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Hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied
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De hoofdstructuur bepaalt de vormgeving van de lineaire as en de circulaire as in de wijk.  De hoofdstructuur 
krijgt een duidelijk uitgesproken karakter bij de aanleg van de openbare ruimte.  De lineaire as bestaat uit de 
Dimitri Peniakofflaan en de Strijderslaan, twee noord-zuid straten waar de andere woonstraten rechtstreeks of 
onrechtstreeks op aansluiten.  De fiets- en voetgangersbrug over de gewestweg naar Debbautshoek wordt 
wegens financiële overwegingen niet weerhouden.  De toegangsweg tot de wijk wordt verlegd om aan te sluiten 
op de Dimitri Peniakofflaan.  De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg in bufferzone komt in aanmerking voor 
een afwijking op het gewestplan.  
De circulaire as groepeert alle woonstraten en wandelpaden aan de rand van de wijk.  Als illustratie is een 
wegprofiel van de woonstraten van de hoofdstructuur uitgewerkt. De poorten belichamen de twee kruispunten 
van lineaire met circulaire as.

Lineaire as : Dimitri Peniakofflaan.
De laan wordt opgewaardeerd als lineaire hoofdas van Klein Rusland.

Lineaire as : Strijderslaan.
De Strijderslaan versterkt het lineair karakter van het projectgebied en profileert zich naast de Dimitri
Peniakofflaan als belangrijke woonstraat.

Circulaire as.
De circulaire as vormt de overgang tussen wonen en groenpolen.  De Vrijwilligerslaan, Verminktenlaan en 
Achille De Clercqlaan typeren zich door een éénvormig karakter, evenals de wandelpaden die onderdeel zijn 
van de circulaire as.

Poorten tot de wijk.
De twee kruispunten van lineaire en circulaire as worden extra in de verf gezet door een architecturaal of 
natuurlijk landschapselement.

Spoorweg 

Private percelen verkocht door de 
sociale huisvestingsmaatschappij

Toegangen mechanisch verkeer 

Toegangen fiets- en voetgangersverkeer

Rijrichting 
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Dimitri Peniakofflaan - voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
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Algemeen
Primaire hoofdas van de wijk (lineaire as). 
Hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer.

Organisatie - bindend
-Brede laan met omvangrijke groenzone.
-Eén centrale monumentale bomenrij met grote kruindiameter.
-Tweerichtingsverkeer.
-Geschikt voor busvervoer.
-Parkeren mogelijk aan één zijde van de rijweg.
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ verhoogde kruispuntinrichtingen.

Maatvoering - richtinggevend
-Voetpadbreedte aan beide zijden: 2,2 m.
-Groenzone: 10,3 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 6,3 m.
-Parkeerzone: 2,0 m.

-Totale breedte wegprofiel: 21-25 m.
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Strijderslaan - voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
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Algemeen
Secundaire hoofdas van de wijk (lineaire as).
Hoofdontsluiting voor voetgangers- en fietsverkeer.

Organisatie - bindend
-Smalle straat met optische verbreding door gebruik van voortuinstroken.
-Enkele bomenrij bestaande uit zuilvormige bomen met grote lichtdoorval.
-Eénrichtingsverkeer.
-Parkeermogelijkheid aan één zijde van de rijweg. 
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ inrichtingen met erfkarakter.

Maatvoering - richtinggevend
-Voortuinstrook: 3 m en 6 m.
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de weg: 2 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 3,5 m.
-Parkeerzone: 2,5 m.

-Totale breedte wegprofiel: 10 m.
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Verminktenlaan - Vrijwilligerslaan : voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
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Algemeen
Ringvormige ontsluitingsas (circulaire as) voor voetgangers- en 
fietsverkeer.
Woonstraat vertrekkende vanaf het Koophandelsplein.

Organisatie - bindend
-Wegverbreding ⇒ zuidelijke nieuwbouwwoningen 5 m achteruit geplaatst.
-Eén centrale monumentale bomenrij met grote kruindiameter.
-Eénrichtingsverkeer.
-Parkeermogelijkheid voor de appartementsgebouwen op eigen terrein.
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ inrichtingen met erfkarakter.

Maatvoering - richtinggevend
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers (circulaire as): 4 m.
-Groenzone: 5 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 3,5 m.
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers aan de noordelijke zijde: 2,5 m.
-Voortuinstrook: 6 m.

-Totale breedte wegprofiel: 15 m
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Achille De Clercqlaan : voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
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Algemeen
Ringvormige ontsluitingsas (circulaire as) voor voetgangers- en 
fietsverkeer.
Woonstraat naast de spoorweg. 

Organisatie - bindend
-Buffering van de spoorweg ⇒ brede haag als visuele afscheiding.
-Enkele bomenrij met zuilvormige kruin.
-Eénrichtingsverkeer.
-Parkeermogelijkheid aan één zijde van de rijweg.
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ inrichtingen met erfkarakter.

Maatvoering - richtinggevend
-Voortuinstrook: 6 m.
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers aan de westelijke zijde: 2,5 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 3,5 m.
-Parkeerzone: 2,5 m.
-Groenzone met wandelmogelijkheid (circulaire as): 3,5 m.

-Totale breedte wegprofiel: 12 m.
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V.7
Klein Rusland, juli 2007

Pieter Figdor Nils-UdoMartha Schwartz, Ken Smith en
David Meyer, Inc.

Poorten tot de wijk
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – hoofdstructuur : lineaire en circulaire as
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V.8
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Algemeen
Twee poorteffecten : 

-Noordkant : bij het betreden van de wijk vanuit Debbautshoek.
-Zuidkant : in de overgang met de recreatieve pool.

Organisatie
Voorbeeldinrichtingen noordkant :

-Twee appartementsgebouwen met uitgesproken vormgeving aan weerszijden van de Dimitri
Peniakofflaan.
-Masten als embleem van de wijk.

Voorbeeldinrichtingen zuidkant :
-Tunneleffect door een pergolastructuur.
-Kunstwerk in de vorm van een poort.
-Specifieke aanplantingen met een overgangseffect tot gevolg.
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Ontsluiting : woonstraten en binnenpleinen
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied

V.9
Klein Rusland, juli 2007

Schaal 1/3.000



msdn architecten

V.10
Klein Rusland, juli 2007

De inrichting van de woonstraten die geen deel uitmaken van de hoofdstructuur, is merkelijk soberder.  
Groeninrichting, onderscheid tussen rijweg en voetpaden en zomeer worden er tot een minimum beperkt.  
Hierdoor wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide.  

De toegang tot Klein Rusland voor alle verkeer blijft de Tweede Gidsenlaan.  Deze wordt verlegd naar de 
Dimitri Peniakofflaan.  De Schoolstraat wordt een doodlopende woonstraat met erfkarakter die uitkomt op een 
binnenplein. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg in bufferzone komt in aanmerking voor een afwijking op 
het gewestplan.  

De woonstraten met erfkarakter krijgen geen groenvoorziening gezien hun smalle wegprofiel.  Toch behouden 
ze een groen karakter door het herstel van de hagen tussen de straat en de voortuintjes.  Als illustratie is een 
wegprofiel van de woonstraten uitgewerkt. In de Schoolstraat, J. De Tillouxlaan, A. Mechelincklaan, 
Opgeëistenlaan, Strijderslaan en A. De Clercqlaan wordt zijdelings parkeren in de straat voorzien.

Voor de binnengebieden zijn er twee scenario’s.  Er zijn binnengebieden die hun oorspronkelijke vorm van 
openbare binnentuin behouden en op die manier ingericht worden. Andere binnengebieden krijgen een nieuwe 
functie als parkeerplein.  De binnentuinen werden in het verleden nooit echt aangelegd en bestaan uit een 
asbestrating. In de loop der jaren werden de perceelsgrenzen verlegd, werd een deel van het openbaar 
domein gebruikt voor private doeleinden en gevoegd bij de woonpercelen.  Een herinrichting van de 
binnengebieden gaat gepaard met een herstel van de oorspronkelijke perceelsgrenzen.

Spoorweg 

Private percelen verkocht door de 
sociale huisvestingsmaatschappij

Toegangen mechanisch verkeer 

Toegangen fiets- en voetgangersverkeer

Rijrichting 

Binnengebieden voor gemotoriseerd verkeer, 
fietsers en voetgangers

Binnengebieden voor fietsers en voetgangers

Woonstraten met erfkarakter

Woonstraten  

Autobergplaatsen en parkeerplaatsen

Gewestweg N49/A11

Fiets- en voetgangerspaden 

Aardgasleiding 
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Opgeëistenlaan - Schoolstraat : voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – ontsluiting woonstraten en binnenpleinen

V.11
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Algemeen
Woonstraten met een standaardprofiel > 10 m. 

Organisatie - bindend
-Sobere straatinrichting met erfkarakter.
-Eénrichtingsverkeer.
-Parkeermogelijkheid aan één zijde van de rijweg. 
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ verwisselen van de as van de rijweg aan 
de hand van parkeervakken en inrichtingen met erfkarakter.

Maatvoering - richtinggevend
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de weg : 2,5 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 3,5 m.
-Parkeerzone: 2,5 m.

-Totale breedte wegprofiel: 10-12 m, met plaatselijk profielverbredingen.

Opgeëistenlaan
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Jozef De Tillouxlaan – Albert Mechelincklaan : voorbeelduitwerking
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied – ontsluiting woonstraten en binnenpleinen

V.12
Klein Rusland, juli 2007

Algemeen
Woonstraten met een standaardprofiel < 10 m. 

Organisatie - bindend
-Sobere straatinrichting met erfkarakter.
-Optische straatverbreding door voortuinstroken.
-Eénrichtingsverkeer.
-Parkeermogelijkheid aan één zijde van de rijweg. 
-Verkeersvertragende maatregelen ⇒ verwisselen van de as van de rijweg 
aan de hand van parkeervakken en inrichtingen met erfkarakter.

Maatvoering - richtinggevend
-Voortuinstrook : 6 m.
-Bufferzone voor voetgangers en fietsers aan weerszijden van de weg : 1,5 m.
-Vrije ruimte gemotoriseerd verkeer: 3,5 m.
-Parkeerzone: 2,5 m.

-Totale breedte wegprofiel: 8-10 m, met plaatselijk profielverbredingen.

Jozef De Tillouxlaan
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Parkeerplan
Beeldbepaling van het projectgebied

V.13
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Private percelen verkocht door de 
sociale huisvestingsmaatschappij

Gesloten garages (ga)

Overdekte stelplaatsen (ov)

Open stelplaatsen (op)

Het aanreiken van een parkeeroplossing is afhankelijk van het scenario per woninggroep dat wordt toegepast 
(renovatie of nieuwbouw). Het globale parkeerplan gaat uit van het minimaal aantal parkeerplaatsen dat kan 
worden gerealiseerd per woninggroep. 

Waar mogelijk worden individuele garages per woning voorgesteld aan de achterzijden van de woningen. Om 
het oorspronkelijk tuinwijkconcept met voortuinen en groene binnengebieden niet te schaden is het niet 
mogelijk om voor elke woning een individuele garage te voorzien. Om deze reden worden ook overdekte en 
niet overdekte parkeerplaatsen voorzien, verspreid over de wijk. Deze worden geïntegreerd worden in sommige 
van de binnengebieden. 

Er worden 356 parkeerplaatsen voorzien. Ongeveer 58 % hiervan zijn gesloten garages (aantal 205). 
Daarnaast worden 23 % overdekte parkeerplaatsen (aantal 82) en 19 % open parkeerplaatsen (aantal 69) 
gerealiseerd.

De garages worden gerealiseerd volgens twee principes. 
Enerzijds worden half-ondergrondse of ondergrondse garages geïntegreerd in de drie nieuwbouwprojecten 
bestaande uit appartementen (aantal 118). Er wordt hier gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke inrit per 
appartementsgebouw. 
Anderzijds worden vele garages in de achtertuinen van de eengezinswoningen geïntegreerd (aantal 73). Zij 
worden gegroepeerd per drie of per vier zodat de toegangen tot de achtertuinen behouden blijven. Deze 
garages worden ontsloten via sommige van de binnengebieden.

De overdekte parkeerplaatsen worden gegroepeerd op twee parkeerpleinen, één ten noorden van het 
Kardinaal Mercierplein en één ten noorden van de Verminktenlaan. Zij kunnen ook architecturaal een 
meerwaarde betekenen voor de wijk door gebruik te maken van een pergola- of zeilstructuur.  De aanleg van 
de parkeerplaats ten noorden van Klein Rusland, gelegen in bufferzone, komt in aanmerking voor een afwijking 
op het gewestplan.

De open parkeerplaatsen bevinden zich verspreid in de wijk, op de kleinere pleintjes of op percelen die 
aansluiten op de openbare weg.  De parkeerplaatsen die in de meeste woonstraten worden voorzien zijn in dit 
plan buiten beschouwing gelaten. Het is van belang dat alle parkeerplaatsen op openbaar domein binnen het 
ruimtelijk concept van de tuinwijk worden geïntegreerd.

Nederbeluik Izegem, sociale woningbouw, architect D. Moerman en P. Roobrouck

V.14
Klein Rusland, juli 2007
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Woninggroepen
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied

V.15
Klein Rusland, juli 2007bindend
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Achtergrond kaart : huidige toestand projectgebied
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Afbakening woninggroepen1

V.16
Klein Rusland, juli 2007

Klein Rusland wordt opgedeeld in tien woninggroepen.  Per woninggroep wordt een scenario voor renovatie of 
nieuwbouw uitgewerkt.  Bij wijze van uitzondering is bij drie woninggroepen enkel een voorstel voor nieuwbouw 
uitgewerkt.  Het zijn drie strategische plaatsen waar nieuwbouw binnen het ruimtelijk concept van de studie 
meer opportuun blijkt te zijn dan renovatie.  

In de bestaande toestand van de wijk bevinden zich momenteel 235 wooneenheden. In het globale 
nieuwbouwplan worden circa 235 wooneenheden en in het globale renovatieplan circa 251 wooneenheden 
verwezenlijkt. Een tijdelijke verhoging van het woningenaantal maakt een verhuisbeweging in de wijk tijdens de 
bouwwerken mogelijk. De voorstellen van het ontwerpplan hebben niet als bedoeling om het resulterende 
woonpatroon te verdichten maar wel om de ruimtelijke opbouw van de wijk en de woonkwaliteit te verbeteren. 
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Woninggroep 1 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 1 - renovatie Woninggroep 1 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 23 ééngezinswoningen met erfgoedwaarde .

Toekomstige situatie
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 23 wooneenheden.
• Realisatie van circa 8 garages binnen de woninggroep.
• Achtertuinstrook in geval van nieuwbouw, achtertuin- en zijtuinstrook in geval van renovatie.
• Parkvormig binnengebied bestemd voor voetgangers en fietsers.

V.17
Klein Rusland, juli 2007

Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 2 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 2 - renovatie Woninggroep 2 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 38 ééngezinswoningen met erfgoedwaarde.

Toekomstige situatie
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 38 wooneenheden.
• Realisatie van circa 8 garages en circa 10 open standplaatsen binnen de woninggroep.
• Zijtuinstrook en/of voortuinstrook. De meeste woningen beschikken niet over een achtertuinstrook.
• Parkvormig binnengebied bestemd voor voetgangers en fietsers.

V.18
Klein Rusland, juli 2007

Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 3 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 3 - renovatie Woninggroep 3 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 13 ééngezinswoningen met erfgoedwaarde. 

Toekomstige situatie
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 13 wooneenheden in geval van renovatie, circa 12 wooneenheden in geval van nieuwbouw.
• Realisatie van circa 12 garages binnen de woninggroep, met toegang via de achtertuinen.
• Enkel een achtertuinstrook zodat het wegprofiel van de Vrijwilligerslaan breder kan worden.
• Binnengebied bestemd als toegangsweg voor auto’s naar de garages.

V.19
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 4 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 4 - renovatie Woninggroep 4 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 37 ééngezinswoningen met erfgoedwaarde.

Toekomstige situatie 
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 38 wooneenheden (op een onbebouwd perceel kan 1 wooneenheid toegevoegd worden).
• Realisatie van circa 28 garages en circa 55 overdekte standplaatsen binnen de woninggroep.
• Diepe achtertuinstrook met rechtstreekse toegang tot de circulaire as. 
• Centraal gelegen park bestemd voor de hele wijk.

V.20
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 5 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 5 - renovatie Woninggroep 5 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 17 bestaande ééngezinswoningen waarvan 13 met erfgoedwaarde en 4 zonder erfgoedwaarde.

Toekomstige situatie 
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Verdwijnen van 4 woningen in de Schoolstraat in functie van de aanleg van een pleinvormig binnengebied 

⇒ circa 13 wooneenheden blijven behouden.
• Realisatie van circa 14 open parkeerplaatsen en circa 11 garages, met toegang via de achtertuinen.
• Achtertuinstrook en gedeeltelijk voortuinstrook en/of zijtuinstrook. 

V.21
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 6 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 6 - renovatie Woninggroep 6 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 18 ééngezinswoningen: 10 met erfgoedwaarde +  8 zonder erfgoedwaarde.

Toekomstige situatie 
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van ééngezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw. 
• Circa 18 wooneenheden in geval van renovatie, circa 15 wooneenheden in geval van nieuwbouw.
• Voortuinstrook en achtertuinstrook. 
• Realisatie van circa 27 overdekte parkeerplaatsen en circa 10 garages, met toegang via de achtertuinen.
• Pleinvormig binnengebied bestemd voor autoverkeer.

V.22
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 8 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 8 - renovatie Woninggroep 8 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 34 wooneenheden zonder erfgoedwaarde : 18 appartementen ter hoogte van het 
Koophandelsplein en 16 ééngezinswoningen langs de Vrijwilligerslaan en de Verminktenlaan. 

Toekomstige situatie 
• 18 appartementen : mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw in de vorm van meergezinswoningen.
• 16 ééngezinswoningen : voorstel tot nieuwbouw in de vorm van meergezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 42 wooneenheden in geval van renovatie, circa 30 wooneenheden in geval van nieuwbouw.
• Realisatie van circa 24 garages en circa 12 open parkeerplaatsen binnen de woninggroep in geval van renovatie, 
realisatie van circa 30 garages en circa 15 open parkeerplaatsen binnen de woninggroep in geval van nieuwbouw.
• Creëren van een open-ruimte corridor in het verlengde van de lineaire as.
• Integratie van de gebouwen in de achtergelegen parkzone.

V.24
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
huisvestingsmaatschappij
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Woninggroep 7 – voorbeelduitwerking renovatie - nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 7 - renovatie Woninggroep 7 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 12 appartementen in 2 bestaande gebouwen zonder erfgoedwaarde. 

Toekomstige situatie
Mogelijkheid tot renovatie of nieuwbouw onder de vorm van meergezinswoningen.

bindend
• Renovatie of nieuwbouw.
• Circa 12 wooneenheden verdeeld over 2 gebouwen. 
• Integratie van de appartementsgebouwen op het centrale plein door algemene toegankelijkheid van de openbare  
buitenruimte achter de gebouwen.  Via de openbare buitenruimte kunnen fietsers en voetgangers de achtergelegen 
binnengebieden bereiken.  

Bijkomende bindende bepalingen ingeval van nieuwbouw :
• Het bouwvolume kan uitgebreid worden waardoor grotere  wooneenheden kunnen gerealiseerd worden.
• Er wordt een poorteffect gecreëerd aan de hand van twee identieke gebouwen links en rechts van het centraal 
plein, identiek zowel in bouwvolume als in architecturaal uitzicht.
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Private percelen verkocht 
door de sociale 
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Woninggroep 9 – voorbeelduitwerking nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 9 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit een horecazaak zonder erfgoedwaarde en 21 wooneenheden zonder erfgoedwaarde;  
10 appartementen en 11 ééngezinswoningen.

Toekomstige situatie
Voorstel tot nieuwbouw onder de vorm van meergezinswoningen.

bindend
• Nieuwbouw. 
• Circa 26 wooneenheden.
• Integratie van het appartementsgebouw op het centrale plein én op het achtergelegen binnengebied.
• Binnengebied uitsluitend bestemd voor voetgangers.
• Halfondergronds of ondergronds parkeren is mogelijk onder het binnengebied; realisatie van circa 38 garages met 
één gemeenschappelijke in- en uitrit.
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Woninggroep 10 – voorbeelduitwerking nieuwbouw
Ontwerp en beeldbepaling van het projectgebied - Woonentiteiten

Woninggroep 10 - nieuwbouw

Huidige situatie
Woninggroep bestaande uit 22 ééngezinswoningen zonder erfgoedwaarde. 

Toekomstige situatie 
Voorstel tot nieuwbouw in de vorm van meergezinswoningen.

bindend
• Nieuwbouw.
• Circa 28 wooneenheden.
• Realisatie van circa 70 garages door halfondergronds of ondergronds parkeren met één gemeenschappelijk in-
en uitrit.
• Creëren van een poorteffect bij het binnenkomen van de wijk door twee identieke gebouwen links en rechts van de 
lineaire as, zowel in bouwvolume als in architecturaal uitzicht.
• Integratie van de gebouwen op het ontmoetingsplein.
• Ontmoetingsplein voor gemengd gebruik van voetgangers-, fiets- en autoverkeer.
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Algemeen renovatieplan - voorbeelduitwerking
Inventaris van het projectgebied

Schaal 1/3.000
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Private percelen verkocht door de sociale huisvestingsmaatschappij

Fiets- en voetgangerspaden

Verharde openbare wegen en nutsvoorzieningen

Gebouwen  – maximum 1 bouwlaag hoog

Gebouwen  - maximum 2 bouwlagen hoog + halfondergronds parkeren

Gebouwen  - maximum 3 bouwlagen hoog 

Private tuinen

Openbaar plantsoen

Bomen en schermgroen

Teneinde een correcte visualisatie voor de wijk Klein Rusland weer te geven, zonder de verschillende 
mogelijkheden voor de toekomst te beperken, concluderen we met twee voorbeelduitwerkingen. Deze tonen 
een toekomstbeeld van de wijk uitgaande van twee scenario’s: een scenario ‘algemeen renovatieplan’ en een 
scenario ‘algemeen nieuwbouwplan’. Naar alle waarschijnlijkheid zal de toekomstige ontwikkeling van de wijk 
zich tussen deze twee scenario’s in bevinden.

In het algemeen renovatieplan wordt de globale morfologie van de wijk volledig behouden. Slechts voor drie 
woninggroepen wordt er standaard van uitgegaan dat een nieuwbouwproject zal gerealiseerd worden. Deze 
drie nieuwbouwprojecten bestaan uit appartementsbouw zodat een gevarieerd woningaanbod kan gerealiseerd 
worden. 

Voor de overige 7 zones worden nieuwe parkeeroplossingen aangeboden en worden de binnengebieden en 
straten opgewaardeerd. De circulatiemogelijkheden in de wijk worden sterk verbeterd, zowel voor 
gemotoriseerd als voor niet-gemotoriseerd verkeer. De percelen van de woningen worden afgebakend zodat de 
ruimtelijke kwaliteit van de binnengebieden sterk wordt verhoogd. Een tweevoudige ontsluiting van de 
woningen (aan voorzijde en aan tuinzijde) wordt standaard toegepast in de hele wijk, volgens het oorspronkelijk 
tuinwijkconcept.  
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Algemeen nieuwbouwplan - voorbeelduitwerking
Inventaris van het projectgebied

Schaal 1/3.000
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In het algemeen nieuwbouwplan wordt de globale morfologie van de wijk gewijzigd. Het tuinwijkidee van het 
oorspronkelijk stedenbouwkundig plan wordt als uitgangsbasis gebruikt om voor een aantal zones nieuwe 
typologieën te ontwikkelen die een beter antwoord bieden op hedendaagse comforteisen. Sommige 
basisprincipes van het oorspronkelijk plan worden door het verwijderen van gebouwen uit latere perioden terug 
in ere hersteld. Zo wordt de lineaire as ruimtelijk vervolledigd aan de zuidzijde door de vervanging van de 
appartementsgebouwen aan het Koophandelsplein door parkwoningen.

In de meeste zones wordt voorgesteld om ook in het geval van volledige nieuwbouw de oorspronkelijke 
perceelafmetingen en bouwvolumes te behouden. De ingrepen die in deze zones worden voorgesteld zijn dus 
van dezelfde aard als in het algemeen renovatieplan.
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Private percelen verkocht door de sociale huisvestingsmaatschappij

Fiets- en voetgangerspaden

Verharde openbare wegen en nutsvoorzieningen

Gebouwen  – maximum 1 bouwlaag hoog

Gebouwen  - maximum 2 bouwlagen hoog + halfondergronds parkeren

Gebouwen  - maximum 3 bouwlagen hoog 

Private tuinen

Openbaar plantsoen

Bomen en schermgroen
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Zoneringsplan
Vaststellingen van het ontwerp

VI.1
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bestaande situatie
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Wegenis mechanisch verkeer

Openbare nutsvoorzieningen in functie van 
gewestweg en gasleiding

Groenzone –
enkel voetgangers en fietsers toegelaten

Gemeenschapsvoorzieningen

Bebouwing - algemeen :
-Het totaal aantal woningen in de wijk bedraagt na renovatie/nieuwbouw circa 233 woningen (conform voorbeelduitwerking nieuwbouw) tot circa 252 woningen 
(conform voorbeelduitwerking renovatie).
-Het totaal aantal garages in de wijk bedraagt na renovatie/nieuwbouw circa 210 garages.
-De gebouwen in de wijk hebben maximum 2 of 3 bouwlagen (nadere bepalingen, zie volgende paragrafen).  Wonen onder dak geldt als bouwlaag. 
-Meergezinswoningen kunnen omgevormd worden tot ééngezinswoningen.

Bebouwing - ééngezinswoningen :
-Bouwhoogte : maximum twee bouwlagen.
-Bouwdiepte : maximum 15 m op het gelijkvloers, 12 m op de verdieping.  In bepaalde gevallen is slechts een bouwdiepte van circa 10 m toegestaan.
-Perceelsbreedte : minimum 6,5 m. 
-Diepte achtertuinstroken : minimum 6 m.
-Breedte zijtuinstroken : minimum 3 m.  Indien de bestaande situatie dit niet toelaat mag de zijtuinstrook 2 m breed zijn.
-Garages : indien een voortuin aanwezig is, mag geen garagepoort in de voorgevel aangebracht worden.

Bebouwing - meergezinswoningen :
-Bouwhoogte : maximum twee bouwlagen + (half)ondergronds parkeren.  Voor de appartementsgebouwen ten oosten en ten westen van het Koophandelsplein
geldt als uitzondering een bouwhoogte van maximum 3 bouwlagen.  Dit geldt eveneens voor de bestaande appartementsgebouwen ten zuiden van het 
Koophandelsplein in geval van renovatie.
-Bouwdiepte : hoofdvolume maximum 12 m, de (half)ondergrondse verdieping in functie van een garage mag maximum 20 m diep zijn.
-Garages : per bouwblok wordt één ingang voorzien waarlangs de collectieve garage kan bereikt worden.

Openbare ruimte :
-De hoofdas en de toegang / bereikbaarheid van de wijk wordt opgenomen binnen de eerste fase van de infrastructuurwerken.
-Twee binnengebieden hebben een groen karakter. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt de afwijking eerst toegepast op het binnengebied van woninggroep 1 
en pas laatst op het binnengebied van woninggroep 2.
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Doorgang voor voetgangers en fietsers

Doorgang voor autoverkeer

Hoofdcirculatie voor voetgangers en fietsers
in groenzone

Parkeerplaats voor auto’s

Groen binnengebied

Wonen – ééngezinswoningen max. 
2 bouwlagen

Wonen – meergezinswoningen max. 
2 bouwlagen + halfondergronds parkeren 

Wonen – meergezinswoningen max.
3 bouwlagen

Wonen – meergezinswoningen max. 2 bouwlagen 
+ halfondergronds parkeren (nieuwbouw) of 
maximum 3 bouwlagen (renovatie) - in combinatie 
met de noord-zuid wandelas naar het parkgebied 

bindend
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Binnen het stedenbouwkundig ontwerp komen een aantal pagina’s voor die als bindend kunnen beschouwd 
worden :

Pagina IV.3 t.e.m. IV.7 : het concept van het projectgebied

Pagina V.3 t.e.m. V.6 : de organisatie van de lineaire en circulaire as

Pagina V.11 t.e.m. 12 : de organisatie van woonstraten en binnenpleinen

Pagina V.15 : de 10 woninggroepen

Pagina V.17 t.e.m. V.26 : de bindende bepalingen per woninggroep

Pagina VI.1 t.e.m. VI.2 : het zoneringsplan met bindende bepalingen

Bindende bepalingen
Vaststellingen van het ontwerp

VI.3
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Ontwerpbureau :

msdn architecten
Kanunnik Van Hoonackerstraat 27
B – 8000 Brugge
Tel  0032 (0)50 322272
Fax 0032 (0)50 720372
Mail info@msdnarchitecten.be

Onder begeleiding van :

Voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Theo De Vos (aGI), Erwin Declerck (afd. projecten)

Voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Francis Béosière (Agentschap RO Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen), Axel Verhulst (Agentschap RO 
Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen), Willy Dubopis (Agentschap RO Vlaanderen, Wonen Oost-Vlaanderen)

Voor de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen
Freddy De Vilder, Patricia De Meyer

Voor de gemeente Zelzate
Anne Bunneghem

Voor het Projectbureau Gentse Kanaalzone
Mieke Gevaert, Freddy Vanheule

In opdracht van :

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur
Koloniënstraat 40
B – 1000 Brussel

Geconsulteerde lectuur :

voor de historische context
- Buijs Jo, De tuinwijk Klein Rusland (1921-1928) te Zelzate, studie naar de bouwtechnische en architecturale context
- Kuipers Marieke, Bouwen in beton, Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940, Staatsuitgeverij, ‘s Gravenhage 1987
- Puttemans Pierre, Hervé Lucien, Moderne bouwkunst in België, Vokaer, 1975

voor de ruimtelijke context
-Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west, definitief 
vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse regering op 15/07/2005
-Wel-varende kanaalzone in stroomversnelling na de sluis, Strategisch plan voor de Gentse kanaalzone – ontwerp, Studiegroep 
Omgeving – Project Gentse Kanaalzone, juni 2006
-Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate, definitief ontwerp versie 3, Irtas – Soresma, augustus 2006
-Buijs Jo, De tuinwijk Klein Rusland (1921-1928) te Zelzate, studie naar de bouwtechnische en architecturale context
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