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Beste buurtbewoner, 

 

Op het binnengebied van Eksterlaer komt een nieuw woongebied met een groenzone. Hiervoor werkt 

projectontwikkelaar Vooruitzicht samen met stad Antwerpen en met AG VESPA, het Autonoom 

Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer En Stadsprojecten Antwerpen. We informeren u graag over de stand 

van zaken en de verdere werken die op het terrein zullen plaatsvinden. 

 

Wegenis en park 

 

In april 2016 werd gestart met de wegeniswerken. Inmiddels is de riolering en de onderfundering aangelegd van 

de nieuwe (verlengde) Constant Jorislaan en Vuurwerkstraat. 

In het voorjaar 2017 zal Vooruitzicht het park in het binnengebied van de verkaveling aanleggen met als 

blikvanger de waterpartij met brug. Voor de kinderen komen er ook voorzieningen in sport en spel. 

 

Woningen aan Eksterlaar 

 

Matexi startte eind april 2016 met de bouw 

van de eerste 23 woningen aan Eksterlaar. 

Het betreft een mix van geschakelde 

patiowoningen en aaneengesloten woningen 

met tuin ontworpen door POLO-Architects 

en Veelaert Architecten. 85% van deze 

woningen werd reeds verkocht!  

Het toekomstige park, het autoluwe karakter 

van de nieuwe wijk en de goede 

prijs/kwaliteit verhouding trekken veel jonge 

gezinnen aan. De eerste bewoners zullen er 

eind 2017 hun intrek kunnen nemen. 

 

Begin december 2016 start Matexi met de 

bouw van een tweede reeks aaneengesloten 

woningen en appartementen en een 

ondergrondse parkeergarage voor 90 wagens.  

 

 

 

 

Save the date! 
 

 Dec ‘16: Start bouw nieuwe 
woningen & wijkappartementen 

 

 Jan ‘17: Start bouw sociale 
koop-en huurwoningen 

 

 Voorjaar ‘17: Lancering park-
appartementen + start aanleg 

park 
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De graafwerken die nodig zijn voor de ondergrondse parking zullen een aantal maanden in beslag nemen en 

zullen tijdelijk voor extra werfverkeer zorgen. Deze nieuwe bouwfase wordt nu te koop aangeboden en zal in 

2018 aan 34 gezinnen een nieuwe thuis bieden. 

 

Woningen en appartementen aan de Kerkhofweg en de nieuwe Vuurwerkstraat 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen start op 9 januari 2017 met de bouw van nieuwe 

sociale huur- en koopwoningen op Eksterlaer. De nieuwe gebouwen zijn ontworpen door Van Belle & 

Medina Architects. 

Aan de Kerkhofweg komen 9 seniorenwoningen met parkeerboxen. Aan de nieuwe Vuurwerkstraat komen 

35 appartementen en een 

ondergrondse parkeergarage met 40 

staanplaatsen, evenals 24 

ééngezinswoningen. Hiervan zijn 13 

woningen bestemd voor verkoop. Alle 

andere woningen en appartementen zijn 

bestemd voor sociale huur. De eerste 

bewoners verhuizen normaal gezien in 

het voorjaar van 2019 naar Eksterlaer. 

 

Woonhaven Antwerpen treedt op als 

bouwheer, maar tijdens de werken is de 

aannemer verantwoordelijk voor het 

goed verloop. De contactgegevens van 

algemene aannemer Willemen vindt u 

terug op de werfborden. 

 

 

Appartementen in het park 

 

De appartementen in het park worden momenteel ontworpen door POLO-Architects en Veelaert 

Architecten.  

Vooruitzicht zal deze appartementen ontwikkelen en bouwen. De park-appartementen zullen in het voorjaar 

2017 te koop worden aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Meer info of vragen? 

Voor meer info of vragen kan u terecht op www.eksterlaer.be  

of op de websites van Vooruitzicht, Matexi en Woonhaven 

of tel op het nummer 03 260 95 95.  
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http://www.eksterlaer.be/

