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Buro Lubbers heeft een landschappelijk-
stedenbouwkundig masterplan opgesteld 
voor de herontwikkeling van woonwijk 
Rozemaai. Een opnieuw opengemaakte 
beek is de drager van een krachtig 
raamwerk waarbinnen verschillende 
ontwikkelingen plaatsvinden: de aanleg 
van een beekdalpark, renovatie van 
bebouwing, herinrichting publiek domein. 
Het raamwerk onderscheidt grofweg een 
natuurlijk beekdalpark en ‘cultuurlijke‘ 
buurten die vloeiend in elkaar overlopen. 
Een overkoepelende beeldkwaliteit creëert 
een herkenbare identiteit: een waterrijke 
en groene woonomgeving die uitnodigt tot 
verblijf en ontmoeting, sport en spel. Het 
plan bevordert duurzaamheid, biodiversiteit 
en de kwaliteit van de leefomgeving.
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Locatie

E19

A12

Merksem

Ekeren

Antwerpen
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Bestaande bebouwing

Bouwvelden

Paviljoens

Donkse Beek

Overstromingsgebieden / Rietzone

Poelen / waterwachtbekkens  

Recreatiezone met moestuinen, 
speelplekken, etc.

Bos, inheemse beplanting

Bomen woonstraten,
inheemse beplanting

Parkeervelden met hagen en 
bomen

Wandelboulevard

Dijkpad

Struinpad

Vlonderpad

Brug

Vlonder / uitkijkpunt

Reliëf oude beekloop

Weg met parkeren

Langzaamverkeersroute wijk
(gecombineerd met wadi)
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Rozemaai

De wijk Rozemaai (’80) is een sociale woonwijk, die een brug 
vormt tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan 
in Antwerpen, en wordt de komende 15 jaar stapsgewijs 
grondig vernieuwd. Rozemaai bestaat hoofdzakelijk 
uit sociale huurwoningen (appartementengebouwen 
en rijwoningen) en wordt gekenmerkt door grote 
hoeveelheden groen in de wijk zelf, als in de directe 
omgeving.

Appartementengebouwen die aan vervanging toe zijn, 
worden afgebroken en herbouwd, de anderen worden 
grondig gerenoveerd en krijgen een vriendelijkere 
uitstraling door een glazen schil, waarin de buitenruimte 
weerkaatst, en worden woningen op de begane 
grond toegevoegd. Daarnaast komen er ongeveer 200 
nieuwe wooneenheden bij, met name nieuwe sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen, private woningen 
en worden overige functies toegevoegd om een goede 
mix te maken voor een sociaal dynamische wijk. De 
ontwikkelingen zijn gestart in 2015 en zullen tot 2030 
stapsgewijs per bouwveld gerealiseerd worden.

In de wijk bestond het groen met name uit bomen en 
intensief gemaaid gras. Het gebied langs de Donkse beek 
en het bos waren verwilderd en moeilijk toegankelijk. Dit 
groen werd niet benut door de bewoners van Rozemaai en 
de omliggende wijken. De karakteristieke landschappelijke 
eigenschappen van Rozemaai, namelijk de ligging in een 
beekdal, was nauwelijks ervaarbaar. Daarnaast waren de 
grote oppervlakten verharding en verharde parkeervelden 
beeldbepalend. De wegen waren breed en een groot deel 
liep dood. De parkeergebouwen, verspreid over de wijk, 
werden niet meer gebruikt maar drukten wel een grote 
stempel op de uitstraling en sociale veiligheid van de wijk 
door hun blinde gevels. 

Door de vele achterkantsituaties, blinde gevels en het 
ontbreken van woonfuncties op het maaiveldniveau bij de 
appartementen, leverde een publieke ruimte op met een 
onbestemd karakter die noch functioneel, noch kwalitatief 
ingericht was met nauwelijks belevings- en verblijfswaarde. 

Nieuwe situatie Oude situatie
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WATER (1e LAAG)

overstromingsgebieden

verzamelen (wadi’s)

open/halfopen beekdal

weelderig groen 
orthogonale structuur

geluidswal onderdeel 

parkgroen

bosrijk deel 

ROUTES EN OBJECTEN (3e LAAG)

CENTRUM EKEREN

OUDE LANDEN

EKERS MOERAS

geluidswalpark + ecologische 

verbinding Groot Schijn

ecologische verbinding 

Donkse Beek

GROEN (2e LAAG)CONCEPT & RELATIE OMGEVING
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Wonen in het groen

Buro Lubbers heeft een krachtig ruimtelijk raamwerk 
ontworpen waarbinnen toekomstige ontwikkelingen 
gefaseerd plaats kunnen vinden. Een nieuw landschappelijk 
raamwerk onthult nu de verborgen landschappelijke 
waarden van de plek, en stelt een kader waarbinnen 
toekomstige ontwikkelingen gefaseerd plaats kunnen 
vinden. Het raamwerk onderscheid grofweg een natuurlijk 
beekdalpark en ‘’cultuurrijke’’ buurten die vloeiend in 
elkaar overlopen. Het plan creëert een hoogwaardige en 
duurzame woonomgeving met een herkenbare identiteit, 
een wijk die stedenbouwkundig en landschappelijk is 
verankerd in de omgeving en waar de bewoners zich thuis 
voelen.

Bestaande bomen en stukken bos hebben zoveel mogelijk 
een plek gekregen in het nieuwe raamwerk. De Donkse 
beek is vergraven en open gemaakt en hier is deel van 
het bos gekapt. In het plan was een compensatieplicht 
aanwezig waardoor ook veel nieuwe bomen worden 
aangeplant. Gekozen wordt voor soorten die op deze plek 
horen. 

Kracht van het plan is dat alle eigendommen (gemeente, 
woningstichting) op dezelfde manier worden ingericht. 
Hierdoor komen alle appartementengebouwen met de 
‘voeten’ in het groen te staan, liggen routes tussen groene 
bermen en vloeit de buitenruimte als het ware tussen 
alle volumes door. Door gebruik te maken van hetzelfde 
groen, meubilair, verlichting en verharding ontstaat grote 
samenhang, terwijl de architectuur van de verschillende 
bouwvelden divers zal blijven.
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Het netwerk van straten en paden is verbeterd en 
overzichtelijker gemaakt. Voor voetgangers en fietsers 
wordt een dicht netwerk van comfortabele routes voorzien, 
die de wijk en het buurtgroen doorkruisen, maar ook het 
toekomstige beekdalpark, het bos en de sportvelden 
optimaal met elkaar verbinden en toegankelijk maken. De 
ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt vervangen 
door twee overzichtelijke ontsluitingslussen met daaraan 
parkeervelden voor de bewoners. Alle routes worden 
begeleid door groen. De parkeergebouwen (verspreid 
in de wijk) worden gesloopt en deze parkeerplaatsen 
worden in de buitenruimte ingepast, waardoor de 
wijk overzichtelijker en sociaal veiliger wordt. Deze 
parkeervelden zijn landschappelijk ingepast en dragen bij 
aan het groene karakter van de wijk.
De overgang van appartementengebouwen naar openbare 
ruimte bestaat waar mogelijk uit gras en voetpaden liggen 
los van de gevels, zodat het gebouw met zijn voeten in 
het groen komt te staan. Voor de nieuwe woningen op de 
begane grond is op enkele plekken voor groenblijvende 
bodembedekkers gekozen om wandelaars op afstand te 
houden en het toe-eigenen van de openbare ruimte door 
de bewoners zelf te voorkomen. Doordat de gevels opener 
worden gemaakt (nu veel blinde betonnen gevels) en 
zoveel mogelijk bestaan uit glas, zorgt de weerspiegeling 
van het groen en de lucht voor een versterking van het 
groene karakter van Rozemaai.

Huidige situatie: dichtbegroeid beekdal met hoge oevers door ophogingen.

Ingreep: door afgraven oostoever ontstaan verschillende gradiënten.

Nieuw profiel: beekdal met gevarieerde beplanting; bos op westoever en rietzones, bloemrijk grasland, ruigte en bossages op de oostoever

beekdalpadbospad

BOSZONE BEEKDALZONE NATUURZONE MET WATERBERGING

struinpad droog voetenpad

stap 2
stap 3

WATER: BEEKDALSYSTEEM EN WADI’S

6 7



8



Basis. Donkse beek en plassen zijn gevuld. 1. Beekdal vult zich. 2. Beekdal vult zich verder en water uit de wijk vult bovenste trede. 3. Beekdal vult zich geheel en bovenste en middelste trede vullen zich.

OVERSTROMINGSFASES

1.

2.

2.
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De erfafscheidingen van de tuinen zijn beeldbepalend 
voor de uitstraling van de buitenruimte, daarom is er 
gekozen om deze allemaal te voorzien van klimop, 
omdat dit zowel aangebracht kan worden op bestaande 
schuttingen en hekwerken, als op nieuwe omheiningen. 
Het is goedkoop in aanschaf en gemakkelijk in het 
onderhoud. Als een aanliggend bouwveld ontwikkeld 
wordt kunnen alle omheiningen van de aanliggende 
tuinen en functies vergroend worden in overleg met de 
bewoners en verhuurders, zodat Rozemaai stapsgewijs 
meer samenhang krijgt. 

De openbare ruimte
Door de ruime opzet van de gebouwen, heeft elke 
bewoner straks zicht op het groen. Door het dichte 
netwerk van langzaam verkeerroutes is de buitenruimte 
goed toegankelijk. De wijk wordt zo natuurlijk mogelijk 
ingericht met inheemse (vogellokkende en bij-vriendelijke) 
soorten bomen en struiken, die in het gebied (beekdal) 
thuishoren en verwilderende bollen. Ook het beheer 
wordt natuurlijker, door het gras binnen het woongebied 
minder vaak te maaien en bijvoorbeeld geen hagen en zo 
min mogelijk sierbeplanting toe te passen. Uitzondering 
vormt de boomkeuze langs de hoofdwegen, de uitheemse 
boomsoort plataan. Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de 
wadi’s, die haaks op de beek in de wijk liggen. Deze kunnen 
bij piekbuien overstorten op de beek zelf.
In het beekdal en het bos mag de natuur op aangewezen 
plekken meer zijn gang gaan, in aansluiting op de 
natuurwaarden in de Oude landen en het groengebied 
direct langs de A12. De beplanting is gebaseerd op 
de landschappelijke ondergrond. Door de aanwezige 
grondslag en waterstand blijft het westelijke beekdalpark 
bosrijk met afwisselende vegetaties.
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BURO LUBBERS
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
Reutsedijk 15 
5264 PC Vught
073 6149321
info@burolubbers.nl
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