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Ekeren ligt ten noorden van het district Antwerpen. Het
district wil zich profileren als een groen en leefbaar,
gezinsvriendelijk district van Antwerpen. De ambitie van
het masterplan is om de stedelijke kern van Ekeren te
versterken en om een aangenaam, aantrekkelijk en beter
bereikbaar centrum te creëren. Een goed functionerend
centrum betekent een attractieve omgeving met een
bloeiende lokale economie en de aanwezigheid van
voorzieningen die voor de nodige activiteit zorgen.
Daarnaast moet het centrum ook een aangename
verblijfsruimte zijn voor bewoners én bezoekers.
Het masterplan is een ruimtelijk kader waarbinnen
huidige en toekomstige projecten gerealiseerd kunnen
worden binnen een gedragen totaalvisie. Een intensief
participatietraject met het bestuur en de bewoners vormt
hiervoor de basis. Gekoppeld aan het ruimtelijk kader
biedt het masterplan ook een actieplan met voorstellen
voor een duidelijk ontwikkelingsperspectief van
strategische projecten waarbij de verwevenheid tussen
wonen, werken en recreëren verbeterd wordt.

Artgineering

uapS

Het ontwerpvoorstel van uapS baseert zich op conceptuele
thema’s zoals porositeit en het belang van de open ruimtestructuur van Ekeren. De focus op het ontwerp van de open
ruimte kan volgens hen sturend werken voor de verdere
evolutie van het gebied. Het team bekijkt wat de rol van de
open ruimte in de binnenbouwblokken is, hoe lopende en
geplande projecten hier op inspelen en op welke manier
het centrum leesbaarder en duidelijker gestructureerd kan
worden. Een visie op de ruimtelijke structuur van het centrum hangt ook nauw samen met uitspraken over mobiliteit
en parkeerbeleid.
Brut // Land /// Move

l au r e a at
Het proces wordt voorgesteld als een ruimtelijke strategie
die niet gebiedsdekkend is, maar inzet op
strategische ingrepen. Het dossier vertrekt van een zeer
grondige kennis en analyse van het projectgebied, waarbij
de vinger wordt gelegd op de identiteit van Ekeren. uapS
hanteert een rijke en veelzijdige ontwerphouding, waarbij
niet enkel over korte en lange termijn wordt gesproken,
maar ook over de verschillende schaalniveaus. In het plan
van aanpak wordt sterk ingezet op participatie.

Deze projectfiche werd samengesteld door Team Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

