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Inleiding
Na een verkenningsfase nam de Vlaamse

rapporten vertaalt naar een ruim publiek. De

regering op 26 februari 2016 de startbeslissing

nota heeft geen juridische waarde. Wie wil

voor

de

reageren op de inhoud, moet zich hiervoor

de

baseren

het

project

leefbaarheid

voor

‘Verbeteren
de

bewoners

van
van

woonwijk Klein Rusland (Zelzate)’. Klein

De

wijken in het Gentse havengebied. Het

tekst

van

de

integrale

uitgebreide

rapporten

van

het

geïntegreerd onderzoek zijn leesbaar op

kampt al ruim twintig jaar met ernstige
Met

de

onderzoeksrapporten.

Rusland is één van de kanaaldorpen en

leefbaarheidsproblemen.

op

www.gentsekanaalzone.be/klein-

deze

rusland.

startbeslissing gaf de Vlaamse regering
haar goedkeuring voor het opstarten

In een eerste onderdeel wordt het

van een onderzoek naar mogelijke

projectgebied

alternatieven voor het verbeteren van

projectdoelstelling geformuleerd en de

de leefbaarheid voor de bewoners van

randvoorwaarden

de woonwijk.

tweede onderdeel krijg je inzicht in de

In

een

met cijfers over het alternatief en een

onderzoeksprojecten uitgevoerd:

2.

toegelicht.

de

verschillende alternatieven, aangevuld

Tijdens de onderzoeksfase werden twee

1.

gesitueerd,

eerste

Een
strategisch
ontwerpend
onderzoek, dat oplossingsgerichte
en haalbare alternatieven aanlevert
voor de complexe problematiek die zich stelt
Een strategisch effectenonderzoek, dat een
effectenbeoordeling doet van de verschillende
alternatieven en een rapportage over de
financiële implicaties van de verschillende
alternatieven

kostensimulatie.

De

kostensimulatie is als volgt opgebouwd.
Per alternatief wordt de kostprijs voor de
realisatie van de infrastructuur en de
woningen gesimuleerd. Subsidies of leningen
die vanuit verschillende instanties voorzien
kunnen worden, worden afgetrokken van de
kostprijs. Het bedrag dat overblijft is het tekort
aan middelen om dit alternatief te realiseren.
Per alternatief wordt ook de kostprijs van een

Deze synthesenota vat de onderzoeksrapporten

private en een sociale woning in beeld gebracht.

over het complex project samen. Het is louter

In

een communicatie-instrument die de inhoud

onderscheidende milieu-effecten op strategisch

van

niveau toegelicht.

deze

uitgebreide

en

onderbouwde
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een

derde

onderdeel

worden

de

Beschrijving project
Situering wijk
Het projectgebied, Klein-Rusland, is gesitueerd
in het zuiden van de gemeente Zelzate. De
wijk situeert zich in de zuidwestelijke oksel,
gevormd door het Kanaal Gent-Terneuzen
enerzijds en de N49/A11 Knokke-Antwerpen
anderzijds.
De
afbakening
van
het
projectgebied Klein-Rusland komt overeen met
de zone bestemd als woongebied op het
gewestplan.
Klein Rusland bevindt zich ten zuidwesten van
het centrum van Zelzate, waar zich het

belangrijkste handelscentrum van de gemeente
bevindt. De alternatieve locaties voor nieuwe
woonontwikkeling bevinden zich binnen en
aan de rand van het centrum van Zelzate (ten
oosten of westen van het kanaal), allen ten
noorden van de N49/A11. Het betreffen 6
locaties die op te splitsen zijn in enerzijds
locaties in huidige woonzones (bestemd als
woongebied) en anderzijds locaties in
woonuitbreidingsgebied (zie verder).

Situering van het projectgebied in de gemeente Zelzate
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Doelstelling project
De belangrijkste doelstelling is het verbeteren
van de leefbaarheid voor de bewoners van
Klein Rusland zodat de huidige bewoners
(zowel huurders als eigenaar- bewoners) zo
snel mogelijk in een voor hen betaalbare
woning met hedendaags comfort in een
leefbare woonomgeving kunnen wonen.
Het verbeteren van het huidige woon- en
leefklimaat van de huidige en toekomstige
bewoners van de wijk Klein Rusland kan
worden bereikt door rekening te houden met
onder andere onderstaande aspecten (niet
limitatief). Deze elementen gelden voor alle
redelijke alternatieven en vormen een
basisvereiste voor het creëren van een
leefbare wijk:
� meerwaarde voor woon- en leefklimaat op
individueel- en wijkniveau

� aandacht voor karakter van de wijk
� aandacht voor een kwalitatieve inrichting/
aanleg van het openbaar domein
� mogelijkheid tot gemengde ontwikkeling
� creëren van een sociale mix (sociale waarde
van de wijk)
� structurele oplossing voor onzekerheid en
onleefbaarheid in de wijk
� aantrekkelijke toegang tot de wijk
�…
De ambitie van voorliggend project is een
ruimtelijk
duurzame
en
budgettair
verantwoorde oplossing voor de bewoners
van Klein Rusland die toekomstbestendig is
uit te werken, waarbij rekening wordt
gehouden met alle initiatieven die genomen
worden in de omgeving van Klein- Rusland.

Randvoorwaarden voor de alternatieven
Infrastructuur
De bovenlokale infrastructuren hebben op
vandaag een invloed op het projectgebied. De
infrastructuren zorgen voor een eerder
geïsoleerde ligging van de wijk ten opzichte
van de andere woonwijken in Zelzate. Bij
realisatie (meer dan waarschijnlijk niet op
korte termijn, maar op middellange termijn
en waarschijnlijk veeleer op lange termijn)
van een aantal beleidsmatige opties voor die
infrastructuren is de kans groot dat zij (al dan
niet tijdelijk) een meer bepalende impact
zullen hebben. De volledige ruimte van de

reservatiestrook, zoals voorzien in het
gewestplan en de RUP’s, wordt in het
verdere onderzoek in beschouwing genomen.
De breedte van de reservatiestrook kan met
andere woorden – met de huidige kennis –
niet verder worden verfijnd. Er wordt
rekening gehouden dat de reservatiestrook
mogelijks ten vroegste binnen ca. 25 à 30 jaar
effectief wordt aangesproken en in gebruik
wordt genomen door infrastructuur.

Erfgoed

Klein Rusland is als tuinwijk een typisch
voorbeeld van een nieuw stedenbouwkundig
concept uit het interbellum en van een
nieuwe vorm van sociale woningbouw.
Tegelijkertijd is deze interbellumwijk voor

het Vlaamse grondgebied uiterst zeldzaam
omwille van de combinatie van een
uitgewerkte pittoreske tuinwijkaanleg met
een
doorgedreven
modernistische
architectuur.
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Weergave van de nuancering van de erfgoedwaarden in de wijk.
De woningen die voor bescherming in
aanmerking komen dienen te worden
gerestaureerd volgens de richtlijnen van het
agentschap Onroerend Erfgoed. De ingrepen
om de woningen aan te passen aan de
hedendaagse comfort- en woonwensen
(isolatie,
ventilatie,
technisch
voorzieningen,..) dienen steeds te gebeuren
met respect voor de erfgoedwaarden.
Bepaalde
interieurelementen
met
erfgoedwaarden dienen gerestaureerd te

worden,
maar
waarbij
bepaalde
aanpassingen wel mogelijk zijn. De
restauratie dient te gebeuren met respect
voor de originele bouwmaterialen, zoals het
asbeton.
Hiervoor
zijn
een
aantal
restauratieopties mogelijk(geen schadelijke
stoffen, injectie tegen opstijgend vocht is
mogelijk, …).
Er worden nog meer aandachtspunten vanuit
onroerend erfgoed aangereikt, deze zijn terug
te vinden in de alternatievenonderzoeksnota.

Wonen
In alle scenario’s wordt er uitgegaan van een
woonkwaliteit conform de richtlijnen C2008
van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor

Sociale Woningbouw). Eveneens is de
Vlaamse Wooncode van 15.07.97 van
toepassing.
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Alternatieven
Alternatief 1: Erfgoed (maximaal) tuinwijk Klein Rusland
De oorspronkelijke modernistische tuinwijk

zodanig dat haar unieke karakter terug in ere

wordt op zowel bouwkundig als

wordt hersteld.

stedenbouwkundig vlak maximaal gerestaureerd

Alternatief 1: woningen met blauwe rand hebben erfgoedwaarde, woningen met witte rand komen in aanmerking voor
nieuwbouw. De stippellijn duidt de zone van de reservatiestrook voor infrastructuur aan.

Alternatief 1 bis: het Kardinaal Mercierplein wordt na de infrastructuurwerken terug hersteld.
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Programma:










de woningen uit de periode ’20 - ’30
worden gerestaureerd naar oorspronkelijk
model.
in
alternatief
1
bis
kunnen
de
erfgoedwoningen in de reservatiestrook
later worden ingenomen in functie van de
aanleg van infrastructuur. Deze woningen
worden gereconstrueerd na realisatie van
de infrastructuur.
de
overige
woningen
komen
in
aanmerking voor nieuwbouw, passend
binnen stedenbouwkundig concept, grid
en volume van oorspronkelijk plan.
De huidige woontypologie van in
vertandingen opgestelde woningen met
verspringende volumes, huizenrijen op
een rechte rooilijn, al dan niet met
voortuintjes, blijft behouden. Er is een
variëteit van gekoppelde woningen,
rijwoningen en vrijstaande huizen die een
afwisselend straatbeeld met voortuinen
realiseert. Ter hoogte van Koopmansplein
is appartementstypologie mogelijk.

Oppervlakte projectgebied
Renovatie/nieuwbouw
Erfgoedwoningen '20-'30
Asbeton
Baksteen
Overige woningen/nieuwbouw
Totaal
Te slopen woningen







De wijk wordt heringericht door maximaal
rekening te houden met de oorspronkelijke
plannen van Louis Van der Swaelmen. . De
‘commons’
(de
groene
collectieve
binnenruimtes) worden heraangelegd, de
haagstructuren en de tuinstructuren
worden behouden en hersteld, er worden
opnieuw bomen voorzien, enz.
De woondichtheid van de wijk is
momenteel ca. 22 wo/ha en blijft binnen dit
alternatief behouden. Het totaal aantal
woonentiteiten binnen dit alternatief is ca.
188 wooneenheden. Alternatief 1bis tot 212
wooneenheden.
Om
de
bouwkundige
en
de
stedenbouwkundige erfgoedwaarde te
houden, wordt een 1 bis alternatief
voorzien
waarbij
het
Kardinaal
Mercierplein behouden blijft.
De hoofdontsluiting van de wijk blijft via
de Schoolstraat, parkeren wordt geclusterd
in de rand van de wijk of ondergronds
parkeren (Koophandelsplein)

7,3

ha

Privaat/sociaal
4
2
22
28
60

Sociaal
91
24
45
160
45
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Kostensimulatie
Alternatief 1

Alternatief 1bis

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

39.277.270,32
3.927.727,03
23.902.158,44

Subtotaal tekort WE

€ 19.302.838,91

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

42.748.746,84
15.796.718,00
4.274.874,68
23.182.614,92

Subtotaal tekort WE

€

8.044.288,61

INFRASTRUCTUURWERKEN €
AGI-SUBSIDIES
€
Studiekosten (10%)
€

3.171.330,35
2.644.628,10
317.133,03

INFRASTRUCTUURWERKEN €
AGI-SUBSIDIES
€
Studiekosten (10%)
€

3.752.129,00
2.644.628,10
375.212,90

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

843.835,28
1.935.073,77
3.515.679,01

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.482.713,80
2.533.154,73
2.779.717,20

Subtotaal BTW

€

4.895.380,88

Subtotaal BTW

€

4.757.500,03

25.042.055,08
266.111,11
260.147,50

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €
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14.284.502,45
242.867,05
294.710,03

Alternatief 2: Erfgoed (beperkt) tuinwijk Klein Rusland
De

oorspronkelijke

modernistische

terug in ere wordt hersteld. Het betreft het

tuinwijk wordt op zowel bouwkundig als

Kardinaal Mercierplein en de aanpalende

stedenbouwkundig

Albert Mechelinckstraat en alle woningen

vlak

beperkt

gerestaureerd, zodanig dat haar unieke
karakter

die hieraan gelegen zijn.

minimaal

Alternatief 2: : woningen met blauwe rand hebben erfgoedwaarde, woningen met witte rand komen in aanmerking voor
nieuwbouw. De stippellijn duidt de zone van de reservatiestrook voor infrastructuur aan.

Alternatief 2 bis: het Kardinaal Mercierplein wordt na de infrastructuurwerken terug hersteld.
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Programma:










de woningen die gelegen zijn aan het
Kardinaal Mercierplein en de aanpalende
Albert
Mechelinckstraat
worden
gerestaureerd naar oorspronkelijk model.
in
alternatief
2
bis
kunnen
de
erfgoedwoningen in de reservatiestrook
later worden ingenomen in functie van de
aanleg van infrastructuur. Deze woningen
worden gereconstrueerd na realisatie van
de infrastructuur.
de
overige
woningen
komen
in
aanmerking voor nieuwbouw, passend
binnen stedenbouwkundig concept, grid
en volume van oorspronkelijk plan.
de huidige woontypologie van in
vertandingen opgestelde woningen met
verspringende volumes, huizenrijen op
een rechte rooilijn, al dan niet met
voortuintjes, blijft behouden. Er is een
variëteit van gekoppelde woningen,
rijwoningen en vrijstaande huizen die een
afwisselend straatbeeld met voortuinen
realiseert. Ter hoogte van Koopmansplein
is appartementstypologie mogelijk.

Oppervlakte projectgebied
Renovatie/nieuwbouw
Erfgoedwoningen '20-'30
Asbeton
Baksteen
Overige woningen/nieuwbouw







de wijk wordt heringericht door maximaal
rekening te houden met de oorspronkelijke
plannen van Louis Van der Swaelmen. . De
‘commons’
(de
groene
collectieve
binnenruimtes) worden heraangelegd, de
haagstructuren en de tuinstructuren
worden behouden en hersteld, er worden
opnieuw bomen voorzien, enz.
de woondichtheid van de wijk is
momenteel ca. 22 wo/ha en blijft binnen dit
alternatief behouden. Het totaal aantal
woonentiteiten binnen dit alternatief is ca.
208 wooneenheden. Alternatief 2bis tot 232
wooneenheden.
om
de
bouwkundige
en
de
stedenbouwkundige erfgoedwaarde hoog
te houden, wordt een 2 bis alternatief
voorzien
waarbij
het
Kardinaal
Mercierplein behouden blijft.
de hoofdontsluiting van de wijk blijft via
de Schoolstraat, parkeren wordt geclusterd
in de rand van de wijk of ondergronds
parkeren
(Koophandelsplein).

7,3 ha
Privaat/sociaal

Sociaal
4
2
42
48
60

Totaal
Te slopen woningen
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35
13
112
160
112

Kostensimulatie

Alternatief 2

Alternatief 2bis

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

27.066.453,73
2.706.645,37
22.775.446,93

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

28.978.418,18
7.497.791,00
2.897.841,82
22.647.923,63

Subtotaal tekort WE

€

6.997.652,16

Subtotaal tekort WE

€

1.730.545,37

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.214.230,35
2.644.628,10
321.423,03

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.782.159,00
2.644.628,10
378.215,90

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

891.025,28
819.674,04
4.870.026,94

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.515.746,80
1.190.029,74
4.475.822,25

Subtotaal BTW

€

5.134.329,08

Subtotaal BTW

€

5.110.480,09

13.023.006,53
238.670,83
191.773,21

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €
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8.356.772,26
230.771,45
213.790,18

Alternatief 3: Tuinwijk 2.0 Klein Rusland (nieuwbouw)
Door maximaal in te zetten op nieuwbouw

als museumwoning) en/of reconstrueren om

kan de wijk op een betaalbare en duurzame

zo de architectuurhistorische waarde van de

manier

Nieuwe

huidige woningen voor de huidige en

typologieën kunnen uitgedacht worden die

toekomstige generaties te duiden. Voorts kan

de geest van de wijk terug voor 100 jaar en

men in de wijk volop inzetten op huidige en

langer doen voortleven. Het blijft mogelijk

toekomstige duurzaamheidprincipes zoals

om één of enkele woningen alsnog te

o.m.

behouden als relict(en) en te restaureren (bv.

energieneutrale woningen, wadi’s enz.

herontwikkeld

worden.

het

inzetten

op

woonverdichting,

Alternatief 3: het stedenbouwkundig patroon wordt behouden, maar alle woningen worden in nieuwbouw uitgevoerd volgens de
geest van de huidige wijk.

Alternatief 3 bis: het Kardinaal Mercierplein wordt na de infrastructuurwerken terug hersteld.
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Programma:







het huidig stratenpatroon en tuinwijkconcept
blijft maximaal behouden.
alle woningen komen in aanmerking voor
nieuwbouw. De woningen binnen de
reservatiestrook
blijven
nog
tijdelijk
behouden of worden afgebroken.
er wordt een volledig nieuwe typologie
ontwikkeld binnen de lay-out van het
stratenpatroon. Deze kan bestaan uit
woonclusters met gestapeld wonen rond
collectieve binnenhoven. Naast gestapeld
wonen blijft er echter ook plaats voor
compacte geclusterde rijwoningen met een
knipoog
naar
de
oorspronkelijke
tuinwijktypologie.
Het
centrale
bouwveld,
waar
zich
oorspronkelijk het vrijgezellenhuis bevond,
wordt ingericht als nieuw groen hart van de
wijk. De overige ‘commons’ (de groene

Oppervlakte projectgebied
Renovatie/nieuwbouw
Erfgoedwoningen '20-'30
Asbeton
Baksteen
Overige woningen/nieuwbouw







collectieve binnenruimtes) worden in het
vernieuwde tuinwijkmodel heraangelegd tot
nieuwe semi-publieke zones in de geest van
het plan van Louis Van der Swaelmen.
de woondichtheid van de wijk wordt
opgetrokken naar ca 32 wo/ha. Het totaal
aantal woonentiteiten binnen dit alternatief is
ca. 230 wooneenheden.
om
de
bouwkundige
en
de
stedenbouwkundige
erfgoedwaarde
te
duiden, wordt een 3 bis alternatief voorzien
waarbij het Kardinaal Mercierplein behouden
blijft.
de hoofdontsluiting van de wijk blijft via de
Schoolstraat, parkeren kan bij de nieuwe
woonensembles voorzien worden door
ondergronds parkeren en voor de individuele
woningen bovengronds in carports.

7,3 ha
Privaat/sociaal

Sociaal
4
2
64
70
66

Totaal
Te slopen woningen
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0
0
160
160
160

Kostensimulatie
Alternatief 3

Alternatief 3bis

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

18.051.323,91
1.805.132,39
19.307.068,18

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

16.092.124,35
1.609.212,43
16.777.817,92

Subtotaal tekort WE

€

549.388,12

Subtotaal tekort WE

€

923.518,86

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.261.420,35
2.495.695,57
326.142,03

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.842.219,00
2.600.886,71
384.221,90

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.091.866,81
27.120,00
5.859.659,46

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.625.554,19
27.120,00
5.940.230,17

Subtotaal BTW

€

5.362.683,39

Subtotaal BTW

€

5.421.163,96

7.003.938,32
225.601,10
144.135,66

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €
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7.970.237,02
219.730,93
144.068,34

Alternatief 4: Parkwijk Klein Rusland (nieuwbouw)
Het architecturaal en stedenbouwkundig

Rusland West). Deze nieuwe wijk kan

concept van de huidige wijk wordt

vanuit eenzelfde ambitie als Huib Hoste

verlaten

voor

en

concept

wonen

een
in

ambitieus

park.

Louis

Van

der

Swaelmen

een

De

voorbeeldwijk zijn voor de 21e eeuw. De

wordt

nieuwe wijk zal volop inzetten op huidige

opgebouwd vanuit de aanwezige en

en toekomstige duurzaamheidprincipes

nieuwe landschappelijke elementen, zoals

zoals

de groene heuvel van de zonneberg en een

woonverdichting,

nieuw aan te leggen park als groene buffer

woningen, wadi’s enz.

stedenbouwkundige

een

nieuw

structuur

o.m.

het

inzetten

op

energieneutrale

naar de E34 (koppelingsgebied Klein

Bij alternatief 4a wordt specifiek nog een deel van de bestaande weginfrastructuur behouden maar wijzigt de morfologie
van de wijk. Er ontstaan grotere woonensembles met gemeenschappelijke binnenruimten.
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Alternatief 4b vertrekt van een volledige nieuwe infrastructuur maar voorziet eveneens woonclusters met collectieve groene
binnenruimten. Ter hoogte van de inkomzone via de Schoolstraat wordt een nieuwe publieke ruimte voorzien worden met
gelijkaardige afmetingen als het Kardinaal Mercierplein. Wonen in deze nieuwe wijk is wonen in een park.

Bij alternatief 4c wordt er volop ingezet op het schakelen van ‘commons’ (collectieve groene binnenruimten) en een nieuw
langwerpig publiek plein dat de ruggengraat vormt van het nieuwe stedenbouwkundig model.
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Programma:






geen enkele woning wordt behouden en
alle bestaande infrastructuur wordt
opgebroken.
Er wordt een nieuwe woontypologie
ontwikkeld volgens de principes van
collectief wonen. Dit kan door geclusterde
rijwoningen en/of gecombineerd met
plaatselijk gestapeld wonen (alternatief 4a
en 4b). Deze clusters met een hogere
dichtheid kunnen gerealiseerd worden
door middel van gestapeld wonen van 3 à
4
bouwlagen
rond
collectieve
binnenhoven, maar plaatselijk ook door
middel van woontorens (tot +/- 6 lagen)
(alternatief 4c).
Er zijn drie varianten uitgewerkt die een
verschil in woondichtheid suggereren. Elk





van de varianten is voorzien van
collectieve groene binnenruimtes die in
relatie staan tot de zonneberg en de
reservatiestrook.
de woondichtheid van de wijk wordt
opgetrokken naar ca.25 wo/ha (alternatief
4a) tot ca. 47 wo/ha (alternatief 4c). Het
totaal aantal woonentiteiten binnen dit
alternatief is 183 (4a), 260 (4b) of 340 (4c).
de hoofdontsluiting van de wijk blijft via
de Schoolstraat, parkeren kan bij de
nieuwe woonensembles voorzien worden
door ondergronds parkeren en voor de
individuele woningen bovengronds in
carports.

Oppervlakte projectgebied
7,3 ha
Alternatief
4a
4b
4c
Renovatie/nieuwbouw
Erfgoedwoningen '20-'30
Privaat/sociaal Sociaal
Privaat/sociaal Sociaal Privaat/sociaal Sociaal
Asbeton
0
0
0
0
0
0
Baksteen
0
0
0
0
0
0
Overige
woningen/nieuwbouw
23
160
100
160
180
160
Totaal
23
160
100
160
180
160
Te slopen woningen
66
160
66
160
66
160
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Kostensimulatie
Alternatief 4a

Alternatief 4b

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

21.340.662,23
2.134.066,22
22.655.262,28

CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

16.333.094,90
3.708.627,40
17.966.404,39

Subtotaal tekort WE

€

819.466,17

Subtotaal tekort WE

€

2.075.317,91

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.960.122,65
2.644.628,10
396.012,27

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

3.960.122,65
2.644.628,10
396.012,27

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.711.506,82
27.120,00
6.089.223,31

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.711.506,82
27.120,00
6.128.332,51

Subtotaal BTW

€

5.560.971,41

Subtotaal BTW

€

5.600.080,61

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

8.091.944,40
213.461,60
143.799,20

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

9.386.905,34
207.531,79
143.726,05

Alternatief 4c
CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

11.137.839,25
4.834.445,06
12.251.623,17

Subtotaal tekort WE

€

3.720.661,14

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

1.838.503,15
951.695,75
183.850,32

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

1.070.657,72
27.120,00
5.635.352,15

Subtotaal BTW

€

5.462.616,05

Totaal tekort
€
Prijs/WE privaat €
Prijs/WE sociaal €

10.253.934,90
206.703,40
143.685,15
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Alternatief 5: Nieuwe woonontwikkeling in Zelzate (nieuwbouw)
Binnen dit alternatief gaan we ervan uit

Voor dit alternatief worden twee varianten

dat we de woonbehoefte van 160 sociale

voorgesteld:

wooneenheden niet opvangen binnen de

 Variant a: nieuwe woningen worden
voorzien in huidige woonzones binnen
Zelzate
(kernversterking
en
kerninbreiding);

alternatieven 1 t.e.m. 4 waardoor er
bijkomende woningen dienen gezocht te
worden buiten de woonwijk.
Dit

alternatief

opportuniteit

kan
zijn

echter
om

de

ook

 Variant b: nieuwe woningen worden in
woonuitbreidingsgebieden voorzien

een

bestaande

woonkernen in Zelzate lokaal kwalitatief
te verdichten.

Alternatief 5: op verschillende plaatsen in Zelzate wordt aan kernverdichting of kernversterking gedaan. De alternatieven
binnen de kern van Zelzate zijn A-varianten. De alternatieven buiten de R4 zijn B-varianten.

Programma:






geen enkele woning wordt behouden en
alle bestaande infrastructuur wordt
opgebroken. Op de locatie in KleinRusland wordt een andere functie
ondergebracht.
de realisatie van woningen binnen de kern
van Zelzate gebeurt door kernversterking
of kernverdichting.
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er worden woonvormen voorgesteld in
morfologie van de sites die enerzijds
aansluiten op de omliggende typologie
maar ook zullen streven naar een
verdichting. Dit kan door andere
typologieën toe te laten zoals gestapeld
wonen en meerdere bouwlagen.
A1 – Verdichting Bejaardewoningen
Kastanjeplein = 1,8 ha berekend op +/- 40










wo/ha = 72 wooneenheden – 24
wooneenheden te vervangen = +/- 48
wooneenheden extra bij vervangingsbouw
A2 – Charles Andriesstraat = 4,3 ha,
berekend op +/- 30 wo/ha = +/- 135
wooneenheden
A3 – Slachthuisstraat = 0,7ha, berekend op
+/- 30 wo/ha = +/- 21 wooneenheden
A4 – Vanuit deze strategie zal er op zoek
gegaan worden naar kleine percelen voor
+/- 10-15
wooneenheden binnen het
woongebied van Zelzate. Hierdoor kunnen
kleinschaligere
projecten gerealiseerd
worden die een bijdrage kunnen leveren
aan de opwaardering van hun omgeving.
De schaal van deze projecten hangt af van
hun specifieke ligging.
B1 – Denderdreve –oost – Groene Briel:=
16 ha, berekend op +/- 30 wo/ha = +/- 510
wooneenheden

Alternatief
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Beschikbaar

Oppervlakte:
hectare
1,8
4,5
0,7
17
13
1,15
0,39
38,54

Woningen/hectare
40
30
30
30
30
30
30
30








B2 – zone Endeke= 9,6 ha berekend op +/30 wo/ha = +/- 390 wooneenheden
B3 – Krekelmuyter:= 1,15 ha, berekend op
+/- 30 wo/ha = +/- 34 wooneenheden
B4: Afwerking woonlint Denderdreve ter
hoogte van de op te heffen KMO-zone: =
0,38 ha, berekend op +/- 30 wo/ha = +/- 11
wooneenheden.
de woonbehoefte van 160 woonentiteiten
kan ook verspreid worden over één of
meerdere sites.
het parkeren en ontsluiten van de
verschillende sites dient meer in detail per
locatie afzonderlijk bekeken te worden. De
algemene parkeernorm van Zelzate zal
gehanteerd worden en qua ontsluiting zal
maximaal aangetakt worden op het
huidige wegennet.

Aantal
wooneenheden
(WE)
WEgereserveerd WE beschikbaar
72
24
48
135
0
135
21
0
21
10 à 15
510
0
510
390
0
390
34
0
34
1&
0
11
1150,2
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Kostensimulatie
In de kostensimulatie van alternatief 5 zijn

woonmaatschappij

enkel bouwkosten opgenomen (zoals in de

besturen. Andere zijn privaat. Bij de

andere alternatieven). Eventuele kosten

verdere uitwerking van dit alternatief

voor

worden

de

aankoop

van

gronden

of

deze

of

kosten

van

en

openbare

mogelijke

opbrengsten van verkoop van gronden

opbrengsten van de verkoop van de

werden niet verrekend. Een aantal locaties

gronden in de huidige wijk Klein-Rusland

in alternatief 5 zijn in eigendom van de

mee in overweging genomen.

Alternatief 5x
CVBA-WONEN
SUBSIDIES OE
Studiekosten (10%)
FS3-LENING

€
€
€
€

24.314.584,15
2.431.458,42
20.469.412,03

Subtotaal tekort WE

€

6.276.630,53

INFRASTRUCTUURWERKEN
AGI-SUBSIDIES
Studiekosten (10%)

€
€
€

2.388.984,09
2.627.882,50
238.898,41

Subtotaal tekort infra
BTW 6%
BTW 21%

€
€
€

6.168.524,26

Subtotaal BTW

€

5.616.668,94

Totaal tekort

€ 11.893.299,47
Prijs/WE privaat nvt
Prijs/WE sociaal €
151.966,15
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Milieu-effecten
Bodem en grondwater
Voor wat betreft bodem en grondwater

ondergronds kan worden gebouwd (1

blijkt uit het milieuonderzoek dat het

ondergrondse

verschil tussen de alternatieven dermate

mogelijks tijdelijk bemaling noodzakelijk

klein is dat deze niet als onderscheidend

kan

wordt beschouwd. Bij alle alternatieven

alternatieven is er omzeggens geen risico

wordt aangenomen dat maximum 3m

tot verspreiding van verontreinigingen.

zijn.

verdieping)
Voor

de

waarbij

verschillende

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
De onderscheidende effecten situeren zich

reconstructie

voornamelijk tussen de alternatieven 1, 2

onderscheidende effecten situeren zich op

en 3 enerzijds en alternatief 4 en 5

vlak

anderzijds, waar de landschappelijke- en

oorspronkelijke materialen en technieken

erfgoedwaarden in de wijk verdwenen

bij

zijn.

versterkt en bij reconstructie dit niet het

ruimte

die

moet

restauratie.

erfgoed,

restauratie

gezien

worden

behouden

De
de
en

geval is.

Algemeen kan gesteld worden dat door
de

van

en

worden

De effecten ten aanzien van alternatief 2

gevrijwaard/wordt ingenomen door de

zijn op dezelfde wijze te beoordelen als bij

reservatiestrook

alternatief 1 met het onderscheid dat de

het

Kardinaal

Mercierplein (met omliggende woningen)

effecten

onder zijn huidige vorm niet behouden

ingeschaald

kan blijven. Het centrale plein wordt als

erfgoedwaarde

het

tot

gezien slechts een beperkt deel van de

ten

‘erfgoedwaarden’

ware

aanzienlijk

gecoupeerd,
negatieve

wat

leidt

effecten

aanzien van de landschappelijke structuur

beperkter
ten
en

worden

aanzien

van

belevingswaarde,
worden

gerestaureerd/gereconstrueerd.

en relaties en de erfgoedwaarde op

Alternatief 3 wordt negatief beoordeeld

wijkniveau voor alle alternatieven.

ten

aanzien

van

In alternatief 1 worden de woningen met

perceptieve

erfgoedwaarde

belevingswaarde,

ofwel

positief

maximaal

erfgoedwaarde
kenmerken
gezien

en
van

de

en

de

gerestaureerd of gereconstrueerd. Op vlak

oorspronkelijke

van

en

erfgoedwaarden niets blijft behouden. De

geen

belevingswaarde van de wijk zal wijzigen,

onderscheidende effecten verwacht tussen

wat – afhankelijk van het ontwerp- als

landschappelijke

belevingswaarde

structuur

worden
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woningen

en

positief

of

negatief

kan

worden

effectengroepen

binnen

gepercipieerd. De herkenbaarheid van de

landschap,

wijk wordt echter wel aangetast door de

archeologie als (aanzienlijk) negatief te

aanwezigheid

beoordelen, gezien de verschijningsvorm,

van

nieuwe

woontypologieën.

van

erfgoed

en

interne landschappelijke structuur (ovv

De effecten bij alternatief 4 zijn ten
aanzien

bouwkundig

discipline

de

verschillende

stratenpatroon en centrale groengebieden)
niet

behouden

blijven

en

de

erfgoedwaarden worden aangetast.
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neer
neer
geze
geze

behoud van de bestaande bebouwing. Dit
is slechts mogelijk indien blijkt dat na
realisatie van

de

infrastructuur

deze

ruimte bebouwbaar blijft. De alternatieven
inclusief deze milderende maatregel zijn
alternatieven 1bis, 2bis en 3bis uit de
alternatievenonderzoeksnota.

algemeen

beperkter

dan

de

onderscheidende effecten binnen Klein-

Rusland. De eerder kleine verschillen in de
effecten

binnen

alternatief

5

locatieafhankelijk.

zijn

Bij locatie B1 kan eventueel overwogen

geeft dan volgende relatieve score voor

worden de bestaande hoeve te behouden

deze parameter.

en te integreren in een nieuw ontwerp. Dit

Mens
Volgende aspecten binnen deze discipline

zekerheid kan worden geboden over de

werden onderzocht: mobiliteit, ruimte,

mogelijkheid om al dan niet woningen te

hinder en omgevingskwaliteit (ruimtelijke

behouden/herbouwen in deze zone na

kwaliteit en gezondheid).

realisatie van de infrastructuur. Dit verlies
aan

Algemeen kan gesteld worden dat door
de

ruimte

die

moet

woningen

is

niet

voor

alle

alternatieven als negatief te beoordelen,

worden

gezien - afhankelijk van het alternatief –

gevrijwaard/wordt ingenomen door de

daarnaast

reservatiestrook de woningen die op

nieuwe

woningen

worden

gerealiseerd binnen het projectgebied.

vandaag binnen deze reservatiestrook
gelegen zijn in de toekomst moeten

Immers hoe meer woningen worden

verdwijnen.

(36WE)

afgebroken binnen de woonwijk, buiten de

worden bijgevolg ingenomen tgv de

reservatiestrook, hoe meer ruimte kan

realisatie van de infrastructuur. Dit wordt

worden (her)benut voor nieuwbouw - hoe

op

als

hogere nettowinst aan woonfunctie kan

randvoorwaarde, gezien op vandaag geen

worden bereikt door verdichting binnen

Deze

vandaag

woningen

aangenomen
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de huidige woonwijk. Dit betekent dat bij

omgevingskwaliteit. Dit hangt samen met

alternatief

aantal

o.m. de nabijheid van de N49, die een

wooneenheden worden gerealiseerd en bij

negatief effect heeft op het geluidsklimaat

alternatief

en de omringende industrie van de haven.

1

het

4

kleinst

met

een

hogere

woondichtheid kan het grootst aantal

Conform het afwegingskader mbt de

wooneenheden worden gerealiseerd. Zo is
er

voor

alternatieven

1

en

2

wenselijkheid van inplanting van nieuwe

een

woonzones in geluidsbelastende zones is

nettoverlies aan woningen, wat resulteert

de inplanting van een woonzone thv deze

in een (beperkt) negatief effect, en voor

locatie

alternatieven 3 en 4 een nettowinst, wat

milderende

resulteert in een positief effect. Bij alle

maatregelen

worden gehuisvest en wordt dus voldaan
van

maatregelen

zijn

alleszins

aangewend voor visuele en auditieve

woonachtig zijn in de reservatiestrook)
uitgangsprincipe

of

ruimte thv de reservatiestrook worden

bewoners (dus ook diegene die momenteel

het

wenselijk,

noodzakelijk. In het tussenscenario kan de

alternatieven geldt wel dat alle huidige

aan

minder

om

de

hinder

tav

de

omwonenden te beperken. Het betreft

het

hierbij echter een tijdelijke oplossing. In

realiseren van 160 sociale huurwoningen,

het eindbeeld zal de grootte van de hinder

en blijft ook de sociale samenhang tussen

en nodige maatregelen en beschikbare

de bewoners behouden.

ruimte hiervoor grotendeels afhangen van

Door het groter aanbod aan woningen in

de

alternatieven 3 en 4 biedt dit meer kansen

infrastructuur.

om nieuwe bewoners aan te trekken,

(potentiële)

realisatie

zodoende een grotere sociale mix te

maatregelen

dient

creëren

sociale

binnen het project voorzien te worden om

samenhang kan ontstaan. Bij alternatieven

deze maatregelen te kunnen realiseren.

1 en 2 blijft de huidige woondichtheid

Hierbij kunnen deze maatregelen (of de

behouden. Sowieso biedt de herinrichting

ruimte voor) – gezien een nieuw ontwerp

van de woonwijk, ongeacht het alternatief;

wordt bedacht – bij alternatief 4 beter in

wel kansen om de ruimtelijke structuur en

het

samenhang van de woonwijk op zich te

alternatieven 1-3 dient hierbij de huidige

versterken. Het effect zal afhangen van het

structuur

uiteindelijke ontwerp, waarbij voldoende

behouden. Het voorstel vanuit discipline

aandacht

landschap,

bouwkundig

archeologie

om

en

er

een

moet

doorwaadbaarheid

nieuwe

uitgaan
van

het

naar
gebied,

concrete

inrichting
In

ontwerp
van

van

functie
van

de

de

de

nodige

voldoende

ruimte

worden
de

van

de

wijk

ingepast.
te

Bij

worden

erfgoed

mogelijkheid

en
te

aansluiting bij bestaande (en toekomstige)

onderzoeken of er woningen kunnen

verbindingen, …

gerealiseerd/behouden worden ter hoogte
van de reservatiestrook na realisatie van

Zoals hoger reeds aangehaald scoren de
alternatieven

binnen

de infrastructuur (ifv herstel Kardinaal

Klein-Rusland

Mercierplein in alternatieven 1bis, 2bis en

algemeen slecht op vlak van hinder en

3bis) is vanuit dit opzicht dan ook niet
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wenselijk, gezien de woningen dichter

niet

voldoende

ruimte

is

om

deze

tegen de infrastructuur komen te liggen

maatregelen te kunnen realiseren binnen

(indien de infrastructuur niet ondergronds

het eigen projectgebied.

wordt voorzien) en hierdoor vermoedelijk
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de
het
t.
opmaa
tabb
kGa
van

met verlies aan woonfunctie ter hoogte
van Klein-Rusland indien

de functie

wonen niet behouden blijft op de site.
Alternatieven 5-A1 Kastanjeplein en 5-B4
woonlint

Denderdreve,

5-A2

Charles

Andriesstraat, 5-A3 Slachthuisstraat en 5B3 Krekelmuyter zijn niet groot genoeg
zijn om 160 wooneenheden te realiseren
om alle bewoners uit Klein-Rusland te
huisvesten.

Daarom

worden

deze

alternatieven in eerste instantie negatief
beoordeeld. Hier kan wel gekeken worden
naar een combinatie van locaties om tot
voldoende ruimte te komen voor 160
wooneenheden.
Alternatieven 5-B1 Denderdreve-Oost en
5-B2 Endeke zijn wel voldoende ruim voor
de realisatie van 160 wooneenheden en er
kan een hogere woondichtheid worden
nagestreefd,
nettowinst

waardoor
aan

een

ruime

woonfunctie

wordt

verwacht en waardoor ook de sociale
samenhang

van

de

behouden.

Anderzijds

bewoners
gaan

blijft
deze

alternatieven ook gepaard met verlies aan

verdichting en versterking van het

landbouwfunctie, waarbij de effecten voor

bestaand woonweefsel van Zelzate.

beide

locaties

als

negatief

worden

Variant 5-A4, waarbij gezocht wordt naar

beoordeeld. Deze alternatieven situeren

verdichtingsmogelijkheden binnen het

zich aan de rand van Zelzate en betekenen
bijgevolg

de

aansnijding

van

huidige woonweefsel van Zelzate zal

nieuw

positieve effecten hebben naar ruimtelijke

woonweefsel, versnippering van open

structuur en samenhang, waarbij de

ruimte en dragen niet bij tot verdichting

huidige woonstructuur door inbreiding

van het bestaande woonweefsel.

wordt versterkt.

Alternatief 5-B3 Krekelmuyter, 5-A2

Bij variant 5-A1 Kastanjeplein wordt een

Charles Andriesstraat, 5-A3

nieuw concept gerealiseerd ter vervanging

Slachthuisstraat en 5-B4 woonlint

van de verouderde en open

Denderdreve betreffen (kleine) open

bebouwing/woningen en beantwoordt

restruimtes veelal aansluitend bij bestaand

eveneens aan de hedendaagse vraag naar

woonweefsel waardoor de impact op de

zuinig ruimtegebruik en hergebruik.

ruimtelijke structuur beperkt is.

Voor varianten A4 en A1 geldt tevens dat

Variant 5-B4 woonlint Denderdreve

een inpassing binnen kwalitatieve woon-

betreft ook aansnijding van deels

en leefomgeving en ruimtelijke integratie

onbebouwde ruimte buiten het

binnen de woonconcentratie Zelzate (al

woonweefsel van Zelzate, maar betekent

dan niet West of centrum) mogelijk is en

wel een verdichting van het bestaande

dat er voldoende (lokale) voorzieningen in

woonlint Denderdreve, waardoor geen

de nabijheid aanwezig zijn.

open ruimte wordt versnipperd. Deze
locatie heeft wel eerder een perifere

Dit laatste geldt ook grotendeels voor de

ligging tov het woonweefsel van Zelzate

ander locatie binnen de woonconcentratie

en wordt daardoor ook als (beperkt)

van Zelzate, 5-A2 Charles Andriesstraat en

negatief beoordeeld ten aanzien van de

5-A3 Slachthuisstraat.

ruimtelijke structuur en samenhang.
Voor de alternatieven 5-B buiten (aan de
Variant 5-A2 Charles Andriesstraat en 5-

rand van de) de woonomgeving van

A3 Slachthuisstraat betreffen het

Zelzate is inpassing en integratie binnen

aansnijden van onbebouwd gebied binnen

het bestaande woonweefsel moeilijker.

de huidige woonbestemming. Hoewel bij

Ook is de afstand tot (lokale)

deze varianten niet echt sprake is van

voorzieningen groter.

verdichting of inbreiding betekenen ze wel
een versterking van het woonweefsel van

Wat betreft de omgevingskwaliteit scoren

Zelzate.

de alternatieven die nabij grote
infrastructuur liggen slechter. Het gaat om

Varianten 5-A1 Kastanjeplein en 5-A4

de alternatieven 5-A2 Charles

verdichting Zelzate betekenen een

Andriesstraat, 5-A3 Slachthuisstraat, 5-B2
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Endeke en 5-B3 Krekelmuyter die nabij de

de volledige invulling van locatie 5-B1

N49 en R4 gelegen zijn en daardoor

Denderdreve-Oost wel gepaard gaat met

belangrijke geluidshinder (en visuele

een zekere verkeersgeneratie, dat zou

hinder) ondervinden. Voornamelijk ter

ontsluiten via de Koning Albertlaan

hoogte van de N49 is de luchtkwaliteit

doorheen de woonwijk Vogelzang, kan er

voor NO2 slechter. Conform het

wel een negatief effect ontstaan op de

afwegingskader mbt de wenselijkheid van

verkeersleefbaarheid- en veiligheid en op

inplanting van nieuwe woonzones in

het geluids- en luchtklimaat in die

geluidsbelaste zones is de inplanting van

woonwijk. Daarom wordt deze locatie

een woonzone thv deze locaties minder

negatiever beoordeeld op vlak van

wenselijk, of zijn milderende maatregelen

omgevingskwaliteit.

nodig.

Bij variant 5-A4 verdichting Zelzate zal de

Voor de locaties, 5-A1 Kastanjeplein, 5-B1

omgevingskwaliteit verschillen

Denderdreve-Oost en 5-B4 woonlint

naargelang de locatie binnen Zelzate.

Denderdreve is de omgevingskwaliteit

Zones op korte afstand van de R4 en N49

beter ten opzichte van de huidige

zullen een slechtere omgevingskwaliteit

woonwijk, en zijn deze locaties conform

hebben dan zones die meer centraal zijn

hoger genoemd afwegingskader wel

gelegen.

geschikt voor nieuwe woonzones. Gezien
Onderscheidende effecten ‘mens’ voor alternatief 5 (rood: negatief  groen positief)
Ruimtegebruik functies

Ruimtelijke structuur en bereikbaarheid

Sociale samenhang

Omgevingskwaliteit
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Ruimtelijke kwaliteit

Sociale waarde

Milderende maatregelen vanuit het milieu-onderzoek
De leefbaarheid van de woonwijk wordt



Goede sociale mix voorzien tussen
sociaal-private woningen. Indien dit
niet mogelijk is binnen eenzelfde
locatie, dient gezocht te worden naar
een locatie voor een (deelse)
herlokalisatie van sociale bewoners



Maximaal
inzetten
op
zuinig
ruimtegebruik en hergebruik van
ruimte



Kwalitatieve inrichting
openbaar domein



Voldoende
differentiatie
inzake
woningtypes zodoende een goede
sociale mix te bewerkstelligen;



Goed evenwicht tussen aantal
wooneenheden
enerzijds,
en
voldoende ruimte voor een mix aan
woningtypes;



Laag- en middenbouw ipv hoogbouw
(ifv leefbaarheid en sociale cohesie);



Doordachte
inrichting
van
de
gemeenschappelijke delen ifv het
samenbrengen van bewoners en
creëren
van
voldoende
ontmoetingsplekken
door
bijvoorbeeld de realisatie van een
ontmoetingslokaal.

mede bepaald door de inrichting van de
woonwijk zelf. Daarom dient, ongeacht de
locatie

voor

de

huisvesting

van

de

bewoners voor elk alternatief voldoende
aandacht uit te gaan naar een kwalitatieve
inrichting van het openbaar domein,
duurzame bouwtechnieken, hernieuwbare
energie,

nastreven

van

een

hoog

ambitieniveau voor levenslang wonen,
autoluw

en

groen

wonen,

doorwaadbaarheid,
gemeenschappelijk

goede

voldoende
groen,

goede

verbindingen voor zwakke weggebruiker,
voorzien van mix aan woontypes…
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
alternatief specifieke en algemene milderende
maatregelen.

Volgende

algemene

milderende

maatregelen worden voorgesteld om een
leefbare woonwijk te kunnen realiseren:


In totaliteit maximaal het huidig
aantal sociale huurwooneenheden
voorzien.

van

het

Specifieke milderende maatregelen per alternatief worden uitgebreid besproken in het
strategisch milieu-effectenonderzoek.
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