het geval op de centrale plekken en langs 
de dwarse assen. Het doel is dus niet 
verdichten op zich dan wel ruimtelijk en 
programmatorisch (her)structureren.
Daar tegenover moeten dan ook wel de 
groen-blauwe concepten worden uitgewerkt 
en uitgevoerd.
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INZETTEN VAN ERFGOED 
EN BIJZONDERE 

GEBOUWEN
Onverminderd maximaal 
behoud van alle erfgoed zien 
we op de centrale plekken, in de 
dwarsverbindingen en aan de 
waterkanten bijzondere kansen. 
De identiteit van deze zones 
wordt mede sterk bepaald door 
de historische bebouwing en 
door bijzondere gebouwen (bv 
havenloodsen aan het Grootdok). 
Ze kunnen actief nieuwe invullingen 
krijgen en de omgeving een injectie 
geven voor transitie.

 DIVERSERE 
EN DENSERE 

BEDRIJVENZONE
De invulling van de bedrijven 
tussen de New-Orleansstraat 
en de Port-Arthurlaan kan 
efficiënter en stedelijker worden 
ingevuld. Door hoger te bouwen, 
programma’s te verweven en 
ruimtes te delen kan dit wijkdeel 
een flinke verdichtingsoperatie 
aan. Dit is de groeizone van Muide 
- Meulestede voor economische, 
residentiële en logistieke 
programma’s.

DE JUISTE SCHAAL 
VOOR GEBOUWEN AAN 

DE WATERKANT
De grootschalige gebouwen aan 
de waterkant, die voortkomen uit 
de maritieme activiteiten worden 
gerenoveerd en hergebruikt. Dit 
gebeurt reeds in de Voorhaven en 
dient ook als strategie te worden 
toegepast bij de economische 
reconversie van het havengebied 
aan de oostkant.

Aan de Meulestedekaai zijn de 
kleine arbeiderswoningen en 
garageboxen niet aangepast 
aan de schaal van de waterkant. 
Hier dienen hoger bouwen en 
afwerken van rijwoningen als front 
gestimuleerd te worden.
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Thema Bebouwing - samenvatting
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Beschermd
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HOOFDSTUK 4

UITWERKING RUIMTELIJKE 
TOEKOMSTVISIE

Hoe benaderen we de wijk op een geïntegreerde manier?
Hoe werken we de concepten ruimtelijk verder uit?
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5 poorten tot een veerkrachtige en 
toekomstige stad.

De stad is een gelaagd systeem met vele functies, 
soms in elkaar verweven, soms onafhankelijk van 
elkaar. De uitdaging voor de stad is het verweven 
en samenbrengen van deze functies om te komen 
tot een kwalitatieve stedelijke aanpak. Als we in 
de vorige hoofdstukken het gelaagde systeem 
van de stad hebben gevolgd in de keuze van de 
thema’s (mobiliteit, klimaat, groen, economie, …), 
trachten we in dit hoofdstuk deze thema’s met 
elkaar te verweven. 

We gebruiken vijf integrale invalshoeken die de 
toekomst van de wijk vorm geven. Het zijn vijf 
poorten die ons verplichten om integraal en 
thema-overschrijdend keuzes te maken. De 
poorten streven, over verschillende diensten, 
bewoners en problematieken heen eenzelfde 
doel na en versterken elkaar. 

Veel lopende werven en projecten in de wijk 
vinden hun plaats onder één of meer van de vijf 
invalshoeken. Met de keuze van de vijf poorten 
willen we een ambitieus en toekomstgericht plan 
voor de wijk en voor de Stad Gent opzetten. 

1. De GEZONDE stadswijk waar het prettig leven 
en werken is. Waar we leren van elkaar en waar 
we samenwerken aan een betere toekomst. De 
gezonde stadswijk claimt het begrip gezondheid. 
In deze strategie stellen we de vraag: wat we ook 
doen, het moet de gezondheid ten goede komen. 
Gezondheid is een centrale vraag van vele 
stedelingen en ook concreet van de inwoners van 
de wijk. 

2. De VERBONDEN stadswijk focust op lokaliteit. 
In deze strategie willen we de stad slimmer maken 
en slimmer verbinden. We denken na over hoe 
we de lokale mobiliteit (stappen, trappen, OV) 
kunnen verbeteren en hoe we ruimtelijk kunnen 
inspelen op lokale slimme netwerken in de wijk. 

We verbinden voor een sterkere sociale cohesie, 
een betere lokale economie en een integratie van 
de stadswijk in zijn omgeving. 

3. De AANPASBARE stadswijk benadert de 
toekomst  vanuit  haar sterke  eigen  identiteit 
en plant ruimte voor de toekomst. We houden 
rekening met het grote potentieel van de 
stadswijk voor hergebruik en duurzaam omgaan 
met het historisch maritiem erfgoed. Kernen  
worden  versterkt,  groei  wordt  gepland en 
flexibiliteit wordt ingepast. De aanpasbare 
stadswijk wil werken met de kwaliteiten die er 
zijn en tegelijkertijd verandering mogelijk maken. 
Deze strategie roept ons op om slim te groeien 
(meervoudig ruimtegebruik, verdichten op de 
juiste plek, behouden wat nodig is,…) en st  
enken. 

4. De NATUURLIJKE stadswijk geeft prioritair  
aandacht aan de positie van de natuur in de 
bebouwde omgeving. In deze bos arme en natuur 
arme streek is het overleven van de natuur een 
precaire zaak. Natuur, biodiversiteit en lokaal 
voedsel zijn krachtige drivers in de stad die vele 
bewoners nu reeds samenbrengt. De enorme 
stedelijke verhardingsoppervlakten moeten terug 
plaatsmaken voor natuur. 

5. DE KRINGLOOP stadswijk herdenkt afval tot 
grondstof en hertekent proceslijnen tot gesloten 
en circulaire processen. In een circulaire Muide- 
Meulestede behouden grondstoffen hun waarde 
en wordt het economisch groeimodel omgebogen. 
Deze driver wordt hier vooral gekozen ifv de 
stad en haven. In de circulaire wijk wordt de 
wereldhaven ook een beetje stadshaven, ten 
dienste van de stad, de wijk en zijn gesloten 
kringlopen. Muide-Meulestede is de ultieme plek 
om deze doelstellingen vorm te geven. 

We bespreken elke poort apart. Uiteraard 
versterken de vijf strategieën elkaar en staan ze 
niet los van elkaar. We streven naar een rijk, divers 
en boeiend stadsdeel. Brede duurzaamheid en 

Inleiding
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innovatieve complexiteit maken hier deel van. 
De structuurschets zorgt voor meer Muide, meer 
Meulestede en meer stad.

Methodiek

De structuurschets is de verzameling van alle 
concepten. Bepaalde combinaties van concepten 
vormen de poorten. 

De ruimtelijke principes van de  5 poorten worden 
getest / getoetst op twee schaalniveaus: een deel 
van de wijk  en een fictief bouwblok.

Voor het schaalniveau ‘deel van de wijk’ testen we 
het deelgebied Manchesterplein - Duinkerkeplein 
omdat er veel elementen samengebracht kunnen 
worden. Het is een complex gebied met vele 
ruimtelijke uitdagingen en het ligt op één van de 
dwarse geselecteerde assen. Het gebied werd 
ook door bewoners naar voor geschoven als 
ideale case om de principes af te toetsen. 

Deelgebied Manchesterplein/Duinkerkeplein Fictief bouwblok

Het bouwblok is een belangrijke bouwsteen 
/ tussenschaal van de wijk en van de 
stad. In de studie wordt ‘het bouwblok’ 
daarom meegenomen. De impact van de 
ruimtelijke visie op het bouwblok wordt 
generiek benaderd, vanuit een fictief 
bouwblokmodel. Elke poort staat voor een 
eigen focus op dit bouwblokmodel. Het zijn 
mogelijke bouwstenen voor een ruimtelijke 
uitwerking. De uiteindelijke keuze voor de 
uitwerking zal contextgebonden moeten 
worden afgewogen: waar ligt het bouwblok? 
wie zijn de eigenaars? hoe groot is het? 
wat is het huidig gebruik? etc.

Op strategische plekken wordt tenslotte 
schetsmatig verbeeld wat de ruimtelijke 
impact is van de visie. 
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De structuurschets

hoogbouw conform RUP



73

D
E 

K
R

IN
G

LO
O

P 
ST

A
D

SW
IJ

K
D

E 
N

AT
U

U
R

LI
JK

E 
ST

A
D

SW
IJ

K
D

E 
A

A
N

PA
SB

A
R

E 
ST

A
D

SW
IJ

K
D

E 
VE

R
B

O
N

D
EN

 
ST

A
D

SW
IJ

K
D

E 
G

EZ
O

N
D

E 
ST

A
D

SW
IJ

K



74



75

DE GEZONDE  
STADSWIJK
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3.1. De GEZONDE stadswijk

Inleiding

Een gezonde stadswijk werkt als een helende 
omgeving, waar de bewoners in een gezonde 
omgeving kunnen leven en werken. Dit bereiken 
we door een aantal concepten te combineren.

3.1.1. Wat willen we bereiken met deze 
ruimtelijke concepten?   

MEER STILTE
De woonwijk wordt beschermd door geluidsbuffers 
tegen doorgaand verkeer en zware havenactiviteit. 
We maken de wijk stiller.

ZUIVERE LUCHT
We richten ons vooral op de uitstoot (NO2, fijn 
stof) bij verbranding van fossiele brandstoffen 
(gemotoriseerd verkeer, huishoudelijk en 
industrieel energieverbruik, etc.). In Muide- 
Meulestede is de problematiek rond luchtkwaliteit 
groot. De combinatie van filevorming op de New-
Orleansstraat en de ligging in/naast havengebied 
heeft een grote impact op de luchtkwaliteit van de 
woonwijk. 

Het doorgaand verkeer moet weg uit de woonwijk, 
het plaatselijk verkeer wordt gereduceerd door 
het parkeren uit de woonstraten te halen.

LEEFBAARHEID
We zetten hard in op de leefbaarheid en leefkwaliteit 
in de publieke ruimte. We vermijden “stress” in de 
straat, we bevorderen het welbevinden en maken 
ruimte voor sociale contacten dicht bij huis. De 
publieke ruimte wordt veilig voor onze kinderen. 
We vinden basisvoeding in de buurt van de 
woning.. 

Dit streefdoel is ook nauw verwant met de overige 
poorten. De inrichting van de publieke ruimte, de 
uitwerking van de trage netwerken, het groen 
in woonstraten, etc. Doch wordt in dit hoofdstuk 
leefbaarheid bekeken in relatie met de visie rond 
gemotoriseerd verkeer (snel, vervuilend, …), met 

een directe impact op de gezondheid. 

Autoluwe, leefbare straten krijgen plaats voor 
groen en verblijf. Het lang parkeren verdwijnt uit 
de woonstraten en krijgt een plaats in de wijk op 
wandelafstand.

GEZONDE GEBOUWEN
Een gezonde wijk is een noodzaak voor een 
gezonde woning. Ook hier begint alles met 
de luchtkwaliteit. Verse lucht moet kunnen 
aangezogen worden via groene binnengebieden 
en via groene straten. Een gezonde woning krijgt 
voldoende daglicht liefst met zicht op natuur. 
Ongezonde woningen die collectief worden 
aangepakt kunnen een weerslag hebben op een 
ruimtelijke structuur.

COMMONS & COMMUNITY
Om ruimte te winnen is het belangrijk om meer 
in te zetten op deelsystemen zoals het delen van 
wagens, fietsen, bergingen, gereedschap … 
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3.1.2. Focus concepten en thema’s

Thema: Klimaat
concept: ‘Geluidsbuffers voor de woonwijk’

De gezonde wijk koppelt volgende thema’s:

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Een binnentuin voor Muide-Meulestede’

Thema: Economie
concept: ‘Diversere en densere bedrijvenzone’

Thema: Groen-blauw en klimaat
concept: ‘Vergroenen waar mogelijk’ en ‘Energie’

Thema: Publieke ruimte
concept: ‘centrale plekken voor ontmoeting’

Thema: Mobiliteit
concept: Alle
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ZUIVERE LUCHT
Het gemotoriseerd verkeer wordt herschikt. Het 
parkeren van de auto krijgt een plaats aan de 
rand van de wijk. 

LEEFBAARHEID
autoluwe woonstraten met plaats voor groen, 
fietspaden en fietsenstallingen, bankjes en pleintjes.
De woonstraat als plek voor ontmoeting en beleving.   

parkeergebouw

geluidsoverlast verkeer

groene woonstraten

De auto uit de straat

fietsvriendelijke straat

plaats voor commons

leefbaarheid  

LEGENDE
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MEER STILTE
Een hoog opgetrokken en aaneengesloten 
bouwlijn houdt het geluid van het gemotoriseerd 
verkeer uit de woonwijk.  

GEZONDE GEBOUWEN
Gebouwen worden (collectief?) gerenoveerd of 
herbouwd.  Zuivere lucht aanvoer via autoluwe 
straten en akoestische en thermische maatregelen.
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3.1.3. Het gezonde bouwblok

Ook het bouwblok dient op gezondheid in te 
spelen en zijn rol progressief op te nemen. De 
gemeenschap van bewoners kan op schaal van 
het bouwblok samen beslissen om zijn direct 
leefmilieu gezonder en leefbaarder te maken. 
Vele bouwblokken in de stad bevatten verborgen 
tuinen en stiltegebieden. Ook de woning is voor 
vele huishoudens de plek om veilig en gezond in 
het leven te staan.

Aandachtspunten ter realisatie van een gezond 
bouwblok

- Vermijd teveel verhardingen
- Creëer een plek met veel en afwisselend groen.
- Maak plaats voor bomen en of schaduw
- Maak plaats voor zichtbaar water
- Maak zoveel als mogelijk een stilteplek
- Geef waar nodig ruimte aan zacht verkeer

Dit wordt binnen de structuurschets niet dieper 
uitgewerkt (noch ruimtelijk, noch organisatorisch).

Bij nieuwbouw en verbouwingen moeten woningen 
voldoen aan de normen voor gezond wonen. Probeer 
deze kwaliteiten ook toe te passen op bestaande 
gebouwen

GEZONDE BOUWBLOK 

30

C

C

stilte plaats

buurtschuur

wandelbare buurt

deelauto

deel�etsen

eigen energie
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GEZONDE BOUWBLOK 
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stilte plaats

buurtschuur

wandelbare buurt

deelauto

deel�etsen

eigen energie
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3.1.4. Enkele belangrijke stappen om te komen tot een gezonde wijk 

‘GEEN DOORGAAND VERKEER IN DE WIJK’

Situatie vandaag:
Voormuide en Muidepoort functioneren als 
shortcut voor doorgaand verkeer tussen kleine 
ring (R40) en grote ring (R4)

De realisatie van de Verapazbrug
De verbinding die ontstaat door de Verapazbrug 
ontlast Voormuide en Muidepoort van doorgaand 
verkeer.

R4 R4

R4 R4

R40 R40

‘WEREN DOORGAAND VERKEER’

Afsluiten doorgaand 
verkeer tussen R40 en 

Vliegtuiglaan

De bereikbaarheid van de Voormuide 
en Muidepoort is wel essentieel voor het 
handelsapparaat.
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Korte en middellange termijn horizon
1. De realisatie van de Verapazbrug
2. Muidebrug of overwegen sluiten voor doorgaand 
verkeer (in Muide) tussen R40 en Vliegtuiglaan
3. Verschuiven doorgaand verkeer van New-
Orleansstraat naar Port-Arthurlaan 
4. Verkeersluwe pleintjes op de Meulesteedsesteenweg
creëren en weren van doorgaand verkeer. Hierdoor  
verdwijnt ook risico op sluipverkeer tussen 
Meulestedebrug en rotonde Pauwstraat
5. Plaats maken voor ontmoeten en verbinden in de 
woonstraten (door o.a. autoplaatsen te herschikken/
verplaatsen).

Lange termijn horizon
De realisatie van de Sifferverbinding als onderdeel van 
de definitieve havenontsluiting en het verder reduceren 
van verkeer in de wijk. 

Verschuiven doorgaand verkeer van New-
Orleansstraat naar Port-Arthurlaan
New-Orleansstraat krijgt een nieuwe invulling.Er 
ontstaat plaats voor de groei van de wijk.

De realisatie van de Sifferverbinding
Als de sifferverbinding wordt gerealiseerd, 
wordt het volledige schiereiland ontlast van het 
doorgaand verkeer.

R4 R4

R4 R4

R40 R40
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Het parkeren van de private auto wordt zoveel 
mogelijk georganiseerd buiten de woonstraten. 
Er komt ruimte vrij voor een kwalitatieve en 
leefbare inrichting van straten in de woonwijk. 
Deelsystemen, parkeren voor mindervaliden, 
ouderen ,hulpdiensten, laden en lossen… blijven 
mogelijk dicht bij de voordeur. Maar er komt 
maximaal ruimte vrij voor een kwalitatieve en 
leefbare inrichting van straten in de woonwijk.

Op korte termijn wordt ruimte voor parkeren 
gezocht langs de New-Orleansstraat, parking 
Pauwstraat, private terreinen en parkings …

Op iets langere termijn verschuift het parkeren 
naar de zone tussen de New-Orleansstraat en de 
Port-Arthurlaan, die een verdichting ondergaat.

Dit alles gaat gepaard met de ruimtewinsten ten 
gevolge van autodelen.

Aan de oostkant wordt de woonwijk afgescheiden 
van het geluid van het doorgaand verkeer door 
bebouwing. Ontwikkelingen in de Port-Arthurlaan 
kunnen in de hoogte uitbreiden en worden massief 
en aaneengesloten (als geluidsbuffer) gebouwd. 
Het brede tracé van de New-Orleansstraat wordt 
heringericht als groengebied dat geluid buffert 
naar de wijk

‘BUFFERS VOOR DE WOONWIJK’ ‘PARKEREN AAN DE RAND’
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Parkeren aan de rand
korte termijn

Parkeren aan de rand
lange termijn
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Voormuide
vandaag

AS 1: VOORMUIDE / MUIDEPOORT

Met de komst van de Verapazbrug en mits het 
weren van doorgaand verkeer door Muide tussen 
R40 en Vliegtuiglaan heeft de Voormuide het 
potentieel van een kwalitatieve verblijfstraat waar 
lokaal verkeer, fietsers, kwalitatief verblijven en 
winkelen in de publieke omgeving mogelijk wordt. 
In de schets Voormuide wordt een nieuwe 
straatinrichting verbeeld. De straat vertraagt en 
maakt plaats voor terrasjes en groen. Er is ruimte 
om te winkelen of gewoon te verblijven. De 
aanwezigheid van de auto is beperkt tot het lokaal 
verkeer van bewoners, handelaars, shoppers en 
openbaar vervoer.

Schets Voormuide
Doorgaand verkeer maakt plaats voor lokaal, traag verkeer en openbaar vervoer.

3.1.5. De transformatie van twee belangrijke stedelijke assen 
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AS 2: NEW-ORLEANSSTRAAT

Het verplaatsen van het doorgaand verkeer van 
de New-Orleansstraat naar de Port-Arthurlaan 
verplaatst niet enkel het doorgaand verkeer van 
de wijk, maar creëert een nieuw park. 

Schets New-Orleansstraat wordt park!

New-Orleansstraat
vandaag
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3.1.6. Referentieprojecten

Den Bosh - Commons Brussel - Kathedraal

Gent - Zuid



89

D
E 

G
EZ

O
N

D
E 

ST
A

D
SW

IJ
K



90



DE VERBONDEN
STADSWIJK
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3.2. De VERBONDEN stadswijk

Inleiding

Mobiliteit staat in functie van nabijheid. We zorgen 
voor verbindingen binnen het eiland en tussen 
het eiland en de stad. 

Naast het vraagstuk hoe we maximaal fijnmazig 
de stadswijk verbinden, onderzoeken we ook 
het openbaar vervoer en de waardeketens die 
ontstaan uit het verbinden. We onderzoeken hoe 
ruimtelijke verbinding economische activiteiten 
in de wijk kan stimuleren en hoe de haven, 
de bedrijvenzone en de wijk elkaar kunnen 
versterken. 

Dit bereiken we door een aantal concepten te 
combineren.
 
3.2.1. Wat willen we bereiken met deze 
ruimtelijke concepten? 

LOKALE MOBILITEIT 
We maken structureel plaats voor voetgangers en 
fietsers in de wijk. Eerst op niveau van de nabije 
publieke ruimte (straten en pleinen) vervolgens 
op niveau van het bouwblok en tenslotte op 
niveau van het gebouw.
In de verbonden stad staat “lokale 
zelfredzaamheid” voorop.
We zetten in op een veilig en duurzaam 
wandelnetwerk dat de wijk verbindt.

BOVENLOKALE MOBILITEIT 
We maken een onderscheid tussen lokale trage 
mobiliteit voor de wijk en bovenlokale verbindende 
mobiliteit voor zacht verkeer. 
We zetten in op een veilig en duurzaam 
wandelnetwerk dat de wijk ontsluit.

BIJKOMENDE DEELSYSTEMEN
De auto krijgt een strikte en voorbehouden plek. 
De shift naar andere duurzame mobiliteit wordt 
concreet gemaakt. Het huidige openbaar vervoer 
is ontoereikend om de transitie van privaat naar 

niet-privaat vervoer te faciliteren. We voorzien 
in de verbindende stadswijk de ruimte voor 
bijkomende deelsystemen. 

VERBINDEN VAN FUNCTIES & WATER
We zetten voor de verbindende stadswijk in op 
nieuwe netwerken. Door oostwestverbindingen 
te faciliteren (van water naar water) ontstaan er 
niet alleen nieuwe recreatieve opportuniteiten, 
maar krijgt de wijk ook nieuwe economische 
mogelijkheden. De havenactiviteiten 
worden verbonden met de monofunctionele 
bedrijvenzones, die op hun beurt worden 
verbonden met de stadswijk. 
De verbindingen creëren ook kansen voor 
geïntegreerde energetische oplossingen. 

We faciliteren op een ruimtelijke manier de 
mogelijkheid op kruisbestuivingen en gaan ervan 
uit dat verbinding van deze functies kan leiden 
tot een versterkte stedelijke stadswijk. De rol van 
de zeehaven, die zo kort bij de stad ligt maar 
vandaag los functioneert van de stadswijk, wordt 
zo in de toekomst een stadshaven die de wijk en 
de stad kan bevoorraden. 
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3.2.2. Focus concepten en thema’s

De verbonden wijk koppelt volgende thema’s:

Thema: Mobiliteit
concept: ‘Openbaar vervoer versterken’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Een toegankelijke lus’

Thema: Economie en publieke ruimte
concept: ‘dwarse assen’

Thema: Economie
concept: ‘haven op maat van de stad’

Thema: Mobiliteit
concept: ‘veilige zachte netwerken’
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MOBILITEIT - NABIJ EN TRAAG
In de woonstraten wordt plaats voorzien voor 
veilige trage mobiliteit. Brede fiets- en voetpaden 
en stallingsmogelijkheden voor fietsen.

NIEUWE DEELSYSTEMEN
De Meulesteedsesteenweg verbindt Meulestede 
met het tramnetwerk van Gent-centrum. Dit is de 
ideale plaats voor een shuttle-systeem

trage mobiliteit

fietsvriendelijke straat 

bestaande industrie

winkel en handel

ateliers

lokaal distributiepunt

markt

LEGENDE
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INNOVERENDE EN SLIMME WIJK
Er ontstaat plaats in de maak-wijk voor nieuwe 
initiatieven zoals plug and play handelspanden 
(bijv. ‘The Box’ in de Dampoortstraat) of zachte 
logistieke transportsystemen.

VERBINDEN VAN FUNCTIES
Havenactiviteiten, de bewoners en de centra 
worden met elkaar verbonden. Er ontstaan 
opportuniteiten voor korte ketens.

D
E 

VE
R

B
O

N
D

EN
 

ST
A

D
SW

IJ
K



96

3.2.3. Het verbonden bouwblok

Lokale mobiliteit vraagt om een uitgesproken 
prioritair beleid naar voetgangers en fietsers. 
Wanneer we naar het bouwblok kijken zien we nog 
vaak het omgekeerde. De auto krijgt vrije baan en 
eist vanuit een private positie het collectief op.

Aandachtspunten ter realisatie van een verbonden 
bouwblok:

- Onderzoeken welke binnengebieden doorwaadbaar 
gemaakt kunnen worden
- Binnengebied wordt autovrij
- Voorzie voldoende fietsenstallingen voor alle soorten 
fietsen, niet alleen in het gebouw en op straat, maar 
soms ook in het bouwblok. Hiervoor kan bvb. de loods 
ingezet worden.
- Maak ook het bouwblok integraal toegankelijk

VERBONDEN  BOUWBLOK
C

C

bushalte

toegang voor iedereen

laadpunt

deelauto

tuindeur

�etsen

trage wegen
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VERBONDEN  BOUWBLOK
C

C

bushalte

toegang voor iedereen

laadpunt

deelauto

tuindeur

�etsen

trage wegen
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EEN EFFICIËNT OPENBAAR VERVOER

BUS 6 efficiënter? Aparte busbaan?
REALTIME communicatie?
Frequentere bediening tijdens daluren?

BUS 6

TRAM 4

BUS 55 – 57 ‐58

EEN EFFICIËNT OPENBAAR VERVOER

BUS 6 efficiënter? Aparte busbaan?
REALTIME communicatie?
Frequentere bediening tijdens daluren?

BUS 6

TRAM 4

BUS 55 – 57 ‐58

‘INZETTEN OP ANDERE VERVOERSMODI’ 
Een performanter openbaar vervoer

Ref. optie 3
Zelfrijdende bus, Rotterdam

3.2.4. Enkele belangrijke stappen om te komen tot een verbonden wijk
(Verdieping en uitwerking van enkele concepten)

Pegasusplan

STAP 1: aanpassing van het huidige 
vervoersysteem

Muide-Meulestede heeft een goede en frequente 
ontsluiting overdag met de buslijnen 6, 55, 
57 en 58. s’Avonds en in het weekend is deze 
verbinding minder frequent en de vertrektijden 
zijn onbetrouwbaar door de vele vertragingen 
rond de Muidebrug en Meulestedebrug. 
(verkeerscongestie). Een betere doorstroming 
en een betere communicatie over vertrektijden 
zou het gebruiksgemak en de gebruikszekerheid 
aanzienlijk verhogen. 



99

D
E 

VE
R

B
O

N
D

EN
 

ST
A

D
SW

IJ
K

STAP 2: de inrichting van een nieuw openbaar 
vervoer- of deelsysteem

Er zijn vandaag debatten gaande over enkele 
opties voor een nieuw vervoersysteem in Muide- 
Meulestede. Hieronder sommen we de opties op:

- Heropenen van het station Muide en de 
uitbouw als mobiliteitsknoop.
Het heropenen van het station zou kunnen 
gekoppeld worden aan het Houtdok en kan 
samengaan met een extra verbinding voor 
fietsers richting Dok.
- Vertramming van de Meulesteedsesteenweg
Het pegasusplan (wensnet 2020) stelt voor om 
de wijk te vertrammen tot in Meulestede. Deze 
ingreep heeft echter slechts prioriteit 2 en lokt 
in debatten telkens dezelfde opmerking uit: 
de kosten zijn zeer hoog en het is technisch 

en operationeel moeilijk omdat de tramlijn 
verschillende infrastructuren (spoorweg, water 
aan de Muidebrug) moet kruisen. Indien echter 
de treinsporen zouden worden verhoogd wordt de 
vertramming wel haalbaar. Het verhogen van de 
sporen geeft ook extra kansen voor bijkomende 
fietsonderdoorgangen en het herdenken van de 
fietslink richting Westerringspoor.
- Implementeren van nieuwe vervoers- of 
deelsystemen
De wijk is ideaal als proefproject voor nieuwe 
innovatieve mobiliteit. De Meulesteedsesteenweg 
kan perfect ingericht worden voor zelfrijdende 
shuttles die de kop van Meulestede verbinden 
met het bestaande tramnet aan de R40.

Nieuwe vervoersystemen

STATION 
MUIDE

Tram 4 Tram 4 Tram 4

Vertramming 
Meulesteedsesteenweg

Stationhalte Muide

PEGASUS
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‘DWARSE ASSEN’
Het aaneenschakelen van de deelwijken

‘INZETTEN OP ANDERE VERVOERSMODI’ 
Hoogwaardige fiets- en voetgangernetwerken

StadsRegionale FietsNetwerk (SRFN)
fijnmazig netwerk voor zacht verkeer
traag wandelnetwerk

Wondelgem 
Kasteelas

Westerringspoor
& Groenas 7 Groenas 1

Gent centrum Dok Noord

• Uitwisseling
• Stromen

HAVEN

Water Wonen
Bedrijven Wonen Bedrijven Bedrijven Water

HAVEN

- Verbinden van economische functies 

- Plaats maken (auto’s uit de straat naar de rand 
van de wijk – kortparkeren invoegen – etc.)

- Uitwisseling faciliteren (materialen – mensen – 
stromen – energie)

- Verweven van economische activiteiten met het 
huidige hoofdzakelijk residentiele programma.

Bovenlokale recreatieve routes verbinden het 
schiereiland met Wondelgem (de kasteelas) (*), 
het westerringspoor, groenklimaatassen 1 en 7 
en Gent centrum en richting Oude Dokken en 
Dampoortstation. 

De Meulesteedsesteenweg fungeert als 
functionele fietsverbinding van Meulestede naar 
het centrum van de stad en Dok Noord.

Een lokaal traag netwerk volgt de natuurlijke 
structuur (zie verder) en dient voor traag verkeer 
(voetgangers  )  
 

(*) Naar aanleiding van een ideeënoproep in het kader van Ruimte voor Gent werden acht ideeën van burgers geselecteerd voor uitwerking. 

Het project ‘Parkstad Wondelgem’ werd als ruimtepiloot geselecteerd. Een bewonersgroep van een dertigtal gezinnen diende dit idee 

in. De Stad Gent nam een studiebureau onder de arm om samen met de bewoners een aantal ideeën aan de hand van ontwerpend 

onderzoek verder vorm te geven.  Een onderzoeksvraag in deze structuurschets voor Muide-Meulestede kan zijn: moet of kan aantakking 

van het schiereiland op de historische kasteelas van Wondelgem wenselijk? Wetende dat nog heel wat knelpunten voorliggen. Maar ook 

is de kasteelas in de eerste plaats een drager op wijkniveau Wondelgem. En bovendien ligt de prioriteit inzake concentrische verbindingen 

op stedelijk niveau bij de grootstedelijke en groeistedelijke ringen.
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Schets Voormuide

Schets kruispunt

Schets haven

STAP 1: Na verbinding 
verapaz-brug

STAP 2: Na asverschuiving 
New-Orleansstraat / Port Arthurlaan

STAP 3: Na sifferverbinding 
(zeer lange termijn)

De dwarse assen en de 
Voormuide/ Muidepoort kunnen 
slechts een nieuwe aangepaste 
inrichting krijgen als het doorgaand 
verkeer verdwenen is. Dit door de 
Verapazbrug en het weren van 
doorgaand verkeer.

Na de asverschuiving kan 
de nieuwe inrichting van de 
dwarse assen ook over de New-
Orleansstraat doorgetrokken 
worden. Lokaal kan een oversteek 
gemaakt worden naar de waterkant

Na de sifferverbinding wordt de 
Port-Arthurlaan enkel nog gebruikt 
voor lokaal verkeer. De structuren 
van de stadswijk kunnen zich 
doortrekken tot aan het water in 
het havengebied.
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‘HAVEN OP MAAT VAN DE STAD’

  Schets  Haven 
De zeehaven transformeert naar een stadshaven. Een lokale link van de haven met de stad.

Pleidooi voor een stadshaven:
De haven is vandaag een zeehaven die weinig 
contact heeft met het stedelijke weefsel waar 
ze aan grenst. Er is een harde grens tussen 
beide werelden. Nochtans is het havengebied 
op het schiereiland ideaal gelegen om als 
stadshaven te fungeren. De havenactiviteiten 
op het schiereiland kunnen worden gekozen op 
basis van hun mogelijke link met de Stad Gent 
of de stadswijk. Denk daarbij aan de koppeling 
van lokale distributie- en verdeelpunten aan 
grotere distributienetwerken, het uitspelen van 
watertransport als alternatief op wegtransport 
of de bewuste inplanting van functies, met de 
voorwaarde om ook op stadsniveau iets te kunnen 
betekenen.  Dit vraagt natuurlijk een gerichte 
aanpak op lange termijn vanuit North Sea Port, 
waarbij overleg met de stad cruciaal is. 
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Voormuide
vandaag

  Schets Voormuide
Het doorgaand verkeer maakt plaats voor lokaal traag verkeer en openbaar vervoer of deelsystemen

3.2.5. Enkele strategische plekken voor de verbonden wijk in beeld
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kruispunt Vorkstraat 
met Meulesteedsesteenweg 

vandaag

Schets Kruispunt kruispunt Vorkstraat met Meulesteedsesteenweg
De dwarse verbinding loopt over de Meulesteedsesteenweg. De auto is er gast of wordt geweerd.
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3.2.6. Referentieprojecten

Ref.: Genk - project Autonome Shuttles - BUUR
inzetten op andere vervoersmodi

Ref.: Amsterdam - NDSM - De IJhallen
verbinden haven met stedelijke activiteiten

Ref.: Amsterdam - NDSM - De IJhallen
verbinden haven met stedelijke activiteiten

Ref.: Lommel - Kerkstraat - BUUR
mobiliteit: nabij en traag
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DE AANPASBARE
STADSWIJK
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3.3. De AANPASBARE stadswijk

Inleiding

Deze stadswijk benadert de toekomst vanuit haar 
sterke eigen identiteit, met ook groot potentieel 
voor herbruik van het bijzonder erfgoed. Hier 
plannen we ruimte  voor de  toekomst.  Kernen  
worden  versterkt, groei wordt gepland. De 
aanpasbare stadswijk wil werken met wat er 
reeds is en wil gebouwen en structuren langer 
doen meegaan. Denken i.f.v. verandering wil 
verandering mogelijk maken zonder steeds 
opnieuw gebouwen af te breken. Deze strategie 
roept ons op om slimmer te bouwen en te denken 
in andere scenario’s. Hier stellen we de vraag wat 
als…,  wat als functies wegtrekken, wat als er een 
totaal nieuwe functie bijkomt.

Dit bereiken we door een aantal concepten te 
combineren.

3.3.1. Wat willen we bereiken met deze 
ruimtelijke concepten? 

IDENTITEIT VERSTERKEN
Het historisch en maritiem erfgoed versterkt de 
stadswijk.
Het is belangrijk om de kwaliteit van het schiereiland 
te versterken. De kant van de Voorhaven als 
een zone met maritieme geschiedenis, met een 
duidelijke kijk naar het verleden. De kant van het 
Grootdok als een zone voor een stadshaven, met 
een kijk naar de toekomst. 

NIEUWE MONUMENTEN
Een aantal havenloodsen, industriële gebouwen 
en de kaaien aan het Grootdok kunnen nieuwe 
“monumenten” van Muide-Meulestede worden. 
Hoewel ze niet beschermd zijn is het toch van 
grote meerwaarde om dit ook te zien als potentieel 
erfgoed van de wijk. Deze nieuwe “monumenten” 
bepalen mee het karakter van de wijk en tonen 
haar industrieel en maritiem verleden. Ze kunnen 
een beeldbepalende rol in de stadswijk opnemen.

AANPASBAARHEID(future-proof)
De aanpasbare stadswijk is altijd klaar voor een 
andere toekomst. Straten en pleinen, gebouwen, 
infrastructuren kunnen wisselende bestemmingen 
krijgen.

De vraag hoe we komen tot een aanpasbare en 
toekomstbestendige stadswijk legt onder andere 
de vinger op een wonde van 19e en 20e eeuwse 
wijken in Vlaanderen. Ook in deze wijk hebben 
de vele arbeiderswoningen last van opstijgend 
vocht, zijn te weinig geïsoleerd en zijn ze volledig 
afhankelijk van fossiele energie. De kostprijs om 
deze panden aan te passen aan de huidige (en 
toekomstige?) normen zijn voor de eigenaars 
vaak moeilijk overbrugbaar. De sterk verdeelde 
eigendomsstructuur, het wisselend gebruik 
(huren versus eigenaarsschap) en een aantal 
delen van de wijkstructuur maken de aanpak voor 
het toekomstbestendig maken van dit bestaand 
patrimonium tot een grote uitdaging. Sociale 
huisvesting die aan structurele vernieuwing toe is 
biedt hier bijzondere kansen.

VERWEVEN PROGRAMMA’S
De aanpasbare stadswijk zet in op het koppelen 
van diverse functies. Naast efficiënt ruimtegebruik 
leidt dit ook tot versterken van samenwerkingen 
en het smeden van coalities tussen verschillende 
stedelijke programma’s. Op het schiereiland zijn 
er duidelijk afgebakende zones met een zeer 
monofunctionele invulling. Waar het aangewezen 
is trachten we dit te doorbreken en streven we 
naar een functionele stedelijke verweving.

VERDICHTEN
De stadswijk moet kunnen groeien. Dit betekent 
dat we zoeken naar plekken om te verdichten. 
Hoe kan die verdichting versterkend werken voor 
de nieuwe structuren van de stadswijk? 
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3.3.2. Focus concepten en thema’s

De aanpasbare wijk koppelt volgende thema’s:

Thema: Publieke ruimte
concept: ‘De kades als identiteitsdragers’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Een binnentuin voor Muide-Meulestede’

Thema: Economie
concept: ‘ruimte voor maakeconomie’

Thema: Gebouwen
concept: Alle
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verdichting / verweving

Sociale cohesie

identiteitsbepalend

residentieel programma

ateliers

winkel groenten en fruit

kerk

bestaande industrie

LEGENDE

VERBINDING MET HET WATER EN DE HAVEN
Het gesloten havengebied wordt opengewerkt. 
havenactiviteiten worden lokaal verweven met 
andere functies. 

VERDICHTING
Nieuwe verweven ontwikkelingen zorgen voor 
een versterking van nieuwe stadswijkstructuren 
(afbakenen groen, verweven econ. functies,..) 
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HISTORISCHE VERSTERKING
Manchesterplein, Moeskopperij en Sint-
Theresiakerk vormen nieuwe centraliteit voor de 
stadswijk

AANGEPASTE GEBOUWEN
Energetische optimalisatie door collectieve 
aanpak. Bvb. groepsrenovaties op kavelniveau 
(bvb. Energent)
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3.3.3. Het aanpasbare bouwblok

Het bouwblok anticipeert mee met verandering. 
De vele individuele woningen vernieuwen zichzelf. 
Naar de toekomst toe blijft het belangrijk om ook 
andere functies te mixen met het wonen. Via deze 
nieuwe of gerenoveerde gebouwen kunnen we 
nadenken over de relatie met het binnengebied 
van het bouwblok en ook met de straat. We zetten 
waar nodig op het gelijkvloers in op ruimtes die 
niet specifiek worden geprogrammeerd maar 
de functie openlaten voor vele toekomstige 
invullingen.

Aandachtspunten ter realisatie van een aanpasbaar 
bouwblok:

Net zoals de publieke ruimte kan ook het binnengebied 
van een bouwblok de ruimte zijn voor collectiviteit 
(groen, toekomstige collectieve stromen (energie, 
warmte, afval, water,…), voor tijdelijke invullingen, 
experiment, vrije ruimte (witruimte) die flexibel kan 
worden ingericht volgens de vraag van de bewoners,.. 

We bevelen aan om ook de gebouwen aanpasbaar te 
ontwerpen met het oog op verandering en flexibiliteit: 
een open plan, veranderbare lichte wanden, hogere 
plafonds, voorzie transformatie (zie ook richtlijnen van 
OVAM over Veranderingsgericht Bouwen), …

AANPASBARE BOUWBLOK 

gescheiden afval

buurtschuur

wonen

schone lucht

plint + economie

wandelbare buurt
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AANPASBARE BOUWBLOK 

gescheiden afval

buurtschuur

wonen

schone lucht

plint + economie

wandelbare buurt
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3.3.4. Enkele belangrijke stappen om te komen tot een aanpasbare wijk
(Verdieping en uitwerking van enkele concepten)

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe de structuurschets kan bijdragen tot het aanpasbaar maken van de wijk.

‘DE DWARSE STRATEN EN KNOOPPUNTEN’

Dwarse assen gericht op economie: 
Dit is de plaats waar in een gemengd stedelijk 
weefsel extra aandacht gaat naar het faciliteren 
van bedrijvigheid (laden en lossen, minder 
ontharden - maar wel zo groen als mogelijk - dan 
in de andere woonstraten), energie-uitwisseling 
mogelijk maken (warmte, elektriciteit), lokale 
verkoopzones etc.

Centrale plekken: 
In Ruimte voor Gent is W06 (Muide/Meulestede) 
aangeduid als een toekomstig wijkknooppunt 
waarvan de kern nog te (onder)zoeken is. 
Uit ons onderzoek komt naar voor dat het 
schiereiland geen uitgesproken centrum heeft, 
niet zal hebben, maar ook niet moet hebben, en 
dat we de centrale plekken samen kunnen zien 
als een ‘speciale’ gebieds-eigen uitwerking van 
wijkknooppunt W06. Ze hebben elk afzonderlijk 
niet de schaal van een grotere wijkknoop zoals 
het Ledebergplein, maar elke centrale plek zien 
we wel als een verbijzonderde plek binnen de 
wijk.

Horeca, handel en diensten zijn er gewenst. 
Voorzieningen op deze plekken zijn 
buurtverzorgend en dragen bij tot de centraliteit 
van de plek. Bovendien kunnen ze een aanzuigend 
effect betekenen voor nieuwe faciliteiten en 
voorzieningen.
Om dit doel te bereiken kunnen hier eventueel 
percelen worden samengevoegd en kan er waar 
ruimtelijk mogelijk verdichting en eventueel 
beperkt hoger bouwen worden toegestaan. De 
visie op hoger bouwen uit ‘Ruimte voor Gent’ 
kan hier richtinggevend zijn. In de dwarse straten 
kan het maximum worden toegepast uit de 
basisschaal (3 bouwlagen met een maximum tot 
4 bouwlagen).
Waar de dwarse straten de Meulesteedsesteenweg 
kruisen ontstaan de centrale plekken van de wijk. 
Twee ervan zijn de historische centra Muide en 
Meulestede. Ook de overige centrale plekken 
worden verblijfplaatsen en pleintjes. Rond 
deze centrale plekken is het aangewezen om 
te verdichten en programma’s te verweven, in 
combinatie met het kwalitatief aanpakken van de 
publieke ruimte.

Voorbeeldschets: Manchesterstraat

dwarse straat

knooppunt
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‘HISTORISCHE CENTRA MUIDE EN 
MEULESTEDE VERSTERKEN’ 

De nieuwe ‘Centrale plekken’ bestaan onder 
meer uit de oude historische centra. We pleiten 
daarom voor een herinrichting ervan die hun 
centraliteit op een hedendaagse manier in ere 
herstelt. Denk daarbij aan plaats maken om 
(kwalitatief) te verblijven en om het erfgoed (de 
kerken) terug in hun grandeur te herstellen, al 
dan niet gekoppeld aan een herbestemming. Het 
gaat ook om het opwaarderen van de publieke 
ruimte en voorzien van groen, meubilair en 
kwalitatieve materialisatie. Als voorbeeld tonen 
we een schets voor het vernieuwde ‘centrum’ van 
Muide. De Sint-Theresia van Avila kerk krijgt de 
ruimte die ze verdient. Er wordt maximaal ingezet 
op plaats voor ontmoeting en verblijf. De randen 
van de nieuwe publieke ruimte worden kwalitatief 
afgewerkt met nieuwe projecten en bestaande 
woningen die hoger kunnen worden opgetrokken 
(verdichting). De centrale plek wordt afgebakend 
door een specifieke materialisatie waardoor dit 
stukje Meulesteedsesteenweg een plein wordt. foto: verborgen Moeskopperij

CENTRUM
MEULESTEDE

CENTRUM
MUIDE
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Muide centrum
origineel

Schets Muide centrum
Manchesterplein, Moeskopperij en sint-Theresiakerk vormen het nieuwe centrum van Muide
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‘VERSTERKING VAN HISTORISCH EN 
MARITIEM ERFGOED’

- Een aantal loodsen van de huidige haven zijn 
mogelijke ”monumenten” van de toekomst. Hun 
schaal en manier van bouwen zijn uitzonderlijk 
:  grote overspanningen, grote hoogtes, unieke 
locatie. Hier dienen we vooruit te denken over 
het concept stadshaven. De structuren van de 
robuuste havenloodsen , de solide industriële 
gebouwen en andere infrastructuren (silo’s, 
kranen, …) worden in de toekomst zo veel mogelijk 
behouden en hergebruikt. Dit betekent niet dat 
deze loodsen onaantastbaar zijn, maar dat we 
verder bouwen op het bestaande. Ze kunnen dus 
functioneel (en energetisch?) opgewaardeerd 
worden in functie van hun ideale ligging tussen 
haven en stad.

- De kleinschalige loodsen in het woonweefsel: 
we sturen aan op het behoud van de 
economische bestemming indien mogelijk en het 
ruimtelijk integreren van specifieke kwalitatieve 
erfgoedelementen indien deze laatste aanwezig 
zijn. Voor het overige dient een mogelijke 
reconversie of renovatie van deze loodsen te 
worden afgetoetst aan de algemene ruimtelijke 
doelstellingen.

- De beeldbepalende erfgoedelementen in de 
publieke ruimte worden blijvend ingezet als 
onderlaag voor de toekomst. De in onbruik 
geraakte spoorlijnen, containers, silo’s etc. 
verwijzen naar deze identiteit en worden best 
ingezet in een nieuwe karaktervolle publieke 
ruimte. 
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Schets 09 - Port Arthurlaan
Verbeelding van reconversie erfgoedpatrimonium (Agence Maritime Minne)
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Impressies van identiteitsbepalende gebouwen in Muide-Meulestede
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‘DE KADES ALS IDENTITEITSDRAGERS’

De kades zijn bij uitstek de grote structuren die de 
identiteit van het maritiem schiereiland vormgeven. 
De herinrichting van de kades dient te gebeuren 
met respect voor het maritieme verleden. Er wordt 
verkozen om industrieel en robuust materiaal te 
gebruiken en de beeldbepalende elementen in de 
open ruimte te integreren. 
De gebouwen die aan de kades grenzen 
moeten de schaal van de dokken behouden. We 
onderscheiden in de morfologie van de gebouwen 
twee categorieën:

De loodsen aan de westkant. Deze loodsen 
volgen reeds de ontwikkelingsstrategieën die 
zijn aangegeven bij de uitwerking van vorige 
concept ‘versterking van het historisch en 
maritiem erfgoed’. Aan de Voorhavenkaai 
gebeurt er vandaag reeds een reconversie van 
de bestaande loodsen, waarbij het gebouwskelet 
wordt behouden en de schil wordt vernieuwd. 

De havenloodsen aan de oostkant. Los van 
de programmatorische invulling is hier maximaal 
behoud van de schaal en de industriële identiteit 
van de gebouwen en de publieke ruimte 
aangewezen

- De individuele gebouwen, grenzend aan 
de Meulestedekaai, de Terneuzenlaan en de 
Sassekaai  kunnen worden opgeschaald naar een 
sterke gevelwand. Openingen in de gevelwand 
en/of éénverdieping-gebouwen dienen te worden 
vermeden. Indien kwalitatief, kan er hier hoger 
worden gebouwd voor zover afgestemd binnen 
het bouwblok.  

Ref.: nieuw aangelegde Schipperskaai - Gent

Voorbeeldschets Meulestedekaai

Kanaal 
De Lieve
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‘GROEIZONES VOOR VERSTEDELIJKING’

Een volgende ruimtelijke krijtlijn is het 
optimaliseren van onderbenutte ruimte. Het gaat 
over ruimte die vaak ondoordacht en inefficiënt 
gebruikt wordt.  Dit zijn bij uitstek de ruimtes die 
kunnen ingezet worden in de versterking van de 
voorgestelde wijkstructuren en de toekomstige 
groei van de stadswijk. Door het herschikken en 
herinvullen van deze ruimte op een stedelijke 
en verweven manier kunnen we de stadswijk 
versterken. 

We zoeken in deze gebieden een efficiënter 
ruimtegebruik door te verdichten (stapelen, 
delen/combineren, compacter gebruik, etc) en 
programma’s te verweven.
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‘TOEKOMST VOOR SOCIALE 
WONINGBOUWPROJECTEN’

De impact van de sociale woningbouwprojecten 
op de toekomst van Muide-Meulestede is groot 
vanwege de grote eigendomspositie van de 
sociale huisvestingsprojecten in dit stedelijk 
weefsel. Vanuit deze studie wordt aanbevolen 
om voor de structuurbepalende gehelen 
masterplannen op te maken die worden afgetoetst 
aan de principes van de ruimtelijke visie. De grote 
sociale huisvestingsprojecten hebben de potentie 
om een grote positieve impact te hebben op het 
schiereiland en als hefboomprojecten te fungeren 
voor de stadswijk.  

Een aantal sociale woningbouwprojecten in 
Muide-Meulestede zijn toe aan een transitie. Niet 
enkel het aanpassen van de bestaande gebouwen 
aan de huidige woonnormen is noodzakelijk, 
maar ook vaak een substantiële herschikking 
met het oog op een betere ruimtelijke structuur, 
vergroening en eventueel ook verdichting.

De gebouwen aan de kop van Meulestede 
bijvoorbeeld fragmenteren het groen en 
de publieke ruimte. De inplanting van deze 
gebouwen en de organisatie van de open ruimte 
moet kritisch worden herbekeken en afgetoetst 
aan de principes van de ruimtelijke visie 
(groene stapsteen in de binnentuin, geclusterd 
autoparkeren, klimaatbewuste gebouwen, etc.). 

Een ander voorbeeld is het woningproject 
in de Koggestraat, maar iets subtieler. Dit 
project is vandaag reeds in renovatie (met een 
doorschuifsysteem). Maar de typologie en 
de programmatie van dit woningproject kan 
eventueel stedelijker. Op korte termijn kan wel 
reeds worden ingezet op de aanpak van het 
publieke domein.
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DE OPERATIONELE AANPAK VOOR HET GEBOUWENPATRIMONIUM

De verspreide eigendomsstructuur van de 
bebouwing in Muide-Meulestede maakt de 
strategie voor een globale ruimtelijk structurele 
aanpak van een bouwblok moeilijk. Woningen, 
bouwblokken of meergezinsgebouwen zijn vaak 
verouderd door een tekort aan kapitaal voor 
financiering van de renovatie, ook al is deze 
financiering vaak op termijn terug te winnen (door 
bvb. verminderd energieverbruik). 

Hieronder lijsten we ter info enkele duurzame 
innovatieve methodes op, die kunnen leiden tot 
een meer collectieve en economisch haalbare 
continue reconversie van het gebouwen 
patrimonium. 

Een collectieve aanpak voor individuele 
gebouwen

Buurtrenovatie: 
Een groep woningen ecologisch en sociaal 
duurzaam renoveren (bijvoorbeeld Renosee 
C in Dampoortwijk en Sint-Amandsberg, de 
wijkwerven van Energent, …) 

Groepsaankopen 
(Provincie Oost-Vlaanderen, Energent,…)

Private wooncoöperaties: De coöperatie 
wordt eigenaar van het gebouw en de bewoner 
huurt het gebouw van de coöperatie waarvan 
hij aandeelhouder is. Het gebouw wordt sociaal 
en duurzaam beheerd en onderhouden. 
(bijvoorbeeld de panden van Wooncoop in de 
Tinkstraat in Gent)

ESCO (Energy service company) contracten: 
De Esco staat in voor de financiering van de 
energiebesparende maatregelen bij de renovatie 
van een gebouw. De kostenbesparing op de 
energiefactuur wordt nadien doorgestort naar de 
Esco tot de projectkosten zijn teruggevorderd.

Een sociale vastgoed vennootschap: Een 
‘sociale’ vennootschap die woningen koopt en 
renoveert om ze daarna aan sociale partners te 
verhuren. (bijvoorbeeld Iclusio)

Nieuwe betaalbare collectieve woonvormen

CLT(Community Land Trust): 
Het achterliggende principe van een CLT is dat de 
grond en woning worden gescheiden. De grond 
gaat in een trust en de woningen kunnen worden 
verkocht aan de bouwprijs. Een CLT-project wordt 
vandaag uitgewerkt in het bouwblok ten noorden 
van de Goedendagstraat.

CODAK projecten: 
Compact, coöperatief en collectief : een beheers- 
en financieringsmodel voor de private huurmarkt. 
Nabij het CLT project werken de Stad Gent en 
sogent ook aan een Codak-project in Meulestede.
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LEGENDE

TOEKOMSTIG GEWENST OPENBAAR GROEN
bestaand en in uitvoering

zoekzones

WEGEN / PADEN
trage wandelweg in ‘de binnentuin’ (indicatief)

verbinding wandelweg

woonstraten 

as Meulesteedsesteenweg - Muidepoort - Voormuide

zoekzone doorgang

verbindingsroute tussen zachte netwerken buiten de wijk en ‘de binnentuin’

nieuwe verbindingswegen autoverkeer 

(Verapazbrug, verbinding Vliegtuiglaan-Port Arthurlaan, 

verbinding Meulestedebrug-Port Arthurlaan)

BOMEN
bomen bestaand

indicatieve inplanting nieuwe bomen in de ‘groene binnentuin’ 

(inplanting verder te onderzoeken)

indicatieve inplanting nieuwe bomen ter hoogte van 

dwarsverbindingen (inplanting verder te onderzoeken)

GROENE STAPSTENEN
plaats voor groen, bos, landschap, natuur, 

water en/of recreatief groen

STRATEGISCHE BOUWVELDEN
te verweven bebouwing

sociale huisvesting: potentieel plekken te onderzoeken

markante industriele havenloodsen - structuur maximaal te behouden

geplande projecten

geplande projecten maar beter te vergroenen

mogelijkheid stedelijke schaal (RvG: 4 a 5 BL - max 6) 

aan te passen schaal (concept ‘de juiste schaal voor gebouwen aan de waterkant’) - 

stedelijke schaal (RvG: 4 a 5 BL - max 6)

te verstedelijken bedrijvenzone

stedelijke schaal (RvG: 4 a 5 BL - max 6) 

verder onderzoek begrenzing hoogte/verdichting/verweving

zoekzone voor hoogbouw (RvG: > 12 BL)

nieuwe verbindingswegen autoverkeer 

(Verapazbrug, verbinding Vliegtuiglaan-Port Arthurlaan, 

verbinding Meulestedebrug-Port Arthurlaan)

DWARSE VERBINDINGEN
Tracee voor dwarse verbindingen 

centrumplek 

schakelstraat Voormuide en Muidepoort

parkeerhaven 

?

P

3.3.5. Samenvatting Verbonden stadswijk: 
DE GEBOUWENSTRATEGIE

hoogbouw conform RUP
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3.3.6. Referentieprojecten

Ref.: Antwerpen - Kendall - Stramien 

Ref.: Detroit - Adapt proposal - Packard Automobile Plant - Nadau Lavergne Architects

Ref.: Gent - dok Noord 

Ref.: Shanghai The waterhouse - 
Neri&Hu Ref.: Avelgem - Kerk Bossuit - Ellen Harvey
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Ref.: Gent wijkwerf - collectief verbouwen- Energent Ref.: Utrecht - collectief verbouwen

Ref.: Amsterdam- NDSM - hergebruik havenloods

Ref.: Parijs - Massena - De Portzamparc - stedelijke ontwikkelingRef.: Amsterdam - Westerdock bouwblok

Ref.: Amsterdam- NDSM 
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DE NATUURLIJKE
STADSWIJK
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3.4. De NATUURLIJKE stadswijk

Inleiding

Ten behoeve van behoud en versterking van 
biodiversiteit, voor milieu en klimaatdoeleinden 
(onder andere reductie hitte door schaduwwerking 
en verdamping, reductie van geluid en verbetering 
luchtkwaliteit) en voor recreatie, zetten we zoals 
in de hele stad in deze wijk in op het versterken, 
uitbreiden en verbinden van groen.

In de natuurlijke stadswijk bekijken we de 
ruimte met een groen-blauwe bril. We zoeken 
binnen de wijk maximale ruimte voor recreatief 
groen, bos, natuur en landschap (wijkparken, 
woongroen, trage groene wegen, etc.). We 
bedenken concepten op wijkniveau en toetsen de 
mogelijkheden af met het huidige groenbeleid van 
de Stad Gent (groenstructuurplan, voorontwerp 
groenRUP). In dit hoofdstuk focussen we voor de 
wateropgave (blauw) enkel op potentiele ruimte 
binnen de nieuwe groenstructuur voor natuurlijke 
infiltratie en/of buffering. De overige principes en 
concepten rond de wateropgaves van de wijk (de 
opvang, buffering en afvoer van het hemelwater, 
het gebruik van water uit de dokken, het mogelijk 
hergebruik, etc. ) worden verder besproken in het 
hoofdstuk 2.6. De kringloopwijk’.

Wat zijn de ambitites/ de uitdagingen?
De ambitie voor het groen wordt in het 
groenstructuurplan van de Stad Gent gedefinieerd. 
Het gaat om bereikbaar en kwaliteitsvol 
recreatief groen, het behoud en versterking van 
de natuur, het uitbreiden van bosoppervlakte, 
het herkenbaar en leesbaar maken van het 
landschap en de klimaatadaptatie. In het ‘Hink 
Stap Sprong’-principe van het groenstructuurplan 
worden die doelstellingen kwantificeerbaar. Zo 
moet elke Gentenaar bijv. op 400 meter van zijn 
woning een wijkpark van minstens 1ha vinden 
(aan 10 m² groen per inwoner) en woongroen op 
minstens 150 meter. 

De uitdaging van de groen-blauwe wijk is 
het maximaliseren, versterken en verbinden 

van de ruimte voor groen in de wijk. 
Bovendien moet de groene ruimte ook met 
groenstructuren op groter schaalniveau 
verbinden (het Westerringspoor, groenas 
1, de kasteelroute in Wondelgem, etc.). 

3.4.1. Wat willen we bereiken met 
deze ruimtelijke concepten? 

PLAATS VOOR NATUUR & WATER
We geven de natuur alle kansen en 
zetten in op biodiversiteit. Water en 
groen transformeren dit stadsdeel tot een 
gegeerde plek. Er wordt in de natuurlijke 
stadswijk waar mogelijk plaats voorzien 
voor waterinfiltratie en waterbuffering. 

Deze wijk wordt terug een blauwgroene 
plek waar ook plaats is voor beperkte 
voedselproductie. Collectieve moestuinen 
en openbaar groen met veel eetbare struiken 
krijgen hun plaats in de binnentuin van 
Muide-Meulestede. Diverse samenlopende 
initiatieven zijn denkbaar (bijvoorbeeld: 
inzetten van het daklandschap, een imker  
die zorgt  voor  bio-honing, buurt  die 
meewerkt in de voedselcommon, etc.)

RECREATIEF VOORZIENEND
De natuurlijke stadswijk voorziet ruimte 
voor groenrecreatie voor alle leeftijden.
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3.4.2. Focus concepten en thema’s

De natuurlijke wijk koppelt volgende thema’s:

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Een binnentuin voor Muide-Meulestede’

Thema: Mobiliteit
concept: ‘Geen Koning Auto’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Verbinden met de omgeving’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Toegankelijke lus’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Plaats voor water’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Vergroenen waar mogelijk’
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PLAATS VOOR WATER
Duinkerkeplein wordt omgetoverd tot een 
park. Hier kan plaats worden gevonden voor 
waterberging en waterinfiltratie.

PLAATS VOOR GROEN 
De publieke ruimte wordt maximaal ingegroend. 
woonstraten worden groene woonstraten. De 
New-Orleansstraat wordt  een park.

gracht

waterbuffering

groene parkweg

natuur (rewilding)

groene woonstraat

groendak

recreatieve faciliteiten

urban farm

LEGENDE
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NETWERK VOEDSELPRODUCTIE
De groene binnentuin van Muide-Meulestede 
kan worden gebruikt voor lokale productie van 
voedsel.

RECREATIEF VOORZIENEND
Plaats voor recreatieve faciliteiten en 
speelweefsel doorheen de ‘binnentuin’



134

3.4.3. Het natuurlijke (groene) 
bouwblok

Als de stad moet vergroenen dan geldt dit ook 
voor het bouwblok. Toegang tot natuur voor 
de wijkbewoners wordt direct en dagelijks 
gewaarborgd via het bouwblok. Natuur- en 
klimaatrobuust bouwen is het uitgangspunt. 
Dit kan onder uiteenlopende vormen zoals een 
boom en de beplanting van de boomspiegel in de 
straat, een groendak, gevelbeplanting of groene 
slingers. In deze  tekening brengen we enkele 
maatregelen samen die de natuur terug ruimte 
geeft.    

Aandachtspunten ter realisatie van een natuurlijk 
bouwblok:

- Maak een collectieve tuin met waar mogelijk 
achterpoortjes 
- Maak ruimte voor water
- Maak ruimte voor solitaire bomen 
- Voorzie schaduwzones 
- Maak een verbindend pad 
- Gebruik zo weinig mogelijk verharding en indien nodig 
open verhardingen  
- Vergroen de muren en daken
- Maak een stilteplek 
- Zet in op biodiversiteit 
- Eetbare Tuin

GROENBLAUWE  BOUWBLOK

trage wegen

tuin straten

biodiversieteit

sichtbaar water

groene daken
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GROENBLAUWE  BOUWBLOK

trage wegen

tuin straten

biodiversieteit

sichtbaar water

groene daken
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3.4.4. Enkele belangrijke stappen om te komen tot een natuurlijke wijk.  

Naast het toevoegen of versterken van enkele 
groene zones zoeken we naar een maximaal 
haalbare groene invulling. We maken plaats voor 
groen en water. We gaan verder dan de ambitie 
om voor elke Gentenaar op 400 m een wijkpark 
en op 150 m woongroen beschikbaar te maken. 
We maken een structureel groenblauw netwerk 
in woonstraten, in bouwblokken en op daken, 
zowel in publieke als private ruimte. Hiermee 
willen we de leefbaarheid van de wijk verhogen 
En dit niet alleen om het hitte-eilandeffect tegen 
te gaan. We zoeken naar ruimtelijke concepten 
op maat van de wijk die het groen verbinden. 
De inwoners kunnen zo het groen via een 
veilige langzaamverkeers as bereiken, maar 
ook  het groen wordt op deze manier ecologisch 
verbonden.

‘BESTAAND GROEN EN ZOEKZONES’

LEGENDE

TOEKOMSTIG GEWENST OPENBAAR GROEN
bestaand en in uitvoering

zoekzones

WEGEN / PADEN
trage wandelweg in ‘de binnentuin’ (indicatief)

verbinding wandelweg

woonstraten 

as Meulesteedsesteenweg - Muidepoort - Voormuide

zoekzone doorgang

verbindingsroute tussen zachte netwerken buiten de wijk en ‘de binnentuin’

nieuwe verbindingswegen autoverkeer 

(Verapazbrug, verbinding Vliegtuiglaan-Port Arthurlaan, 

verbinding Meulestedebrug-Port Arthurlaan)

BOMEN
bomen bestaand

indicatieve inplanting nieuwe bomen in de ‘groene binnentuin’ 

(inplanting verder te onderzoeken)

indicatieve inplanting nieuwe bomen ter hoogte van 

dwarsverbindingen (inplanting verder te onderzoeken)
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plaats voor groen, bos, landschap, natuur, 

water en/of recreatief groen

STRATEGISCHE BOUWVELDEN
te verweven bebouwing

sociale huisvesting: potentieel plekken te onderzoeken

markante industriele havenloodsen - structuur maximaal te behouden

geplande projecten

geplande projecten maar beter te vergroenen
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aan te passen schaal (concept ‘de juiste schaal voor gebouwen aan de waterkant’) - 

stedelijke schaal (RvG: 4 a 5 BL - max 6)

te verstedelijken bedrijvenzone

stedelijke schaal (RvG: 4 a 5 BL - max 6) 

verder onderzoek begrenzing hoogte/verdichting/verweving

zoekzone voor hoogbouw (RvG: > 12 BL)

nieuwe verbindingswegen autoverkeer 

(Verapazbrug, verbinding Vliegtuiglaan-Port Arthurlaan, 

verbinding Meulestedebrug-Port Arthurlaan)

DWARSE VERBINDINGEN
Tracee voor dwarse verbindingen 

centrumplek 

schakelstraat Voormuide en Muidepoort

parkeerhaven 
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Wat betekent dit voor de groennorm Stad 
Gent?

De analyse van hoofdstuk 2 leert dat er (enkel) 
een wijkparktekort is in Muide om te voldoen 
aan de groennorm van 10 m² wijkgroen/inwoner. 
Meulestede voldoet op heden reeds aan de 
richtnorm en met de gewenste uitbreiding van 
het wijkpark Meulestede-Noord (voornamelijk 
uitbraak overbodige verharding) en realisatie 
van het potentiële wijkpark in het bouwblok 
Glasgowstaat-Leithstraat, zal Meulestede 
voorzien zijn van ca. 1,4 ha extra wijkpark 
bovenop de richtnorm. En ook Muidebrug zal na 
realisatie van het Kapitein Zeppospark voldoen. 

In deze structuurvisie moet dus gezocht worden 
naar extra wijkgroen in Muide, en hoe het 
wijkgroen van Meulestede beter bereikbaar 
maken voor (een deel van) de inwoners van 
Muide.

De impact van de groene concepten van deze 
ruimtelijke toekomstvisie op de groenambities 
van de Stad Gent zijn positief voor Muide. 
Indien de zoekzones er ingezet/ontwikkeld 
worden (voornamelijk Duinkerkeplein en rotonde 
Pauwstraat, maar ook de groene as tussen 
beide) stijgt de groennorm in dit deel van de wijk 
ver boven de aanbevolen richtnorm. Dit geeft ook 
marge voor beperkte verdichting op voornamelijk 
de centrale plekken en de dwarse assen (niet met 
als doel verdichten op zich, maar structureren en/
of meer verweven). 

(de groennorm zal finaal nog hoger zijn dan 
bovenstaande berekeningen/cijfers, omdat de 
beoogde transitie van New-Orleansstraat tot 
lineair park (nog) nog niet is meegerekend).

Conclusie: indien alle zoekzones voor wijkparken 
van deze structuurvisie worden ingezet, wordt 
ruim voldaan aan de groennorm in ook Muide 
(voldoet reeds op niveau van het volledige 
schiereiland als op niveau van de wijkdelen 
Meulestede en Muidebrug op basis van reeds 
gepland wijkgroen en woningen).
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Substantiële aanplant van bomen

In de binnentuin van Muide-Meulestede zoeken 
we plaats voor bomen. Vooral in de nieuwe 
groenlocaties (zoekzones) ontstaat er ruimte 
voor (grote) bomen.  We kunnen hier vanaf de 
ontwerpfase rekening houden met de bomen 
en alle mogelijke maatregelen nemen om ze 
maximale groei- en ontwikkelingskansen te 
geven.

Bovenlokale verbindingen

In de natuurlijke stadswijk dient de binnentuin 
van Muide en Meulestede niet enkel te worden 
verbonden met het stadscentrum en het 
Westerringspoor, maar zou het ook goed zijn 
om ook in het noorden de verbinding te maken 
met de zachte netwerken van Wondelgem. We 
stellen vanuit deze studie voor om de link voor 

zacht wegverkeer te herstellen tussen de 
Kapiteinstraat en het Redersplein over het 
kanaal ‘De Lieve’ naar de kasteelas van 
Wondelgem. 

Een leesbare inrichting met diverse 
ecosysteemdiensten:

Hieronder zijn enkele referentiebeelden 
opgenomen als suggestie, die kunnen 
passen in een duidelijk leesbaar 
landschappelijke inrichting .
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3.4.5. De natuurlijke stadswijk in beeld

LEGENDE

TOEKOMSTIG GEWENST OPENBAAR GROEN
bestaand en in uitvoering

zoekzones

WEGEN / PADEN
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woonstraten 

as Meulesteedsesteenweg - Muidepoort - Voormuide

zoekzone doorgang
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3.4.6. referentieprojecten

Ref.: ref Gent - Park de prettige wildernis -_fris in het 
landschap - rewilding

Ref.: ref Gent - Park de prettige wildernis -_fris in het 
landschap - rewilding

Ref.: ref Bordeaux - Rue de jardin



143

D
E 

N
AT

U
U

R
LI

JK
E 

ST
A

D
SW

IJ
K

Galvestonstraat

Schets Galvestonstraat 
De site ‘stukwerkers’ wordt deels opgenomen in de binnentuin en wordt hier suggestief ingericht als een pluktuin.

3.4.7. Enkele strategische plekken voor de natuurlijke wijk in beeld
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Schets Duinkerkeplein 
Het Duinkerkeplein is een groen park met plaats voor water, recreatie en natuur.

Duinkerkeplein
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DE KRINGLOOP
STADSWIJK



148

3.5. De KRINGLOOP stadswijk

Inleiding

In de kringstad vertragen en stoppen we zoveel 
mogelijk de lineaire toevoerstromen naar de stad. 
We maken de stad autonomer naar energie, 
water, voedsel en materiaalvoorzieningen. Dit 
kan want de circulaire stad werkt expliciet lokaal. 
Wat lokaal kan worden opgelost vraagt niet langer 
om een eindeloze toevoer. Ook de vervuilende 
afvoer vertraagt en stopt. De circulaire stad is 
ook een gezonde stad, een productieve stad en 
een slimme stad. Afval is terug een belangrijke 
grondstof geworden. 

Het is veerkrachtig om de stad te ontwerpen als 
een spons. Het bijhouden van zowat alles wat we 
nodig hebben maakt een stad minder afhankelijk 
en kwetsbaar. Een spons is een vertraagd 
systeem waar alles wordt bijgehouden en 
vertraagd weer afgegeven aan het systeem. Het 
rekent minder op de voortdurende instroom en 
uitstroom. Door opslag van water, grondstoffen, 
voedsel en energie vertraagt de permanente flow 
naar de hongerige stad.

Dit principe van verzamelen, bijhouden en terug 
ter beschikking stellen kunnen we toepassen op 
verschillende cruciale noden van de stad. 

3.5.1. Wat willen we bereiken met deze 
ruimtelijke concepten? 

GROENE EN LOKALE ENERGIE
We onderzoeken hoe de wijk Muide-
Meulestede de energietransitie kan 
inzetten. Decentrale vormen van opwekken, 
opslaan, verdelen en consumeren van 
energie moeten ruimtelijk en technisch 
worden onderzocht. Het omgaan met 
warmte dient structurend te werken voor 
een toekomstige groei en versterking van 
de stadswijk.

WATERKRINGLOOP
Regenwater voeren we vandaag nog 
massaal weg uit de wijk. Ook na het 
opsplitsen in aparte leidingen komt het niet 
ter beschikking van de wijken, de buurt, het 
huis. We pleiten om water lokaal massaal 
bij te houden. De straat, het collectief 
binnengebied, het private perceel elke kans 
moet bekeken worden om deze waardevolle 
grondstof lokaal op te slaan. In elke straat 
kan regenwater als een common voorzien 
worden. Zuivering van grijswaterstromen is 
een logische volgende stap. 

WAARDEBEHOUD VAN MATERIALEN
Door in te zetten op onderhoud gaat alles 
langer mee. Het schuurtje achteraan 
kunnen we delen, om een fietsband te 
kleven, voor een kleine reparatie, om een 
heggenschaar te delen. We gooien niet 
langer alles weg doch houden dingen bij 
om ze terug in kringloop te brengen. In 
Muide-Meulestede kan dit zowel op schaal 
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van het bouwblok als schaal van de wijk of de 
stad georganiseerd worden. We hebben ruimte 
nodig om materialen bij te houden, te repareren 
of er nieuwe dingen mee te maken. In Muide-
Meulestede denken we aan een stadshaven met 
maakruimten. We houden alle materialen ook 
digitaal bij zodat ze sneller terug kunnen ingezet 
worden.

3.5.2. Focus concepten en thema’s

De kringloopwijk koppelt volgende thema’s:

Thema: Groen-blauw
concept: ‘Een binnentuin voor Muide-Meulestede’

Thema: Groen-blauw
concept: ‘water als kringloop’

Thema: Economie
concept: ‘Ruimte voor maakeconomie’

Thema: Economie
concept: ‘Plaats voor kringloopeconomie’

VOEDSEL IN KORTE KETEN
Lokaal voedsel kweken brengt mensen bij elkaar 
en maakt onze buurten robuuster en gezonder. 
Op niveau van de buurt moeten we hier verder 
oog voor hebben. 
Voedsel in korte keten is een thema dat op schaal 
van de stad uitgewerkt wordt. Denk aan Gent en 
Garde en Foodsavers.
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energienetwerk

Photovoltaïsche panelen

kringloop proces

stadslandbouw

voedsel

huishoudelijke rest

bouwmaterialen

slim huishoudelijk 
waterbeheer

LEGENDE

GROENE EN LOKALE ENERGIE
Daken worden hernieuwbare energiebronnen. 
Warmte en stroom worden eerst collectief 
verdeeld (microgrid).

WAARDEBEHOUD VAN MATERIALEN
Huishoud- en bouwmaterialen worden 
gerecupereerd: Repairshops, verdeelpunten en 
kringloopwinkel zorgen voor een sterk netwerk.



151

D
E 

K
R

IN
G

LO
O

P 
ST

A
D

SW
IJ

K
D

E 
K

R
IN

G
LO

O
P 

ST
A

D
SW

IJ
K

VOEDSEL IN KORTE KETEN
Pluk- en moestuinen produceren voedsel. Lokaal 
geteelt in de binnentuin van Muide-Meulestede - 
lokaal verdeeld (verdeelpunten, restaurants, ). 

WATERKRINGLOOP
Regenwater wordt opgevangen, slim herbruikt 
en vervolgens naar de groene publieke 
structuren gebracht voor recreatief gebruik, 
beheer publieke ruimte of open infiltratie.
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CIRCULAIRE BOUWBLOK

batterijen

smart net

eigen energie

CIRCULAIRE BOUWBLOK

batterijen

smart net

eigen energie

3.5.3. Het circulaire bouwblok

Het bouwblok krijgt in het kringloopverhaal een 
extra rol. Het circulair bouwblok werkt integraal 
mee aan waardebehoud op elk domein. 
Materialen worden gekoesterd, waterstromen 
blijven in kringloop, energie wordt opgespaard en  
gestuurd.  Kortom  de  lineaire  toevoer naar de 
woningen  wordt  omgebogen  tot  een  lokaal  
circulair  netwerk.

Aandachtspunten ter realisatie van een circulair 
bouwblok: 

- Bouwblok als een materialenbank - Kringmaterialen 
Recyclepunt en Afhaalpunt – Weggeefkast
- Zonnecollector met boiler, PV-panelen, geothermie, 
Batterijopslag (bij voorkeur collectief)
- Vang water collectief op en hergebruik het collectief 
- Grijswater zuivering
- Composteerpunt
- Buurtschuur met herstelpunt   

 

  CIRCULAIR BOUWBLOK

3.5.4. Water als voorbeeld van een 
circulair systeem

De stadswijk als een spons.
Water komt als regenwater in de wijk en blijft 
als regenwater beschikbaar voor de wijk. De 
watercollector werkt als een spons en is de 
noodzakelijke buffer voor schaarste, maar ook 
voor toevloed. Teveel en te kort zijn twee helften 
van hetzelfde probleem. We lossen ze beide op 
met dezelfde maatregel. De logische volgende 
stap is het ter beschikking stellen van het 
opgevangen water op collectief niveau voor het 
publiek domein met bomen en groenzones, en op 
privaat niveau voor onderhoud en toiletspoeling. 
De stad als spons voedt zichzelf en voorziet in 
schaarste en overlast.
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water opslag

water opvang + bu�ering

water dak

zichtbaar water

GROENBLAUWE  BOUWBLOK

water opslag

water opvang + bu�ering

water dak

zichtbaar water

GROENBLAUWE  BOUWBLOK

  WATER ALS KRINGLOOP
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3.5.5. Andere mogelijke circulaire 
systemen

De wijk als energielab:
De stadswijk Muide-Meulestede is een ideaal 
onderzoeksgebied voor de energietransitie naar 
fossielvrij. Door de fysische afscheiding van het 
water vormt de stadswijk een eiland in de stad 
voor energetische infrastructuur. Momenteel 
(anno 2018-2019) wordt een studie uitgevoerd 
om van Muide-Meulestede een pionier te maken 
in de energietransitie van een volledige stadswijk.

De wijk als materialenbank:
Wat in de wijk is kan in de wijk worden gehouden. 
Er bestaan vandaag reeds initiatieven om de 
loodsen van het Ateljee (hoek Meulestedekaai) te 
gebruiken voor de mogelijke opslag en verdeling 
van materialen (kringloop). 

De wijk als voedselketen: 
Ook het voedsel van Muide-Meulestede kan 
maximaal in een kringloop worden gebracht. 
Productie, verwerking en consumptie kunnen 
lokaal maximaal op elkaar afgestemd worden.

In deze studie zijn deze circulaire systemen niet 
verder onderzocht.
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 3.5.6. Referentieprojecten

Ref.: Oosterijk, Wenen -RUSZ - Sepp EisenrieglerRef.: Gent - kringloop voedsel - evr research

Ref.: voedselproductie,  CSARef.: Nederland - villa Welpeloo - arch Superuse

ref Water in groen_FR Plateau de Saclay_Arch SOA
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2.6. SAMENVATTING
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HOOFDSTUK 4

STADSWIJKPROJECTEN EN 
AANBEVELINGEN
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wensstructuur  publieke ruimte

wensstructuur bebouwing

wensstructuur klimaat

wensstructuur economie

wensstructuur groen-blauw

wensstructuur mobiliteit

structuurbepalende hoofdconcepten
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STADSWIJKPROJECTEN EN AANBEVELINGEN

Inleiding

De concepten en wensstructuren die in deze 
studie zijn uitgewerkt vormen de bouwstenen 
voor de transformatie van Muide-Meulestede 
naar een duurzame stadswijk.  Ze vormen de 
handvaten voor het beleid van de Stad Gent, 
waaraan projecten en ideeën ruimtelijk worden 
afgetoetst.

De stad kan en zal uiteraard meer doen dan dat. 
Vanuit deze studie wordt er aanbevolen om  de 
ruimtelijke ambities van de wijk Muide-Meulestede 
te sturen vanuit concrete ‘stadswijkprojecten’. Dit 
zijn bovenlokale structuurbepalende projecten 
die dermate belangrijk zijn voor de toekomst van 
Muide-Meulestede dat niet kan worden gewacht 
op het initiatief van bewoners, instellingen of 
externe actoren. Het zijn projecten waar de Stad 
Gent het voortouw moet nemen en zelf aan het 
stuur gaan zitten van de transitie. 

We starten hieronder met de oplijsting van 8 
stadswijkprojecten die cruciaal zijn om Muide- 
Meulestede te transformeren tot een duurzame 
stedelijke woon-werkwijk. Vervolgens vullen we 
deze projectenlijst aan met enkele algemene 
aanbevelingen en we eindigen dit hoofdstuk met 
een reflectie over de Sifferverbinding. 

8 STADSWIJKPROJECTEN

PROJECT 1: SCHIEREILAND VERBINDEN
Dit project heeft betrekking op de buurt rond 
Voormuide en Muidepoort. Met de realisatie van 
de Verapaz-brug verdwijnt het doorgaand verkeer 
door deze straten en ontstaat de opportuniteit om 
dit stadsdeel op korte termijn te transformeren 
naar een kwalitatieve en leefbare omgeving. 

Het volgende dient hiertoe te gebeuren:
- realisatie Verapazbrug
- heraanleg Voormuide Muidepoort
- straten aansluitend op de nieuwe as aanpakken
- het doorgaand verkeer tussen de Voormuide en 
de Pauwstraat vermijden.

PROJECT 2: REALISATIE VAN ‘DE 
BINNENTUIN’
Als we de ambitie om ‘de binnentuin’ op termijn 
als een aaneengesloten groengebied willen 
uitbouwen is verder onderzoek nodig rond de 
afbakening en de inrichting van ‘de binnentuin’. 

Het volgende dient hiertoe te gebeuren:
- afbakenen en waar mogelijk verwerven 
van zoekzones (onderhandelen, inzetten 
instrumenten, ...) 
- maximaal bestemmen voor groeninrichting
- samenbrengen huidige initiatieven en verder 
uitwerken van een visie rond inrichting van 
de groene stapstenen en de verbindingszones  
(ecologie, speelweefsel, bomen, publiek 
meubilair, materialisaties, waterbuffer, etc.)
- opstart initiatieven/projecten korte termijn en/of 
tijdelijke inrichting

PROJECT 3: EEN MASTERPLAN VOOR DE 
BEDRIJVIGHEID

De volledige zone tussen de New-Orleansstraat 
en de Port-Arthurlaan ondergaat in het ruimtelijk 
visieplan een grote metamorfose. De verdichting 
en verweving van dit monofunctionele gebied 
tot een stedelijk gebied voor maakeconomie is 
cruciaal in de visie rond het doorbreken van de 
harde noordzuidbarriëres.  Deze reconversie 
zal er niet komen zonder een duidelijke 
ruimtelijke uitwerking van een masterplan met de 
medewerking van de lokale actoren en eigenaars.
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PROJECT 4: STAPPEN IN DE TRANSITIE VAN 
ZEEHAVEN NAAR STADSHAVEN

Bij de opmaak van deze studie is gebleken 
dat de visie van de Stad Gent voor het lokaal 
betrekken van havenactiviteiten in het stedelijk 
weefsel nog niet op de agenda staat van North 
Sea Port. Het is belangrijk om te streven naar 
een bedachtzaam behoud van havengebied 
op het schiereiland die in relatie kan staan met 
stedelijke activiteiten. Dit kan door concrete 
projectvoorstellen vanuit de haven systematisch 
te koppelen aan integratievoorwaarden in het 
stedelijke weefsel. Daarnaast kan de Stad Gent 
ook zelf initiatief nemen om de transitie naar 
stadshaven te bepleiten.

PROJECT 5: DE HERSTRUCTURERING VAN 
MEULESTEDE-NOORD

De huidige gebouwen van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen op Meulestede-
Noord zijn toe aan een grondige renovatieronde. 
De huidige inplanting van deze gebouwen is 
niet efficient en fragmenteert de omliggende 
open ruimte. Bovendien is er hierdoor ook 
heel wat verharding voor toegangen en 
autoparkeerplaatsen. Dit kan een stuk efficienter 
en kwalitatiever worden ingericht met versterking 
van het park en met behoud van minimaal 
hetzelfde aantal woningen, en te onderzoeken 
of er eventueel meer woningen kunnen komen. 
Daarbij ook onderzoeken hoe op elk moment van 
de bouwwerven het aantal woningen niet daalt 
zodat herhuisvesting geen probleem vormt.

Het is daarom ons aanbevelen om een visie op te 
maken over het hoe en waar renoveren / herbouwen 
van deze gebouwen, waarbij kwalitatieve 
inplanting en behoud (of vermeerdering?) van het 
aantal sociale woningen als belangrijke criteria 
naar voor worden geschoven.
Een gezamenlijke projectwerking (aan de 
hand van bijvoorbeeld een stedenbouw- 
en architectuurwedstrijd) garandeert een 
kwalitatievere aanpak dan een ad hoc-aanpak per 
gebouw. De gebouwen hebben immers een grote 
impact op het woonweefsel van de stadswijk en 

op de potentie om van Meulestede Noord een 
groen park te maken. 

De Stad Gent dient hier initiatief te nemen om de 
eigenaars van de woonblokken te verenigen en te 
komen tot een gemeenschappelijke ruimtelijke 
strategie en visie.

PROJECT 6: HET VERLEGGEN VAN DE 
NEW-ORLEANSSTRAAT NAAR DE PORT 
ARTHURLAAN.

Het verleggen van de hoofdas met doorgaand 
verkeer naar de Port-Arthurlaan is een essentiel 
onderdeel van het plan om de overlast die 
voortkomt van het doorgaand verkeer te 
verminderen. 

Het volgende dient hiertoe te gebeuren:
- bepleiten van de noodzaak bij provincie, haven 
en gewest. 
- faciliteren om deze verlegging te realiseren. 
- opmaak van een masterplan voor het nieuwe 
New-Orleanspark en mogelijke tijdelijke 
inrichtingen.
- opstart voorbereiding tijdelijke inrichting 
New-Orleansstraat (na verleggen as naar Port 
-Arthurlaan)

 PROJECT 7: DWARSE ASSEN EN CENTRALE 
PLEKKEN

De dwarse assen en de centrale plekken zijn de 
nieuwe bepalende structuren die de leesbaarheid  
van de wijk Muide-Meulestede en de economische 
activiteiten moeten versterken  (link woonweefsel 
met water + verbinden beide waterkanten).

In Ruimte voor Gent is W06 (Muide/Meulestede) 
aangeduid als een toekomstig wijkknooppunt 
waarvan de kern nog te (onder)zoeken is. 
Uit ons onderzoek komt naar voor dat het 
schiereiland geen uitgesproken centrum heeft, 
niet zal hebben, maar ook niet moet hebben, en 
dat we de centrale plekken samen kunnen zien 
als een ‘speciale’ gebieds-eigen uitwerking van 
wijkknooppunt W06. Ze hebben elk afzonderlijk 
niet de schaal van een grotere wijkknoop zoals 
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het Ledebergplein, maar elke centrale plek zien 
we wel als een verbijzonderde plek binnen de 
wijk.

Het volgende dient hiertoe te gebeuren:
- weren doorgaand verkeer  Meulesteedse-
steenweg 
- opstart plan tijdelijke inrichting waar 
doorgaand verkeer geweerd wordt.
- beleid rond centrale plekken volgens aanpak 
‘schakelstraten’. Dit zijn winkelstraten die 
niet tot het kernwinkelgebied behoren en die 
in het handelsvestigingsbeleid een specifiek 
ondersteuningsbeleid krijgen door bvb. subsidie 
voor verfraaiing handelspanden,  een beperking 
op de bestemmingswijziging, etc. 
- in kaart brengen van potentiële 
vestigingsplekken rond de dwarse assen en 
centrale plekken (bijvoorbeeld de bestaande 
inventarisatie van de bedrijvigheid (Jan Van Hoof, 
KULeuven, 2017) gebruiken en indien nodig 
updaten). 
- stimuleren van ondernemerschap door het 
creëren van ruimtelijke condities in en rond 
de nieuwe centraliteiten en de dwarse assen. 

PROJECT 8: PLAATS MAKEN IN HET PUBLIEK 
DOMEIN

De auto neemt vandaag verhoudingsgewijs 
een groot deel in van de ruimte in de straten 
van Muide-Meulestede. Er is nood aan plaats 
voor groen, verblijf, ontmoeting, fietspaden, 
kortparkeren voor diensten, etc.

Het volgende dient hiertoe te gebeuren:
- de opmaak van een parkeerplan voor de 
wijk. Dit is een strategie waarbij gefaseerd 
parkeerplaatsen in de wijk worden verplaatst 
naar de New-Orleansstraat en de Pauwstraat. 
Op termijn kunnen deze worden geïntegreerd in 
herontwikkeling van de bedrijvenzone.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Naast de stadswijkprojecten zijn er ook nog 
enkele aanbevelingen die stadswijkproject-
overschrijdend zijn:

- starten (asap) met proefprojecten rond de 
herinrichting van straten
- werk maken van de verbindende fietsnetwerken 
(tracés doortrekken)
- beter openbaar vervoer bepleiten bij de Lijn en 
NMBS of zelf voorzien.
- pleiten voor een nieuwe halte in Muide
- opmaak energiestudie op wijkniveau: het 
inventariseren van de mogelijkheden voor het 
opwekken, opslaan en verdelen van energie 
en warmte en beleidskeuzes hieromtrent 
voorbereiden. 
- opmaak waterstudie op wijkniveau. Hoe en 
hoeveel water stockeren en lokaal zuiveren voor 
hergebruik.
- contactpunten voorzien voor lokale 
kringloopsystemen, op maat van de wijk 
(materialenuitwisseling, voedselverdeelpunt, ...)
- opmaak van een stadsbrede visie rond 
de aanpak van het sterk verouderde 
gebouwenpatrimonium van de 19e Eeuwse 
gordel. Wanneer wordt er ingezet op 
groepsaankoop, op collectieve renovatie of op 
collectieve afbraak en herbouwen?



STILTE DOORBREKEN ROND DE 
SIFFERVERBINDING 

Om van de R40 een stadsboulevard te maken, 
moet er meer verkeer naar de R4 verschuiven. Om 
dat te bereiken, moet de R4 in het noorden over 
de twee oevers van de havendokken, gesloten 
worden, want nu komt het verkeer respectievelijk 
op de R40, of in de woonwijken Muide en 
Meulestede terecht. Rond het aanleggen van de 
Sifferverbinding om de R4 in het noorden van de 
stad te sluiten, is het al lang stil. 

Vanuit deze studie is het duidelijk dat de wijk 
Muide-Meulestede enorm gebaat is met de 
komst van de Siffer. Wij willen er dan tenslotte 
ook voor pleiten om de Sifferverbinding blijvend 
op de agenda te plaatsen. Enerzijds door het 
correct inschatten wat de kostprijs is en wat de 
mogelijke scenario’s kunnen zijn zodat de politiek 
op een correcte manier de maatschappelijke 
kosten en baten kan afwegen. Anderzijds dient 
de wijk Muide-Meulestede de problematiek van 
overlast en de vraag naar leefbaarheid blijvend te 
communiceren naar de politiek, de haven en het 
Vlaams gewest.






