Eerste fase Leeuwerik van start
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De sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro Antwerpen bouwt zeventien koopwoningen op de Leeuwerik. Ook de
sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. plant daar twintig huurwoningen. In het gebied wordt 12.000
vierkante meter bos aangeplant.

Komende vanuit de Henri Dunantlei, in de Zandblok (achter de bocht op het plan), worden er door Arro Antwerpen sociale
koopwoningen opgetrokken. Het plan is dat de woningen tegen de jaarwisseling klaar zullen zijn. De Voorkempen zal daar ook (in de
bocht) twintig sociale huurwoningen realiseren. Het plan omvat vier blokjes van vijf woningen. “Er wordt naar gestreefd om de openheid
en het groene karakter van de omgeving maximaal te behouden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Daan De Veuster (CD&V).
Groen karakter
Dat groene karakter wordt ook gerealiseerd door de aanplanting van 12.000 vierkante meter bos. “Het wordt een park of bos dat wordt
verlengd tot Klaverheide en verbonden met de Zandblok. Door de keuze van de aanplantingen worden er verschillende
landschapsfacetten gecreëerd. Zo wordt de bestaande houtkant(donkergroen op plan, red.) behouden dat een meer open groene zone
omzoomt(lichtgroen op plan, red.). Het geheel zal natuurlijk aanvoelen”, aldus De Veuster.
Verder worden er verbindingen Oost-West en Noord-Zuid aangelegd, met een centraal gedeelte voorbehouden voor een waterbuffer
en speelplekken. De werken daarvoor starten dit najaar.
”Op de recente bewonersvergadering werd gevraagd naar snelheidsremmende maatregelen in het deel Zandstraat, tussen de
Watertorenstraat en de Moeshofstraat. Het college heeft beslist om hier een verkeerskussen aan te brengen. Er komt ook een ‘sas’
aan het einde van de trage weg tussen de Klaverheide en de Moeshofstraat.”
Klaverheide
In fase twee van de verkaveling Leeuwerik wordt de Klaverheide overigens uitgebreid met vijftien koopwoningen van Arro en zestien
huurwoningen van De Voorkempen. “De woningen worden opgetrokken langs een plein dat zal bebsot worden en van een speeltoestel
voorzien”, zegt schepen De Veuster. De timing daarvan ligt nog niet vast.

(ELLA)

Copyright © 2016 Belga. Alle rechten voorbehouden

