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De historische context volgens de oorspronkelijke situatie
Inventaris van het projectgebied – historische duiding

Stedenbouwkundig ontwerp van Klein Rusland door Louis Van der Swaelmen, 
juni 1921
Uit : Buijs Jo, De tuinwijk Klein Rusland (1921-1928) te Zelzate, studie naar de 
bouwtechnische en architecturale context

Stedenbouwkundig plan, huidige situatie
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Klein Rusland, een woonwijk met allure
Klein Rusland is één van de weinig resterende tuinwijken waar het stedenbouwkundig weefsel en de 
modernistische architectuur nog steeds levendig aanwezig zijn. Enkel de noordelijke helft van de wijk werd 
uiteindelijk uitgevoerd. Tot dusver werd de globale structuur van de wijk niet aangetast, alleen de openbare 
ruimte heeft aan rijkdom ingeboet. Door de aanleg van de N49/A11 verloor de Dimitri Peniakofflaan haar functie 
als centrale as.  Het openbaar groen is door de jaren heen in verval geraakt en de meeste voortuintjes hebben 
hun charme verloren. Weliswaar is de nagestreefde sfeer van rust steeds gebleven.

De samenwerking tussen Louis Van der Swaelmen en Huib Hoste
Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen leerden elkaar kennen in de Eerste Wereldoorlog, toen zij beiden naar 
Nederland uitgeweken waren. Uit die ontmoeting ontstond hun samenwerking voor Klein Rusland. Louis Van 
der Swaelmen stond in voor het stedenbouwkundig ontwerp van Klein Rusland, Huib Hoste stond in voor de 
architectuur van de woningen.

Klein Rusland als lijnvormig kanaaldorp in een boccagelandschap
Het ontwerp van Van der Swaelmen voor Klein Rusland was slechts een eerste aanzet voor een groter doel : 
het creëren van een lijnstad langsheen het kanaal voor de arbeiders van de nabij gelegen industriegebieden. In 
1919 werd in België de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen opgericht, in 1921 werd het 
stedenbouwkundig plan in opdracht van deze maatschappij opgemaakt.

Het tuinwijkconcept van Louis Van der Swaelmen
Het stedenbouwkundig plan vertrekt van het tuinwijkconcept. De tuinwijkgedachte streeft een nobel initiatief na; 
de inwoners na een zware dagtaak in een oase van groen laten vertoeven. Er waren gemeenschappelijke 
voorzieningen en een vrijgezellenhuis in opgenomen. De hele wijk ontwikkelde zich rond een centrale as, een 
dreef die tot doel had zich later noordwaarts en zuidwaarts te kunnen uitbreiden. Het plan werd gekenmerkt 
door een voortdurend afwisselen van typologie van de openbare ruimte. Er werd zeer doelbewust gezocht naar 
een grote variatie in het stratenplan en de aansluiting van de woningen op de pleintjes, straten, dreven, 
binnenparkjes en wandelpaden. Diezelfde variatie zou ook terugkeren in de woningen ontworpen door Huib
Hoste. 

Klein Rusland als één van de drie Belgische betondorpen
Als gevolg van de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog ontstond een grote woningnood. Huib Hoste 
speelde een vooraanstaande rol in het pleidooi voor normalisatie en nieuwe constructiemethoden teneinde aan 
de woningnood te verhelpen ondanks de materiaalschaarste. Klein Rusland, La Cité Moderne en Kapelleveld
zijn de enige betondorpen in België geworden uit de naoorlogse periode. Wat uniek was voor de Belgische 
betondorpen (in tegenstelling tot buitenlandse voorbeelden) was de vernieuwing in de architectuur. 

De architectuur van Klein Rusland als een stilistisch onderzoek van Huib Hoste
Hoste was in België de vertegenwoordiger van een bepaalde vorm van de internationale stijl, maar trachtte 
eveneens iets nationaals te geven aan zijn architectuur. Hij streefde een architectuur na waarin massawerking 
en strakke vormen bepalend waren. Marcel Smets vermeldt echter : “toch krijgt men de indruk uit een
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De historische context vertaald in de huidige situatie
Inventaris van het projectgebied – historische duiding

vergelijking van de eerste (in baksteen) en de later (in asbeton) uitgevoerde woningen te Zelzate, dat Hoste 
langs het materiaal om tot de vormgeving kwam, en niet omgekeerd”. Hieruit blijkt dat Klein Rusland een unieke 
gelegenheid voor Hoste bleek om de mogelijkheden van zowel de internationale stijl als 
materiaaleigenschappen te onderzoeken.

Een zone met erfgoedwaarde en een zone zonder erfgoedwaarde
Aan de hand van een studie van architect Jo Buijs werd een keuze gemaakt om twee zones in de wijk te 
onderscheiden: een deel ‘met erfgoedwaarde’ en een ander deel ‘zonder erfgoedwaarde’. De uitspraken die 
worden gedaan in onderhavig rapport zijn gebaseerd op deze keuze.

Delen met erfgoedwaarde 
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•Architect Huib Hoste, gebouwen in asbeton met plat 
dak (kubistische stijl), in de oorspronkelijke toestand 
(zonder parementsteen voor de gevels geplaatst)  

•Architect Huib Hoste, gebouwen in asbeton met plat 
dak (kubistische stijl), parementsteen voor de gevels 
geplaatst in de periode 1950-1956 

Lot 2, opgericht in de periode 1922-1924

Lot 3, opgericht in de periode 1922-1928

Opgericht in de periode 1924-1928, gerenoveerd in 
de periode 1947-1950

•Architect Huib Hoste, gebouwen in baksteen met 
zadeldak (bescheiden tuinwijkarchitectuur), 
parementsteen voor de gevels geplaatst in de periode 
1950-1956

Lot 1, opgericht in de periode 1921-1924

Lot 3, opgericht in de periode 1922-1928

•Architecten Charles en Gerald Hoge, gebouwen in 
baksteen met plat dak (Koophandelsplein) en zadeldak

Opgericht in de periode 1947-1950

Opgericht in de periode 1950-1954

•Architect Geo Bontinck, gebouwen in baksteen met 
plat dak (Koophandelsplein) en zadeldak, opgericht in 
de periode 1961-1965

•Hervoming van de openbare badinstallatie tot 
appartementen met werkplaats,  1971-1972

•Oplevering van de renovatie van het oorspronkelijke 
schoolgebouw tot ontmoetingscentrum van het OCMW, 
2006
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Morfologische kaart
Inventaris van het projectgebied – ruimtelijke analyse

Schaal 1/3.000
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De insluiting van Klein Rusland heeft een langzame evolutie gekend. Voorheen lag de wijk langs het kanaal 
Gent-Terneuzen in een oorspronkelijk boccagelandschap. Uitbreiding leek mogelijk in zowel noordelijke als 
zuidelijke richting. In het noorden werd Klein Rusland afgesneden van de toenmalige woonkernen van 
Debbautshoek, Katte en Zelzate door de aanleg van de N49.  In het zuiden ontstond later een barrière met de 
woonkernen Callemansputte en Rieme door de volumineuze afvalgipsberg en het baggerslibstort.    Er kwam 
aan de evolutie van Klein Rusland definitief een einde door deze twee ingrepen. 

De oorspronkelijke toegang tot de wijk was ter hoogte van de centraal gelegen laan voorzien, de Dimitri
Peniakofflaan. Nu is de Tweede Gidsenlaan aangesloten op de Schoolstraat, een smalle woonstraat die de 
toegangsstraat tot de wijk vormt.

Het idealistisch idee van het tuinwijkconcept, de aaneenschakeling van talrijke ontmoetingsparkjes en pleintjes,
is door de jaren heen omgevormd in functie van andere doeleinden.  Op alle mogelijke plaatsen werden 
achtergebouwtjes opgericht.  Oorspronkelijke en nieuw opgerichte constructies worden nu gebruikt als garage.  
De onverharde wandelwegen rondom en in de wijk geven toegang tot deze garages.  De eens idyllische randen 
van Klein Rusland zijn verwaterd tot een opeenstapeling van vervallen constructies. De kleine parkjes en 
binnenpleintjes van weleer dienen nu als standplaats voor auto’s.  De wandelpaden zijn stuk gereden en 
hebben aan charme ingeboet.

Onverharde paden en braakliggende binnengebieden

Verharde openbare wegen en nutsvoorzieningen

Gebouwen - 1 bouwlaag hoog

Gebouwen - 2 bouwlagen hoog 

Gebouwen - 3 bouwlagen hoog 

Private tuinen

Openbaar plantsoen

Bomen en schermgroen

III.6
Klein Rusland, juli 2007



msdn architecten

Functiekaart
Inventaris van het projectgebied – ruimtelijke analyse

Schaal 1/3.000
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Wonen is de belangrijkste functie van de wijk. Het betreft in hoofdzaak ééngezinswoningen. Alleen rond het 
Koophandelsplein komen meergezinswoningen voor.  

In de wijk is een gebrek aan buurtdiensten en –activiteiten.  Recente ontwikkelingen vormen de eerste aanzet 
tot een wijk met meer voorzieningen.

De oude wijkschool, gelegen aan de Schoolstraat, is omgevormd tot een kleinschalig buurt- en 
ontmoetingscentrum dat sinds 28 augustus 2006 openstaat voor het publiek.  Drie namiddagen in de week is 
het cafetaria vrij toegankelijk, daarnaast wordt het ook opengesteld als feest- en activiteitenzaal voor derden.  
Deze ontmoetingsplaats vormt als dusdanig een versterking van de activiteiten die in het dienstencentrum ‘De 
Kastanje’ in Debbautshoek plaatsvinden.  Aan het buurt- en ontmoetingscentrum Klein Rusland zijn eveneens 
een kapsalon en een pedicure verbonden. Gelegen naast het gerenoveerde gebouw biedt een nieuw 
opgetrokken lokaal onderdak aan de bollenclub ‘sportlokaal’.  

Aan het Koophandelsplein heeft de huisvestingsmaatschappij het café gerenoveerd, doch door een gebrek aan 
een voldoende klantenbestand is de zaak slechts kort uitgebaat. Aan de overzijde van het plein heeft zich een 
strijkcentrale gevestigd.  

Braakliggende gronden, onverharde paden en braakliggende binnengebieden

Verharde paden voor voetgangers en fietsers

Verharde wegen voor mechanisch verkeer

Autobergplaatsen 

Wonen 

Horeca

Diensten

Nutsvoorzieningen / openbare infrastructuren

Socio - culturele functie

Openbaar groen
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Bouwtechnische toestand van de gebouwen
Inventaris van het projectgebied – ruimtelijke analyse

Schaal 1/3.000
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De modernistische architectuur van de wijk straalt algemeen een zekere exclusiviteit uit.

De toestand van de huizen, de tuinen en de openbare ruimte is echter algemeen verouderd. Door de 
verouderde toestand van de woningen worden lage huurprijzen gevraagd.  Hierdoor is de demografische 
samenstelling van de wijk zeer verarmd, wat de negatieve connotatie van de wijk heeft versterkt.

De wijk is dringend aan grondige renovatie en vernieuwing toe.  De organisatie van de woningen uit het 
Interbellum is niet meer aangepast aan de huidige gebruiksnormen.  Het merendeel kampt met grote 
vochtproblemen en de technische installaties zijn verouderd, onveilig of zelfs niet aanwezig.

De gebouwen van latere datum zijn bouwtechnisch en naar organisatie weliswaar in betere staat, maar ook hier 
is renovatie een noodzaak.  Bovendien vormen de appartementsgebouwen aan het Koophandelsplein ruimtelijk 
een barrière met het achterliggende in de toekomst te ontwikkelen parkgebied.

Eveneens de talrijke garages en bergruimtes bevinden zich door hun veelal slechte constructie in bouwvallige 
staat.

Gebouwen, geplaatst door de bouwmaatschappij, volledig nieuwbouw of recent gerenoveerd, 
bouwtechnisch in zeer goede staat

Gebouwen, geplaatst door de bouwmaatschappij, zonder structurele of recente andere verbouwingen,
bouwtechnisch in middelmatig, minder goed tot slechte staat

Constructies geplaatst op eigen initiatief van de bewoners,
Bouwtechnisch in minder goede tot zeer slechte staat.  

Gebouwen met hellend dak

Gebouwen met plat dak
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Eigendomsstructuur
Inventaris van het projectgebied – ruimtelijke analyse
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In oorsprong werd de volledige wijk opgericht door de sociale huisvestingsmaatschappij cvba ‘Wonen’.  Bijna 
alle woningen zijn door de jaren heen in eigendom gebleven van de maatschappij.  Elf percelen werden privaat 
eigendom door verkoop aan de bewoners.  Het gaat om volgende woningen : 

-Opgeëistenlaan 9
-Dimitri Peniakofflaan 3, 27 en 29
-Albert Mechelincklaan 17
-Strijderslaan 7, 10 en 10a
-Jozef De Tillouxlaan 2
-Verminktenlaan 2 en 10

Alle straten en het OCMW gebouw zijn openbaar domein.  Het park ter hoogte van het Kardinaal Mercierplein
en de binnenpleintjes zijn nog steeds in eigendom van de huisvestingsmaatschappij.  

Deze eigendomsstructuur kan gevolgen hebben voor de keuze van aanpak bij de herwaardering van Klein 
Rusland.  Alle woningen in privaat eigendom maken deel uit van een bouwblok en sluiten (bijna) volledig aan 
op de andere woningen.  Indien voor bepaalde bouwblokken wordt geopteerd voor nieuwbouw of grondige 
renovatie, zal ook de nodige aandacht dienen besteed te worden aan de private eigendommen.  Met name zal 
dienen onderzocht te worden of renovatie en nieuwbouw kan uitgevoerd worden in samenspraak met de 
andere eigenaars.

Percelen/woningen in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij cvba ‘Wonen’

Percelen in privaat eigendom met woningen gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij cvba ‘Wonen’

Openbaar domein / openbare nutsvoorzieningen
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Bestaande verkeersinfrastructuur / lineaire infrastructuren
Inventaris van het projectgebied – ruimtelijke analyse
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Klein Rusland ligt geklemd tegen de gewestweg N49/A11 Antwerpen - Knokke-Heist, de spoorweg, de 
Beneluxlaan en het kanaal, vier verkeerswegen op bovenlokaal niveau.  De Tweede Gidsenlaan verbindt de 
Beneluxlaan met Debbautshoek en vormt ook de enige toegang tot Klein Rusland.  In de directe omgeving zijn 
de Tweede Gidsenlaan en de Beneluxlaan de enige wegen die de N49/A11 kruisen.  Ten westen van de 
Tweede Gidsenlaan bevindt zich een afgebakende zone voor infrastructuur in eigendom van de Vlaamse 
Overheid, Agentschap Infrastructuur in functie van het beheer van de gewestweg.  Aan de oostelijke zijde van 
de Tweede Gidsenlaan situeert zich een controlestation van aardgas in beheer door Fluxys.  Parallel met de 
N49/A11 loopt een aardgasleiding van Fluxys.  Beide zones zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. 
Ter hoogte van de Tweede Gidsenlaan bevindt zich aan weerszijden van de weg een bushalte.  Op dit punt is 
een wegverbreding aanwezig.  Naast de bushalte is een overdekte fietsparkeerplaats aangelegd.

In de hele wijk geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De woonstraten werden beperkt ingericht als 
woonstraten met erfkarakter.  Door de kleinschaligheid van de wijk wordt de snelheidsbeperking veelal 
gerespecteerd.  Parkeerproblemen zijn er niet, ondermeer door de talrijke zelfgeconstrueerde garages op de 
braakliggende terreinen.  Hier en daar staan (opleggers van) vrachtwagens geparkeerd, ondanks het 
gemeentelijk verbod.  Dit fenomeen doet zich ondermeer voor ter hoogte van het Koophandelsplein en in de 
Achille De Clercqlaan.  Alle straten zijn tweerichtingsverkeer met uitzondering van de schoolstraat, het 
Kardinaal Mercierplein en de verbinding tussen Strijderslaan en Schoolstraat.

Voetgangers en fietsers bereiken Klein Rusland via dezelfde route als het autoverkeer.  Aan de westelijke zijde 
van de Tweede Gidsenlaan bevinden zich een aantal wandelpaden in asfalt, gecombineerd met de opritten 
naar de afgebakende zones voor het Agentschap Infrastructuur en Fluxys.   Een rechtstreekse verbinding van 
Klein Rusland naar Debbautshoek is er niet aanwezig.  Nochtans wordt deze route in hoofdzaak gebruikt, een 
spoor in het gras geeft dit aan.

Braakliggende gronden, onverharde paden 
en braakliggende binnengebieden

Woonstraten met erfkarakter

Woonstraten

Autobergplaatsen en parkeerplaatsen

Gewestweg  N49/A11 

Fiets- en voetgangerspaden 
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Spoorweg 

Aardgasleiding 

Toegangen mechanisch verkeer 

Toegangen fiets- en voetgangersverkeer
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Dimitri Peniakofflaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Centrale laan in Klein Rusland, als eerste aanzet van de noord-zuid as
-Totale breedte 21 m tot 23,5 m
-Tweerichtingsverkeer; twee aparte rijstroken met middenberm, zijdelings parkeren mogelijk
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de Albert Mechelincklaan
-Een bufferzone langs de woningen, bestaande uit een voetpad en een groenzone

Gebouwen

-Afwisseling van verschillende typologieën, verschillend van bouwperiode
-Bouwhoogte 1 tot 2 bouwlagen, met plat of hellend dak
-Eengezinswoningen, met uitzondering van een klein appartementsblok tussen Albert Mechelincklaan en 
Koophandelsplein
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Strijderslaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Noord-zuid gerichte laan ten oosten van de Dimitri Peniakofflaan
-Totale breedte 10 m
-Tweerichtingsverkeer, zijdelings parkeren mogelijk
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de Jozef Tillouxlaan
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Afwisseling van verschillende typologieën, verschillend van bouwperiode
-Bouwhoogte 2 bouwlagen, met plat of hellend dak
-Private woning in de oorspronkelijke toestand van 1922 : Strijderslaan 10
-Groot aantal private voortuintjes
-Eengezinswoningen, met uitzondering van een klein appartementsblok tussen Albert Mechelincklaan en 
Koophandelsplein
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Schoolstraat
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten
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Wegprofiel

-Toegangsstraat van Klein Rusland
-Totale breedte 10,5 m tot 11,5 m
-Eenrichtingsverkeer, parkeren mogelijk aan één zijde van de straat
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de toegang tot het OCMW gebouw
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Afwisseling van verschillende typologieën, verschillend van bouwperiode
-Bouwhoogte 2 bouwlagen, met hellend dak
-Eengezinswoningen met private voortuintjes, veelal zonder groen karakter
-OCMW gebouw achter de woningen gelegen, met toegang aan de Schoolstraat.  Volledig gerenoveerd 
gebouw met eigen parkeerplaatsen
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Tweede Gidsenlaan ten zuiden van de N49/A11
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten
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Wegprofiel

-Verbindingsstraat naar Klein Rusland
-Totale breedte 12 m, ter hoogte van de bushaltes 18,5 m
-Tweerichtingsverkeer
-Asfaltweg
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Geen woningen aanwezig, wel een controlepost voor de N49/A11
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Koophandelsplein
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten
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Wegprofiel

-Plein in het zuidelijke deel van Klein Rusland, aansluitend op de Dimitri Peniakofflaan
-Centraal een groene zone met parkeerplaatsen
-Tweerichtingsverkeer
-Asfaltweg
-Voetpad langs de gevels

Gebouwen

-Dezelfde bouwtypologie, met uitzondering van het bouwblok ten noorden van het Koophandelsplein
-Bouwhoogte 2 tot 3 bouwlagen, met plat dak
-Appartementsgebouwen
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Kardinaal Mercierplein
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Wijkpark ten westen van de Dimitri Peniakofflaan
-Eenrichtingsverkeer rond het park, zijdelings parkeren mogelijk
-Asfaltweg
-Een bufferzone langs de woningen, bestaande uit een voetpad en groenzone

Gebouwen

-Eén bouwtypologie, een eenheid vormend, daterend uit de jaren 1920
-Bouwhoogte 2 bouwlagen, met plat dak
-Eengezinswoningen
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Vrijwilligerslaan en Verminktenlaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Oost-west georiënteerde straten uitkomend op het Koophandelsplein
-Totale breedte 9 m, de Vrijwilligerslaan ter hoogte van de wegversmalling 7 m
-Tweerichtingsverkeer, zijdelings parkeren mogelijk
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de Opgeëistenlaan
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Afwisseling van verschillende typologieën, verschillend van bouwperiode
-Bouwhoogte 1 tot 2 bouwlagen, met plat of hellend dak
-Eengezinswoningen met private voortuintjes
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Jozef De Tillouxlaan en Albert Mechelincklaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Jozef De Tillouxlaan : lopend van de A. De Clercqlaan naar de Strijderslaan
-Albert Mechelincklaan : lopend van de A. De Clercqlaan naar de D. Peniakofflaan
-Totale breedte 9 m, de Albert Mechelincklaan ter hoogte van de wegverbreding 21,9 m
-Tweerichtingsverkeer, zijdelings parkeren mogelijk
-Asfaltweg
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Woningen daterend van dezelfde periode (jaren 1920)
-Bouwhoogte 2 bouwlagen, met plat dak
-Private woning in de oorspronkelijke toestand van 1922 : J. De Tillouxlaan 2
-Eengezinswoningen met private voortuintjes
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Achille De Clercqlaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Laan aan de rand van Klein Rusland, parallel met de spoorwegberm
-Totale breedte 12 m
-Tweerichtingsverkeer, parkeren mogelijk aan één zijde van de straat
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de Albert Mechelincklaan
-Voetpad langs de woningen

Gebouwen

-Woningen daterend van dezelfde periode (jaren 1920)
-Bouwhoogte 2 bouwlagen, met plat dak
-Eengezinswoningen met private voortuintjes 
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Opgeëistenlaan
Inventaris van het projectgebied – analyse van de straten

Wegprofiel

-Verbindingsstraat tussen Vrijwilligerslaan en Kardinaal Mercierplein
-Totale breedte 11 m 
-Tweerichtingsverkeer
-Asfaltweg met een verkeersdrempel ter hoogte van de Vrijwilligerslaan
-Dubbel voetpad

Gebouwen

-Afwisseling van verschillende typologieën, daterend uit dezelfde bouwperiode (jaren 1920)
-Bouwhoogte 1 tot 2 bouwlagen, met plat of hellend dak
-Eengezinswoningen, in hoofdzaak zonder voortuin
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