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Groen park met basketpleintje, treinwagons en
pergola fleurt Voorhaven op

Muide-Meulestede heeft er een nieuwe groene zone bij, het Honfleurpark. Op de
plaats van loods 21 ligt nu een grasveld met speelheuvels, speeltoestellen en een
basketbalpleintje. Onder de pergola genieten bezoekers van een panoramisch
zicht. En de buurt kan de moestuinbakken en treinwagons rond het park
gebruiken.
In de Voorhaven in Muide-Meulestede, op de locatie waar loods 21 stond, vinden
buurtbewoners en bezoekers nu het Honfleurpark. Ruim 3.500 vierkante meter werd daarvoor
onthard en ingezaaid. Het park werd genoemd naar de Franse havenstad Honfleur. Een aantal
van de straten in de omgeving was immers al genoemd naar de thuishavens van de schepen
die in de 19de en de 20ste eeuw in de Voorhaven aanmeerden.

Het nieuwe, groene park is voorzien van bomen, speelheuvels en speeltoestellen, maar telt ook
enkele unieke kenmerken. Rond het park staan bijvoorbeeld treinwagons die door de buurt
gebruikt kunnen worden voor kleine expo's, workshops, vergaderingen of bijeenkomsten. Naast
het park staat een overdekte pergola met een schitterend zicht op de stad. Verder vinden
bezoekers er een basketbalterreintje, zandbakken, moestuinbakken en zitelementen.

Met dit schitterend nieuw stuk groen geven we de Voorhaven een tweede
leven. Er is ruimte om te wandelen, te fietsen én te spelen. Veel Gentenaars
kennen de Voorhaven niet goed, maar onbekend is onbemind. Het is echt de
moeite waard om deze plek te ontdekken.
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Respect voor het verleden
De Voorhaven maakt deel uit van een beschermd stadslandschap. In het ontwerp van het park
werd daarom altijd rekening gehouden met het verleden. Zo verwijst de vorm van de pergola
naar de structuur van de loods, bleven kasseien en sporen liggen, werd het oude hekwerk niet
verwijderd maar wel vernieuwd, en werden maritieme elementen zoals de kraanbaan in de site
geïntegreerd.
Het stadsaandeel binnen de werken wordt op 1.829.319,75 euro geraamd, 60.580,00 euro is ten
laste van TMVW.
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