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Buurtbewoners en Stad Gent planten
'Vikingbos' in de Muide

Bewoners en de Stad Gent planten op 3 maart 2019 het ‘Vikingbos’ in de Muide

aan. Dit is een actie van de Werf Vergroening, een werkgroep van bewoners

binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen die de wijk zelf

wil vergroenen.

Wijkbewoners van Muide-Meulestede en stadsdiensten bogen zich de afgelopen jaren samen

over de toekomst van de wijk Muide-Meulestede. Iedereen is het erover eens dat de wijk een

stuk groener moet worden. Bewoners namen het heft in eigen handen en startten met de Werf

Vergroening. Deze winter plantte de groep al enkele fruitbomen in de Marseillestraat. De

bewoners beheren ook moestuinen in de Moeskopperij (Meulesteedsesteenweg) en in de

Voorhavenlaan.
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Een plek voor wandelaars, vogels en bijen

Zondag 3 maart is de groene zone tussen de spoorweg en de Pauwstraat aan de beurt. Er komen

19 inheemse bomen (lindes, berken en lijsterbessen) en maar liefst 1.000 struiken - waaronder

ligusters, meidoorns en kardinaalsmutsen - . Bewoners kunnen er in de nabije toekomst

wandelen of uitrusten in de picknickzone. Vogels krijgen er nestkastjes en ook bijen komen er

aan hun trekken.

'De vraag naar vergroening en gezonde lucht leeft sterk in de wijk. Binnen het
stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen is heel wat groen
gepland, maar wij wilden hier zelf onze schouders onder zetten en de
leefbaarheid in de wijk verbeteren.'
— Maarten Merveille van de Moeskopperij

De bewoners noemen hun nieuwe groene plek het ‘Vikingbos’. Dat is een verwijzing naar het

legendarische café de Viking aan de overkant van de Pauwstraat. De benaming ‘ bos’ is niet

helemaal juist. Het is eerder een langgerekt bosje of houtkant, met een breedte van circa zes

meter en een lengte van zo'n 125 meter. Vanwege allerlei ondergrondse leidingen en de

nabijheid van de spoorlijn kan niet de gehele groenzone worden aangeplant met bomen en

struiken. Als alternatief is ingezet op een bloemrijk maaibeheer. Dat is een verrijking voor

bijvoorbeeld bijen, vlinders en allerlei andere insecten en kleine zoogdieren.

Een nieuwe schakel in een groenas

'We zijn blij met het initiatief van de bewoners. Samen met de buurt
onderzoeken wat mogelijk is, beslissen én uitvoeren: dat is fijn samenwerken.
Het bosje heeft een oppervlakte vergelijkbaar met 3 tennisvelden en vormt
een groene verbinding tussen het Westerringspoor en Oostakker. Met de
voltooiing van het Makelaarspark, het Kapitein Zeppospark en het
Voorhavenpark zorgen we het komende jaar voor heel wat extra groen aan de
Muide.'   
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Later dit jaar start ook de herinrichting van het Makelaarspark langs de sporen tussen de

Muidepoort en de Terneuzenlaan. De werken zouden eind 2019 rond moeten zijn. Ook daar

zaten buurtbewoners mee aan de tekentafel. De aanleg van het Kapitein Zeppospark en het

tweede deel van het Voorhavenpark zijn vorig jaar al begonnen. Het Kapitein Zeppospark zal in

het voorjaar van 2020 klaar zijn, net als het Voorhavenpark
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