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Buurtbewoners starten moestuin in pas
heraangelegd Makelaarspark

Het Makelaarspark in de Muide kreeg het afgelopen jaar een grondige

herinrichting. Naast speeltuigen en picknickbanken is er nu ook plaats voor een

buurtmoestuin. Daar nemen buurtbewoners het beheer zelf in handen.

Samen aan de slag

Buurtbewoners van het Makelaarspark, tussen de Terneuzenlaan en de Muidepoort, roepen de

buurt samen om het beheer van een moestuin aan te pakken. Dit najaar plannen ze

voorbereidende werken zodat de moestuin tegen de zomer oogst oplevert. De moestuin in het

Makelaarspark is trouwens niet de eerste in Muide-Meulestede. Groene vingers kunnen zich

ook uitleven in de Moeskopperij, in de tuin van wijkrestaurant ’t Oud Postje en in de

moestuinbakken in de Voorhaven.

Samen aan de ontwerptafel
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De buurtbewoners waren ook al nauw betrokken bij de opmaak van de herinrichtingsplannen

voor het Makelaarspark. Enkele bewoners gingen in nauw overleg met de landschapsarchitect

van de Stad Gent. De buurt kan in het langgerekte park genieten van nieuwe speeltoestellen,

een voetbalveldje en speelheuveltjes. De natuurliefhebber vindt er dan weer een wilgenbosje,

fruitbomen, verschillende soorten heesters, klimplanten en een bloemenweide. Er is een

fietspad van de Terneuzenlaan naar de Makelaarsstraat en een wandelpad van de

Terneuzenlaan naar de Muidepoort.

'Bij de heraanleg van parken en groenzones gaan we met de buurt in gesprek
over hoe zij het meest van het park genieten. De buurtmoestuin in het
Makelaarspark is daarvan een prachtig voorbeeld. Samen tuinieren kan
bewoners dichter bij elkaar brengen, en maakt van dit park een echte tuin van
de buurt.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Laatste loodjes

De aannemer voert momenteel nog de laatste werken uit, zoals maaien, wieden en bijzaaien. In

oktober volgen de voetbaldoeltjes en dan is het park echt af. In de lente zal het park dan echt in

volle glorie staan. Eind dit jaar wordt de fietsverbinding van het park en de Terneuzenlaan nog

comfortabeler gemaakt.

De aanpak om samen, bewoners en Stad Gent, aan de wijk te werken, is een van de

doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Bewoners zaten al

van bij het begin mee aan tafel om de richting van het project vorm te geven.

Contact

Wannes Haghebaert, projectcommunicator Nieuw Gent Vernieuwt, tel. 09 266 82 33, e-

mail wannes.haghebaert@stad.gent

Bevoegd

https://stad.gent/nl/muide-meulestede-morgen
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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