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Onderzoek alternatieven 

 

 -Aanleiding/achtergrond project klein-rusland (Veerle De Bock)  

 -Complexe projecten (Ilse Moeremans) 

 -Verwachtingen strategisch ontwerpend onderzoek (Anne Malliet) 

 -Verwachtingen strategisch effectenonderzoek (David Stevens) 

 -Erfgoedwaarde (Heleen Schroyen) 

 -Reservatiestrook toekomstige infrastructuur (Veerle De Bock) 

 -Randvoorwaarden sociale woningbouw (Jimmy Eeckhout en Wim Cole) 

 -Interactie beide studies en timing (Veerle De Bock) 
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Aanleiding/achtergrond project klein-rusland 

(Veerle De Bock)  
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project klein-rusland 

aanleiding 

 

 

Project Gentse Kanaalzone: economische ontwikkeling van de haven 

laten samengaan met leefbare havendorpen en –wijken.  

 

2013: In meeste dorpen is leefbaarheid/kwaliteit van wonen 

verbeterd. Niet in Klein-Rusland. 

 



 

 

 

 

 

   

infoavond klein-rusland 

 
  



 

 

 

 

 

   

infoavond klein-rusland 

naar een nieuwe toekomst 

 
minpunten voor de wijk Klein-Rusland:  

 

. wijk ligt ingesloten door kanaal, E34/tunnel 

. weinig buffering tussen industrie en wonen waardoor lage 

leefkwaliteit 

. verouderd woonpatrimonium 

. te veel leegstand (60 van de 220 woningen) 

. mogelijke hypotheken door toekomstige infrastructuur 

 



 

 

 

 

 

   

infoavond klein-rusland  



 

 

 

 

 

   

situering – juridische toestand 



 

 

 

 

 

   

infoavond klein-rusland 

naar een nieuwe toekomst 

 
anderzijds: 

-wijk is een thuis voor 268 bewoners (160 gezinnen) 

-groene tuinwijk, ooit voorbeeld van vernieuwende architectuur (Huib 

Hoste) 

-industriële omgeving raakt stilaan gesaneerd 





 

 

 

 

 

   

infoavond klein-rusland 

naar een nieuwe toekomst  

 
Wat houdt de opdracht van de gouverneur/Project Gentse 

Kanaalzone in? 

 -duidelijkheid krijgen rond de toekomst voor de bewoners 

 van Klein-Rusland  

 -doel is voor alle bewoners van Klein-Rusland zicht op een 

 betaalbare en kwaliteitsvolle woning (huren of 

 eigenaarschap) 

 -in samenwerking met alle betrokkenen: 

  bewoners, gemeente, cvba wonen, vlaams gewest 

 -het voorstellen van oplossingen rond leefbaarheid:  

  het opstellen van verschillende scenario’s 
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Onderzoek alternatieven 

 

alternatieven uitwerken en onderzoeken 

. strategisch ontwerpend onderzoek (SOO): uitwerking alternatieven: hoe kan een 

nieuwe wijk eruit zien? 

SOO levert oplossingsgerichte en haalbare voorstellen aan voor de complexe 

problematiek die zich stelt 

. strategisch effectenonderzoek (SMER): wat zijn de effecten van deze 

alternatieven? hoe scoort de leefbaarheid van de alternatieven? SMER doet een 

effectenbeoordeling van de verschillende alternatieven en brengt ook de financiële 

implicaties van de verschillende alternatieven in kaart 
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Onderzoek alternatieven 

 

alternatievenmatrix: 

 

1) volledig behoud en opwaardering van de woonwijk op de site 

2) gedeeltelijk behoud en omvorming tot een gemengde wijk 

3) herlocalisatie naar één of meerdere kwaliteitsvolle woonbuurten in de omgeving  

 

 

 

 project klein rusland 



voorstel projectgebied 

 

 

project klein rusland 
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Complexe projecten (Ilse Moeremans) 
  

 

 

 

 project klein rusland 



Decreet: Toepassingsgebied  (25 april 2014) 

 Complexe projecten:  
- Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang 
- Geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces 

 
 Zowel publieke als private projecten 

 
 Criteria in decreet: meervoudige probleemstelling, diverse belangen, 

impact op en meerwaarde t.a.v. woon- of milieukwaliteit, economie, 
mobiliteit, complexe omgeving, grote investeringen en beheer, … 
 

 Proces vanaf formuleren doelstelling of opportuniteit, 
over geïntegreerd locatieonderzoek op strategisch niveau, 
geïntegreerd en gedetailleerd plan- en vergunningenproces, 
tot concrete uitvoering op terrein 
 

 Startbeslissing = “Startschot” door overheid :  procedure van decreet CP 



Procesaanpak complexe projecten 

Verkenningsfase: scherpstellen probleemomschrijving, formuleren 

projectdoelstellingen en opzetten partnerschappen 

 

 Startbeslissing: engagement tot onderzoek beste oplossing problematiek of 

opportuniteit 

 

Onderzoeksfase: op geïntegreerde wijze komen tot weloverwogen afweging van 

alternatieven  i.f.v. beste oplossing 

 

 Voorkeursbesluit: besluit houdende vaststelling van op strategisch niveau 

gekozen alternatief  

 

Uitwerkingsfase: verder concretiseren tot realiseerbaar project 

 

 Projectbesluit: besluit houdende vaststelling van op uitvoeringsniveau 

gekozen alternatief (vergunningen + bestemmingswijziging) 

 

Uitvoeringsfase en monitoring: projectuitvoering en checken voorspelde effecten 



START-

BESLISSIN

G 

VOORKEU

RS-

BESLUIT 

Procesnota 

Opstart 

actorenoverleg 

Probleemstelling of 

opportuniteit 

Geïntegreerde 

doelstelling 

Processtructuur 

Participatie- en 

communicatie-

traject 

Financiële 

afspraken 

Detecteren of 

uitvoeren van 

voorstudies  

Motivatie voor 

procedure en 

bevoegdheid 

Bekendmaking 

Opmaak 

alternatie-

venonderzoeksnota 

Actualiseren 

financiële 

afspraken, 

procesnota en 

processtructuur   

Publieke 

raadpleging over 

alternatieven-

onderzoeksnota 

Adviesverlening 

Geïntegreerd 

effectenonderzoek  

(op strategisch 

niveau) 

Synthesenota en 

voorontwerp van 

voorkeursbesluit 

Openbaar 

onderzoek over 

ontwerp van 

voorkeursbesluit 

Vaststellen 

ontwerp van 

voorkeursbesluit 

Adviesverlening 

over voorontwerp 

van 

voorkeursbesluit  

Verval van 

voorkeurs-besluit 

en rechts-gevolgen  

Beroepsmogelijkhe

id 

PROJECT-

BESLUIT 

Opmaak project-

onderzoeksnota 

Actualiseren 

financiële 

afspraken, 

procesnota en 

processtructuur   

Publieke 

raadpleging over 

projectonder-

zoeksnota 

Adviesverlening 

over 

projectonderzoeks

nota 

Geïntegreerd 

effectenonderzoek  

(op projectniveau) 

Synthesenota en 

voorontwerp van 

projectbesluit 

Openbaar 

onderzoek over 

ontwerp van 

projectbesluit 

Vaststellen 

ontwerp van 

projectbesluit 

Adviesverlening 

over voorontwerp 

van projectbesluit  

Verval van 

projectbesluit en 

rechtsgevolgen  

Beroepsmogelijkhe

id 

Bekendmaking 

Actualiseren 

financiële 

afspraken, 

procesnota en 

processtructuur   

Bekendmaking 

        

VERKENNINGSFAS

E 

           

ONDERZOEKSFASE 

          

UITWERKINGSFASE 
           UITVOERINGSFASE 

PROJECT-

REALISATI

E 

Monitorring van 

projecteffecten 

Bijkomende 

maatregelen 

Opmaak 

beheerplan 

Uitvoering 

rechtsgevolgen 

(grondtransacti

es) 

Contract 

management 

Uitvoering 

flankerende 

maatregelen 

Uitvoering 

projectbesluit 



Opmaak 

alternatievenonderzoeksnota 
 De projectbeschrijving;  

 De grafische afbakening; 

 mogelijke alternatieve oplossingen voor de probleemstelling; 

 een overzicht van de mogelijke ingrepen en effecten die het project zou 

kunnen hebben op de omgeving, milieu, veiligheid,… 

 De wijze waarop de effecten zullen worden onderzocht en beoordeeld; 

 De wijze waarop de afstemming gebeurt 

 een korte beschrijving van relevante gegevens uit andere reeds afgeronde 

studies; 

 

Inspraak (30d) /adviesverlening (45d)   overwegingsnota 

Beslissing dienst MER (max 30d) 

 

 

 



Geïntegreerd effectenonderzoek 

 begeleiding van de verschillende onderzoeken 

 Coördinatie en afstemming van de onderzoeken 

 Oprichten van thematische werkgroepen 



Synthesenota 

 Validatie van de verschillende onderzoeken (max 30d) 

 Dienst Mer 

 Overige instanties 

 Belangrijkste conclusies van de verschillende onderzoeken worden 

samengebracht in de synthesenota 



Ontwerp voorkeursbesluit 

 Opmaak van het voorkeursbesluit 

 Motivering voor de keuze complexe projecten 

 Keuze voor alternatief op strategisch niveau 

 Motivering  voor de keuze 

 Opname van milderende maatregelen 

 Opname van flankerend beleid 

 

 Openbaar onderzoek (60d) 

 

 Actualiseren van de (financiële) afspraken/processtructuur/procesnota 

 

 

  

 bekendmaking (max 14d) 

 

Voorkeursbesluit 



 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Verwachtingen strategisch ontwerpend 

onderzoek (Anne Malliet) 
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Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

Problematiek: 

- 20 jaar twijfels over de toekomst 

- maatschappelijk belang erfgoed botst met maatschappelijk 
belang van betaalbare sociale woningen 

- impact toekomst infrastructuur versus kwalitatieve 
woonomgeving nog niet uitgeklaard 

- renoveren vrijstaande sociale woningen stuit vandaag op 
betaalbaarheidsproblemen 

- ‘Volkshuisvesting’ Van Der Swaelmen en Hoste destijds 
met hoge ambities qua betaalbaarheid en comfort, 
‘Tuinwijkgedachte’  

- ambities ‘Pilootprojecten Collectief Wonen’ nog steeds 
actueel 

 

 

 



Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

Drie scenario’s:  

1. volledige renovatie en restauratie van de wijk met 220 
woningen 

2. herontwikkeling en transformatie van de wijk met deels 
restauratie en deels herbouw en deels nieuwbouw 

Beide opties kunnen geheel of gedeeltelijk als sociale en als 
private ontwikkeling. 

 

3.     afbraak en nieuwe wijk elders in de gemeente 

 

Alle opties dienen rekening te houden met: 

- de impact van de infrastructuur 

- het programma van eisen van de cvba Wonen 



Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

Scenario 1:  

- het volledig behoud, renovatie en restauratie van de wijk 

- gesteund op de reeds uitgevoerde studies vh erfgoed 

- herstel van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan 

van de tuinwijk met straten, pleinen, voetwegen, 

collectieve hoven, hagen en tuinafsluitingen 

- mogelijkheden voor ontwikkeling bouwblokken of 

clusters door private partners 

- parkeeroplossingen voor bewoners en bezoekers 



Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

Scenario 2:  

- herontwikkeling en transformatie van de wijk met deels 

restauratie en deels herbouw en deels nieuwbouw 

- invoegen van vernieuwende collectieve woningtypes in 

de wijk 

- mogelijkheden voor ontwikkeling bouwblokken of 

clusters door private partners 

- herstel onderligger van functies en voorzieningen voor 

de wijk 

- parkeeroplossingen voor bewoners en bezoekers 

 

 



Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

Scenario 3:  

- afbraak en nieuwe wijk elders in de gemeente 

- beperkt onderzoek gevoerd naar kosten afbraak, 

standaard nieuwbouw en een mogelijke nieuwe 

invulling van de site 



Woonwijk Klein Rusland in Zelzate 

Strategisch ontwerpend onderzoek 

De resultaten van de studie zullen worden gebruikt voor:  

- als insteek voor het strategisch effectenonderzoek 

- als basis voor een marktonderzoek naar private 

ontwikkelingsmogelijkheden door Projectbureau Gentse 

Kanaalzone 

- als basis voor een participatief traject 



 

 

 

 

 

   

  

 

 

Verwachtingen strategisch effectenonderzoek 

(David Stevens) 
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Verwachtingen strategisch 

effectenonderzoek 

- Alternatieven gelijkwaardig onderzoeken 

- Onderzoek op strategisch niveau (ifv keuze voor een alternatief in het 

voorkeursbesluit, dus niet ifv opmaak RUP of vergunning) 

- Breder dan de leefmilieudisciplines (twee onderzoeksopdrachten) 

- Focus op leesbaarheid ipv omvang 

 



Alternatievenonderzoeksnota 

- Scope van de onderzoeken is maatwerk en gelinkt aan 

omgevingscontext. 

- Voor het MER-luik: beknopte motivering van niet aanzienlijkheid 

van een effect / andere disciplines verder uitwerken 

- Voor geïntegreerd onderzoek: focus op die effecten die 

onderscheidend zijn in de afweging van de alternatieven 

(significantiekader)  

 



- Opstellen overwegingsdocument  

- Strategisch MER: overnemen scoping uit 

alternatievenonderzoeksnota (indien bevestigd na raadpleging publiek 

en adviesronde) + uitwerken aantal disciplines 

- Ondersteuning van de onderbouwing van het voorkeursalternatief 

- Afzonderlijk rapport over kostenraming   



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Erfgoedwaarden (Heleen Schroyen) 
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Erfgoedwaarden 
wijk 

 



Vastgestelde inventaris 

4 beschermde monumenten 



Differentiatie erfgoedwaarden 

Samenvatting beoordelingskader 

 

• (rood) Oorspronkelijk aanlegplan, 
bouwfase interbellum (contextueel 
ingebed) 

• (oranje) Oorspronkelijk aanlegplan, 
bouwfase interbellum (context (deels) 
verloren) 

• (geel) Oorspronkelijk aanlegplan, 
verbouwd naoorlogs (vrijgezellenhuis) 

• (licht groen) Oorspronkelijk aanlegplan, 
verbouwd naoorlogs 

• (donker groen) Oorspronkelijk 
aanlegplan, verbouwd ca. 2012 

• (grijs) Naoorlogse uitbreiding 



Erfgoedwaarden van de wijk 
1.Historisch 

Een van de eerste modernistische tuinwijken in Europa 

Illustreert de modernistische beweging in België tijdens het 
interbellum 



Erfgoedwaarden van de wijk 
1.Historisch 

Voorbeeld van een nieuw 
stedenbouwkundig concept 
en een nieuwe vorm van 
sociale huisvesting 

Verweving wonen en 
gemeenschapsvoorzieningen 



Erfgoedwaarden van de wijk 
2.artistiek 

Sleutelmoment in oeuvre het van de ontwerpers 
     Huib Hoste (architect)  

  Louis Van der Swaelmen (stedenbouwkundige) 

Totaalconcept: pittoreske tuinaanleg en 
modernistische architectuur  
Rijk kleurenpallet / combinatie modernistisch en 
traditioneel 



Erfgoedwaarden van de wijk 
3.Wetenschappelijk 

De wijk is getuige van de experimentele bouwprocedés uit 
het interbellum  

  asbetonwanden / Non-Plus-systeem 



Erfgoedwaarden van de wijk 
4.Industrieel archeologisch 

• De wijk is getuige van de inspanning van de industriëlen om 
na WOI via comfortabele en goedkope woningen 
werkkrachten aan te trekken 



Erfgoedwaarden 4 
woningen 

 



Erfgoedwaarden woningen 
1. Buitenruimte: uniforme tuinaanleg 

• hagen, bomen, grasveld, structurele elementen (poorten), 
paden,… 



Erfgoedwaarden woningen 
2. Volumewerking/gevelopbouw 

• Massieve kubistische vormgeving  

  3D uitgewerkte gevel: vertolking van de interne organisatie 

• Rationele en functionele gevelindeling 

  Verspringende volumes 

 Platte daken, dakoversteken, luifels.. 



Erfgoedwaarden woningen 
3. Nieuwe constructiemethoden/materialen 

• Asbeton afgewerkt met gekleurde cementering 



Erfgoedwaarden woningen 
4. Unificerende elementen 

• Luifels, dakoversteken, bakgoten, houten 
buitenschrijnwerk,… 

• Door detaillering een eenheidsstijl en samenhang creëren 



Erfgoedwaarden woningen 
5. Kleurgebruik 

• Op de buitenbepleistering en op de unificerende elementen 

• Verminderen van eentonigheid 

• Dragen bij tot eenheidsstijl 



Erfgoedwaarden woningen 
6. Interieurelementen 

•Rationele planindeling 

•Originele houten binnendeuren 

•De nog aanwezige originele kastenwanden 

•Originele houten trappen en leuningen 

•Houten verdiepingsvloer en plinten 

•Vloerafwerking (keramische tegels) gelijkvloers 



Restauratie-
dossier 4 
woningen 

 



Vooronderzoeken 

Een gedetailleerde opmeting van de bestaande toestand 
van de vier woningen 

Het bouwhistorisch vooronderzoek 

Het kleuronderzoek van het binnen- en buitenschrijnwerk         

Het materiaal technisch vooronderzoek van het asbeton  

Het ontwerpmatig onderzoek naar de indeling, de 
architectuur, de technieken,.. van de woningen naar de 
aanpasbaarheid van de woningen naar de huidige woon- 
en oppervlaktenormen van de VMSW. 



Vooronderzoeken 

Het bouwtechnisch en bouwfysisch vooronderzoek van de 
draagstructuur van de woningen. 

Een oppervlakte raming van de totale restauratie 
bouwkosten, met inschatting van de mogelijke 
restauratiepremie.  

U-waarde bepaling van de schildelen  

De studie van de diverse mogelijkheden om de 
isolatiekwaliteit van de buitengevels te verbeteren, 
rekening houdend met de hygrothermische eigenschappen 
van de buitengevels rond regendoorslag, vorstschade, 
condensvorming 



Beheersplan 

Beheersplan 4 beschermde woningen 

Aanzet beheersplan volledige wijk 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheerspl
annen 



Ontwerpprincipes 

Erfgoedwaarden herstellen, reconstrueren of terug zichtbaar 
maken  

 

Behoud wat is, niet noodzakelijk reconstructie wat verdwenen is 

 

Richtlijnen Onroerend Erfgoed en Sociale huisvesting: zoeken 
naar een consensus om leefbare woningen te creëren  

 

Rekening houden met oppervlakte-, en isolatie/ventilatie normen 
en van de VMSW 

 

Rationaliteit in ontwerp en materiaalkeuze 

 

 

 



Definitief ontwerp 

3D simulatie voorontwerp 

• Uitvoeringsdossiers; plannen, meetstaten, raming 
 bouwwerken  
 technieken 

 



Conclusie 

- De wijk bezit 
uitzonderlijke 
erfgoedwaarde 
 

- Binnen de wijk gradaties 
in waarde -> 
genuanceerde behouds- 
en beheersvisie 
 

- De 4 beschermde 
woningen zijn 
aanpasbaar aan de 
huidige woonnormen 
rekening houdend met 
de erfgoedwaarden 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Randvoorwaarden sociale woningbouw (Jimmy 

Eeckhout) 
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Klein Rusland – invalshoek ‘wonen’ 

ABC 2008 VMSW 
 
- (A)lgemene handleiding woningbouw 
- (B)ouwtechnische beschrijving 

- Omgevingsaanleg; 

- materiaalvoorschriften; 

- Technieken etc. 

- (C)oncept- en ontwerponderrichtingen 

- Prestatievoorschriften; 

- Prijs/oppervlaktenormen; 

- Ontwerpcriteria; 

- Aanbevelingen duurzaamheid/levenslang 
wonen/ecologische aspecten etc. 

 

 
 



Krijtlijnen: 
  huidige bewoning/gezinssamenstelling 

 Woningtypologie 

 Publieke ruimte 

  







 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Reservatiestrook toekomstige infrastructuur 

(Veerle De Bock) 
  

 

 

 project klein rusland 
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Interactie beide studies en timing  

(Veerle De Bock) 
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complexe projecten strategisch ruimtelijk onderzoek strategische effecten-beoordeling projectregisseur 

Start onderzoeksfase Uitwerken van schematische 

schetsontwerpen alternatieven 

(alternatievenmatrix) 

Bewaken voortgang, stakeholders betrekken 

Opmaak alternatievenonder-

zoeksnota 

Opmaak alternatievenonder-

zoeksnota 

Bewaken voortgang 

Publieke consultatie en 

adviesverlening 

    Publieke consultatie en adviesverlening organiseren 

Geïntegreerd effectenonderzoek  Alternatieven uitwerken via strategisch 

ruimtelijk onderzoek 

Effecten alternatieven beoordelen Bewaken voortgang, stakeholders betrekken 

Synthesenota en voorontwerp 

voorkeursbesluit 

Uitwerken voorkeursalternatief, input 

aanleveren voor kostenberekening 

Uitwerken voorkeursalternatief, 

kostenberekening alternatieven 

Synthesenota opmaken, bewaken voortgang, 

stakeholders betrekken 

Adviesverlening + vaststellen 

ontwerp voorkeursbesluit 

bewaken voortgang, stakeholders betrekken 

Openbaar onderzoek Openbaar onderzoek organiseren 

voorkeursbesluit Bewaken voortgang en voorbereiden uitwerkingsfase 



Verder verloop aanbestedingsprocedure: 

 

-7/6 toelichting voor deelnemende bureaus 

-27/6 (14u) deadline indienen offertes  

-4/7 jury 

-22/08 startvergadering met bureaus 

 




