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Toekomstbeeld Muide-Meulestede is klaar

Afgelopen 2 jaar hebben de architecten bureaus BUUR en EVR, wijkbewoners en Stad Gent aan  
het toekomstbeeld voor Muide-Meulestede gewerkt. Een groene buffer in de New Orleansstraat, 
méér groene plaatsen die in een lus verbonden worden, centrale plekken in de wijk,  
kruisbestuiving tussen wonen en bedrijvigheid op het eiland en de haven, en korte ketensystemen  
op het eiland zijn de hoofdlijnen van de wijkstructuurschets. 
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5 poorten
 
 
De wijkstructuurschets doet heel wat 
uitspraken over grote structuren in  
Muide-Meulestede, over thema’s als natuur, 
mobiliteit, leefbaarheid, activiteiten etc.  
Wij kijken door 5 poorten naar de toekomst 
van de wijk: de gezonde, de verbonden,  
de aanpasbare, de natuurlijke en  
de kringloopwijk.

De teksten in deze krant zijn een 
samenvatting van de wijkstructuurschets.  
Het volledige document kan je lezen op  
www.stad.gent/mmm. 

De wijkstructuurschets heeft twee grote uitgangspunten:  
de Verapazbrug en het verleggen van de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.   
Die twee maatregelen moeten doorgaand verkeer uit de woonwijk Muide-Meulestede weren.  
Dat vergroot de leefbaarheid en geeft heel wat nieuwe ruimte voor groen, water, ontmoeten, handel, voetgangers en fietsers.

UitgangspuntenWat is een structuurschets?

De wijkstructuurschets is een samenhangend 
verhaal dat lopende en nieuwe projecten  
met elkaar verbindt, groene en waterzones 
inplant, verkeer binnen en buiten stroomlijnt  
en plekken voor nieuwe activiteiten aanduidt. 

De structuurschets bepaalt in grote lijnen 
hoe Muide-Meulestede in de toekomst op het 
terrein vorm kan krijgen. Het is geen concreet 
inrichtingsplan voor parken, pleinen  
en straten. We zullen nu zone per zone 
bekijken en inspraaktrajecten op maat 
organiseren. Enkele parken zijn al in aanleg. 
Andere volgen er in de toekomst.  
Straten en pleinen zijn later aan de beurt.

De Vlaamse Overheid bouwt de Verapazbrug 
(2020-2023). Daarna leiden we het verkeer  
om via de brug en de Afrikalaan.  
Op die manier ontlasten we de Muidepoort. 

Ook de New Orleansstraat is een zware 
verkeersader. We verleggen de ring naar  
de Port Arthurlaan. Het Projectbureau 
Gentse Kanaalzone is begonnen  
met een studie om uit te zoeken hoe dit kan.

We blijven ook ijveren voor een ringweg  
in het Noorden van Gent ver weg 
van de woonwijk, de zogenaamde 
Sifferverbinding.

Vandaag rijdt te veel doorgaand verkeer  
door de Muidepoort. Dagelijks staan er files. 



  New Orleansstraat morgen?
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Gezonde wijk

We willen van Muide-Meulestede een  
gezondere wijk maken. Een plek waar het 
gezond is om te wonen en te werken.  
Wanneer de Verapaz er ligt en de ring  
van de New Orleansstraat naar  
de Port Arthurlaan verhuist,  
dan passeert het doorgaand verkeer  
verder weg van de woningen. We richten  
de New Orleansstraat in als een groene  
buffer voor de woonwijk Meulestede.

Na de bouw van de Verapazbrug  
kunnen we ook nadenken  
over de herinrichting van  
de Voormuide, de Muidepoort  
en de Pauwstraat.  
Als het doorgaand verkeer weg is,  
is er meer plaats voor voetgangers,  
fietsers, terrasjes en leven op straat.

Ook in de woonstraten willen 
we de leefbaarheid vergroten. 
Doorgaand verkeer houden  
we uit de wijk en we verminderen 
ook het plaatselijk verkeer  
door op termijn parkeren  
uit de woonstraten te halen  
en te groeperen  
aan de rand van de wijk. 

Op de vrijgekomen plaats is ruimte 
voor leuke ontmoetingsplaatsen, 
bomen, water, voetgangers  
en fietsers.

We werken aan gezonde woningen  
door verluchting, zonlicht, groen  
voor de deur en autoluwe en stille straten.

  New Orleansstraat vandaag Muidepoort vandaag

Muidepoort morgen?



We zorgen voor goede verbindingen binnen  
het eiland, en tussen het eiland en de stad.  
We maken een netwerk van zachte 
verbindingen. We maken plaats voor 
voetgangers en fietsers in de straten.

We werken aan beter openbaar vervoer,  
maar we zoeken ook naar alternatieven  
zoals deelauto’s, buddysystemen  
of pendelbusjes.

  Welke rol kan de haven spelen in de wijk?

Verbonden wijk

We stimuleren maakeconomie  
en watergebonden activiteiten.  
We zetten de vele loodsen in de wijk in voor 
bedrijvigheid. We zoeken naar kruisbestuiving 
tussen de woonbuurt, bedrijvigheid op  
het eiland en de haven. Deze activiteiten zijn 
kansen voor korte ketensystemen.



Aangepaste wijk Natuurlijke wijk
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Ook elders in de wijk liggen er parken en komen er bij. Denken we maar aan  
het Meulestedepark, het Voorhavenpark, het Vikingbos, het Makelaarspark  
en het Kapitein Zeppospark. We verbinden de parken door een groene lus.

We maken groene woonstraten door plaats te maken voor geveltuinen  
en bomen. Dit zorgt voor verkoeling en aangenaam wonen.  
Water kan zo gemakkelijk in de grond sijpelen. 

In de parken en de groene woonstraten is er plaats om te ontmoeten,  
te spelen en te rusten voor jong en oud.  
Groene vingers kunnen ook aan de slag in de moestuinen.

We werken aan centrale plekken in de wijk.  
Op die plekken stimuleren we een mix 
van wonen, ontmoeten, handel en andere 
activiteiten. De centrale plekken ontstaan op 
het kruispunt met de Meulesteedsesteenweg 
en dwarse verbindingen over het schiereiland.  
 
Dat zijn het Redersplein, het rondpunt in 
Meulestede, het Manchesterpleintje  
het kruispunt Vorkstraat/Liverpoolstraat  
en Roerstraat/Loodsenstraat.  
Op die plekken kunnen iets hogere gebouwen 
komen. We richten de openbare ruimte in als 
verblijfsruimte, terrasjes, of pleintjes.

Een schets van hoe het Manchesterpleintje  
er zou kunnen uitzien

Centrale plekken 

Wanneer we naar de toekomst  
van Muide-Meulestede kijken,  
doen we dit met het havenverleden in het 
achterhoofd. De Voorhaven - de oude haven - 
is heringericht met respect voor het maritiem 
erfgoed. Ook bij nieuwe ontwikkelingen 
versterken we de link met het water  
en kiezen we voor grotere sprekende 
gebouwen aan de waterkant.

We koesteren de monumentale loodsen, 
pakhuizen en kaaien aan het Grootdok in  
de haven. Ze bepalen het karakter van de wijk.

Een pakhuis met mogelijkheden in de Port Arthurlaan

We werken aan een groenere wijk.  
Dat is goed voor de luchtkwaliteit.  
Groene zones helpen ons in de strijd  
tegen hitte en geluidsoverlast.  
Bomen en struiken zijn goed voor  
de biodiversiteit. Bloemen trekken bijen  
en andere insecten aan.

We willen van Muide-Meulestede een groenere 
wijk maken. Een plek waar het goed is om  
te wonen en te werken. Wanneer de Verapaz  
er ligt en de ring van de New Orleansstraat 
naar de Port Arthurlaan verhuist,  
dan passeert het doorgaand verkeer  
verder weg van de woningen. 

We richten de New Orleansstraat in als  
een groene buffer voor de woonwijk 
Meulestede. We planten er bomen  
en maken er ruimte om water op te vangen  
bij hevige regenbuien.

We vangen water op in zogenaamde wadi’s.

Een suggestie van een pluktuin in de Galvestonstraat

het Redersplein

de Roerstraat

het rondpunt van Meulestede

het Manchesterpleintje

de Vorkstraat



Kringloopwijk

In de Moeskopperij, de Warme Wijktuin  
en de Voorhaven kweken buurtbewoners  
eigen groenten. Dat is waardevol.  
Door lokaal groenten te kweken en te eten, 
verminderen we vervuilend transport.  
We noemen dit een korte keten.  
We vergroenen Muide-Meulestede  
en zoeken naar plekken voor  
meer pluktuinen en moestuinen.

We willen ook water op het eiland houden. 
Vandaag verdwijnt regenwater in de 
rioleringen. Als we regenwater opvangen, 
kunnen we opnieuw inzetten  
voor ons huishoudelijk gebruik.  

Op groene plekken kan het water  
in de grond sijpelen. Hevige regenbuien 
vangen we op in grachten  
of zogenaamde wadi’s.

We kunnen ook samen  
hernieuwbare energie opwekken,  
opslaan en over het eiland verdelen.  
We leggen zonnepanelen op de daken van  
onze huizen en bedrijven.  
Misschien kunnen we samenwerken  
met de haven? 

De structuurschets bepaalt in grote lijnen hoe Muide-Meulestede  
in de toekomst op het terrein vorm kan krijgen.  
Het is geen concreet inrichtingsplan voor parken, pleinen en straten.  
We zullen nu zone per zone bekijken en inspraaktrajecten op maat organiseren.  
Enkele parken zijn al in aanleg. Andere volgen er in de toekomst.  
Straten en pleinen zijn later aan de beurt.

Hier geven we een beknopt overzicht van acties vandaag.

We willen ook een korte keten  
van materiaal opzetten.  
We maken plaats voor ateliers  
om dingen te herstellen,  
in plaats van nieuwe dingen te kopen.  
We gooien niet alles weg.  
Ook materiaal kan een nieuw leven krijgen. 
Kan sloopafval een grondstof worden  
bij een nieuwbouw verderop?

Stap voor stap

Buurtbewoners moestuineren  
in de Moeskopperij, de Voorhaven  
en de Warme Wijktuin.

Buurtbewoners denken na over 
een tijdelijke invulling  
op het Manchesterpleintje.

BULB start in mei 2019  
in de voormalige werkplaats 
Ateljee een werkplaats en een 
ontmoetingsplaats voor de buurt.

Het Voorhavenpark, het Kapitein 
Zeppospark en het Makelaarspark 
zijn in aanleg.

Volgens de huidige planning 
beginnen de voorbereidende 
werken voor de Verapazbrug  
in 2020.

Buurtbewoners en Groendienst 
zetten zich in voor  
de vergroening van de wijk.  
Ze plantten onder andere 
Vikingbos in de Pauwstraat.

Stad Gent onderzoekt hoe het eiland fossielvrije energie kan gebruiken.

Buurtbewoners organiseren 
activiteiten in treinwagons  
op de Voorhaven.

Muide Meulestede Morgen trekt de komende maanden met een MMM-mobiel door  
de straten voor tijdelijke invullingen allerhande (2019).

Buurtbewoners van  
de Marseillestraat bereiden  
een tweede leefstraat voor  
(zomer 2019), als voorbode 
 voor een groenere aanleg  
van de omgeving.

Het projectbureau van de Gentse 
Kanaalzone onderzoekt hoe  
het doorgaand verkeer van  
de New Orleansstraat naar  
de Port Arthurlaan kan verhuizen. 
Op 3 juni 2019 presenteert  
het studiebureau  
de eerste resultaten.



V.U. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

projectcommunicator Wannes Haghebaert  
09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

www.instagram.com/muidemeulestedemorgen

MEER INFORMATIE

1

WAT IS 
MUIDE  
MEULESTEDE  
MORGEN?

IETS GEMIST?  
LEES HIER MMM IN 5 PUNTEN. 
ZO BENT U  
WEER HELEMAAL MEE.

In 2014 zien bewoners van alles 
bewegen in hun wijk, maar ze 
missen een overzicht. Ze kloppen 
aan bij Stad Gent om samen te 
werken aan de toekomst van 
Muide-Meulestede.

Ndvr en Architecture Workroom 
krijgen de opdracht om een 
voorbereidende studie te doen. 
Ze nemen interviews af en 
organiseren workshops met 
bewoners, buurtorganisaties 
en ondernemers uit de wijk. In 
hun eindrapport stellen ze onder 
andere 12 agendapunten voor 
die de leidraad vormen voor het 
stadsvernieuwingsproject Muide 
Meulestede Morgen.

In 2017 start  
de wijkstructuurschets.  
Dat is een verbindende 
structuur in lopende  
en nieuwe projecten, om 
groene en waterzones met 
elkaar te verbinden, verkeer 
binnen en buiten te stroom-
lijnen en nieuwe plekken op  
een kwalitatieve manier in te 
richten. De bureaus BUUR  
en EVR-architecten krijgen 
de opdracht om de studie uit 
te voeren. Het Atelier volgt 
de studie van dicht bij op. 
Tijdens de studie kan  
de volledige wijk deelnemen 
aan twee workshops en is er 
informatie via een digitale 
kaart, de MMM-krant  
en een plantjesactie.

Op 29 september 2016 geven 
bewoners en Stad Gent de 
aftrap van het project en 
lanceren ze de 14 eerste 
werven. De Moeskopperij 
start. Er komen buurtini-
tiatieven in treinwagons 
op de Voorhaven. De Werf 
Mobiliteit doet verkeerstel-
lingen. Bewoners planten 
Vikingbos aan. De aanleg 
van het Makelaarspark, 
het Voorhavenpark en het 
Kapitein Zeppospark start.

De 14 werven zijn geen eindpunt. 
Bewoners en Stad Gent kunnen nieuwe 
werven voorstellen. Die zullen worden 
voorgelegd aan het Atelier.  
Dat is een wijkplatform van waaruit 
bewoners en Stad Gent  
het stadsvernieuwingsproject Muide 
Meulestede Morgen leiden binnen de 
geest van de agendapunten uit de studie.
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