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Deze nota bevat verdere verfijning van de alternatieven met het oog op de verdere uitwerking en realisatie. Het is 

informatief document. De nota heeft geen juridische waarde. Wie wil reageren op de inhoud, moet zich hiervoor 

baseren op de tekst van de integrale onderzoeksrapporten. De uitgebreide rapporten van het geïntegreerd 

onderzoek zijn leesbaar op www.gentsekanaalzone.be/klein-rusland. 

1. Opzet, doel en aanpak van de realisatiestrategie 

Situering  

De onderzoeksfase van het complex project (strategisch MER, synthesenota) is grotendeels afgerond; een 

groot deel van de benodigde inzichten over vijf alternatieven en varianten daarbij ligt op tafel. Een duidelijke 

keuze voor één van de onderzochte alternatieven komt hier evenwel nog niet uit naar voor. 

Ter afronding hiervan, en ter verdere voorbereiding van een (voor)ontwerp-voorkeursbesluit, lijkt het dan ook 

zinvol om ook de aspecten van realiseerbaarheid van de verschillende alternatieven nader in beeld te 

brengen. De vijf alternatieven worden daarbij, met hun maximale varianten die als beste uit de reeds 

gevoerde besprekingen van de onderzoeken naar voor komen, meegenomen; alternatieven waarover in de 

diverse voorbije besprekingen van de onderzoeken minder enthousiasme naar voor kwam (alternatieven 2 

en 4) worden overeenkomstig minder diepgaand behandeld.  

Doel 

Tussen de beschrijvingen en de analyses van de alternatieven in de uitgewerkte documenten en de 

eigenlijke projectvoorbereiding van een gekozen voorkeursalternatief in de volgende fase van het complex 

project, ligt nog een grote afstand. Uiteraard moet de eigenlijke projectvoorbereiding pas in de projectfase 

gebeuren. Maar het is goed daarover tijdig te beginnen nadenken, zeker op het globale niveau van de 

strategie die zal gehanteerd worden. Tegelijk is dit zinvol omdat het wellicht zinvol / nodig zal zijn in het 

(voorontwerp-)voorkeursbesluit al een aantal principes van, kapstokken voor of flankerende maatregelen 

bij de realisatiestrategie van het gekozen voorkeursalternatief te benoemen, als ijkpunt 

voor de gedetailleerde uitwerking in de volgende projectfase. De workshop 

realisatiestrategie reikt hiervoor aanbevelingen aan.  
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Uitkomst van de workshop is een nota over de mogelijke realisatiestrategie(ën) van deze drie + twee 

alternatieven. Hieruit kan bij de voorbereiding van het (voorontwerp-)voorkeursbesluit de realisatiestrategie 

van het voorkeursalternatief worden geplukt. Daarbij worden instrumenten, partners, financiële middelen, 

een realistische planning en fasering en het vergunningstraject uitgetekend. Als insteek wordt het 

alternatievenonderzoek en bijhorend kostenmodel gebruikt, alsook de informele bevraging van de partners 

naar aanleiding van de bespreking synthesenota.  

Houvasten 

Eerste principe of houvast bij alle alternatieven is dat naar gemengde woonbuurten met sociale mix wordt 

toegewerkt wat betreft sociale huurwoningen en andere woningen (private woningen, eventuele sociale 

koopwoningen), met in alle grotere woonlocaties (meer dan 50 woningen) minstens een derde van elk van 

beide types woningen. Dit houvast bouwt voort op de 1/3-1/3-verhouding die VMSW doorgaans hanteert; 

het wordt hier qua grootte-orde vooropgesteld waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. 

Tweede principe of houvast is dat wanneer nieuwe woningen buiten de site Klein-Rusland nodig zijn voor 

een alternatief, deze in het woongebied van Zelzate 1 worden gerealiseerd (kernversterking) en in de 

woonuitbreidingsgebieden alleen voor delen die nauw aansluiten bij de kern van Zelzate en in overheidsbezit 

zijn waardoor ze sneller en goedkoper ontwikkeld zouden kunnen worden 2. 

Derde principe of houvast is dat alle alternatieven worden uitgewerkt en beschreven voor de globale 

groepen van bewoners (sociale huurders en private bewoners). De enkele huidige private eigenaar-

bewoners kunnen zo gewenst mee in oplossingen voor deze eerste groep instappen, of er worden voor hen 

afzonderlijke mogelijkheden voorzien; deze laatste komen telkens bij het flankerend beleid ter sprake.  

 

Een vierde houvast is van een andere aard en overstijgt het complex project. Het gaat om de totale 

woningvoorraad van cvba Wonen die vanaf 2019 meer dan 1.000 sociale huurwoningen moet omvatten, wil 

de vennootschap voor verdere erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij in aanmerking komen. Eind 

2013 beheerde cvba Wonen 1.008 woningen. Met de opzet van het complex project om de bewoonde 

woningen in Klein-Rusland daar of door vervanging goed bewoonbaar te maken voor de huidige Klein-

Ruslanders en niet de leegstaande woningen, zal het aantal sociale huurwoningen daar dalen van 228 naar 

160 en het totale patrimonium van de vennootschap dus van 1.008 naar 940. Behoudens door fusie met een 

andere erkende sociale huisvestingsmaatschappij, dient de vennootschap dus naarmate woningen worden 

overgedragen aan derden of gesloopt nieuwe sociale huurwoningen te bekomen om aan de VMSW-

schaalvergrotingsnorm te blijven voldoen. Deze (stapsgewijze maar voorafgaandelijke) aanvulling met 

minimaal 60 extra sociale huurwoningen valt buiten dit complex project. Maar de betrokken 

overheidspartners zijn zich van bewust van de ernst van de situatie voor de vennootschap en leveren 

parallel aan dit complex project inspanningen om die minimaal 60 extra sociale huurwoningen tijdig te 

kunnen aanbieden, waardoor de bestaansonzekerheid van de vennootschap wordt weggenomen en haar 

houvast naar de toekomst wordt gegeven.  

Concreet engageert de gemeente Zelzate zich om 30 sociale bejaardenwoningen aan Kastanjeplein en 30 

andere uit de rest van de gemeente over te dragen aan cvba Wonen. Het blijft echter een aandachtspunt om 

de cvba Wonen niet in rechtsonzekerheid te brengen door de doelstelling van het project. 

Aanpak  

De workshop is drie maal samengekomen, telkens aan de hand van een voorbereidende discussienota en 

eventuele huiswerken van deelnemers. De werkzaamheden worden tegen april 2018 afgerond. 

 

 
1
  Het Gebiedje B4 Afwerking woonlint Denderdreve wordt hiervoor niet meegenomen. Dit gebiedje ligt wel (deels) in woongebied (met 

landelijk karakter), maar ook deels in KMO-gebied en het betreft een lint in de bebouwingsrand van de gemeente. Deze plek kan dus 

zeker niet als kernversterkend worden beschouwd.  

2  Het enige deel van een woonuitbreidingsgebied in overheidsbezit ligt in Denderdreve aan de rand van bebouwing en is niet 

kernversterkend. Woonuitbreidingsgebied Endeke ligt vrij dicht bij de kern, maar is volledig privé-bezit.  
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Informatie over de noden en wensen van de (verschillende groepen) huidige bewoners, zowel sociale 

huurders als private eigenaars, wordt vanuit de workshop / het onderzoek sociaal wonen zo spoedig 

mogelijk na het bepalen van de globale richting van het project in het voorontwerp voorkeursbesluit 

ingebracht; tot zolang wordt met voorlopige aannamen in de aantallen woningen gewerkt.  

Deelnemers  

Volgende instanties hebben meegewerkt in deze workshop(s) : 

 RE-ST 

 Gemeente Zelzate 

 cbva Wonen 

 PMV als financieel-vastgoeddeskundige 

 VMSW 

 Team Vlaams Bouwmeester 

 Team complexe projecten 

 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 Vlaams bemiddelaar infrastructuurwerken 

 Projectbureau Gentse Kanaalzone 

 Ontwerpbureau Omgeving. 

 

Tussentijds en bij afronding is naar het projectbureau teruggekoppeld. 

Opzet van deze nota 

Deze nota focust vooral op de drie minst in vraag gestelde alternatieven. 

Het is een levend document dat aan de hand van de bijeenkomst van de workshop wordt aangepast en 

aangevuld tot een gedragen nota met aanbevelingen richting ontwerp-voorkeursbesluit en programma 

voor de projectfase van het complex project ontstaat. 
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2. Alternatief 1bis – erfgoed (maximaal) tuinwijk Klein-
Rusland 

2.1. Meer gedetailleerde beschrijving van dit alternatief  

Beschrijving uit de synthesenota (behoudens opmerkingen uit de workshop letterlijk overgenomen) 

De oorspronkelijke modernistische tuinwijk wordt op zowel bouwkundig als stedenbouwkundig vlak 

maximaal gerestaureerd zodanig dat haar unieke karakter terug in ere wordt hersteld. 

 

Programma: 
 de woningen uit de periode ’20 - ’30 worden gerestaureerd naar oorspronkelijk model 

 in alternatief 1 bis, waarbij het Kardinaal Mercierplein behouden blijft, 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 wanneer zij niet behouden kunnen blijven bij die realisatie 

 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 

 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 

 De hoofdontsluiting van de wijk blijft via de Schoolstraat, parkeren wordt geclusterd in de rand van de wijk of 

ondergronds parkeren (Koophandelsplein). 
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Bijkomende specifiëringen 

Enkel variant 1bis van dit alternatief wordt uitgewerkt; ook in de reservatiestrook worden (voor en/of na de 

bouwwerken van de bovenlokale infrastructuren) (tijdelijke) woningen voorzien.  

 

Aantal woningen dat minimaal gerealiseerd dient te worden : 

 in totaal 160 sociale huurwoningen 

 in functie van vermenging van woningtypes (uitgangspunt), ook bij een minimaal project van 188 woningen 

(alternatief 1) in Klein-Rusland max. 125 sociale huurwoningen, en dus min. 63 private woningen of 

sociale koopwoningen. Om stigmatisering te voorkomen worden de sociale huur- en private woningen 

gemengd over de te renoveren erfgoedwoningen en de nieuwbouwen 

 met de mogelijk (als de gerealiseerde infrastructuren dit toelaten) 24 bijkomende latere woningen in de 

reservatiestrook er bij, in de onderstelling dat deze alle private woningen zijn, komt de verhouding op 60/40 

te liggen 

 buiten Klein-Rusland zijn dus 35 sociale huurwoningen te realiseren in een van de A-locaties van 

alternatief 5 of elders in het woongebied van Zelzate (kernversterking), zo mogelijk ook in een gemengde 

situatie qua woningtypes: dus bij voorkeur in sites A2 Charles Andriesstraat, A3 Slachthuisstraat (René 

Vermandelstraat), A4 (in op te waarderen plekken in woongebied Zelzate op beide kanaaloevers) of 

eventueel in B3 Krekelmuyter 3. Binnen die voorkeurssites gaat de voorkeur uit naar de grotere op te 

waarderen plekken in Zelzate (samen ca. 23 à 43 woningen, zie alternatief 5) in functie van de 

stadsherwaardering/kernversterking, aangevuld met een 15-tal woningen elders, een deel van de site 

Charles Andriesstraat (i.f.v. de grondenruil met AWV + in één project, maar wel met goede oplossing voor de 

 

 
3
  Bovenop de 15 goedgekeurde sociale koopwoningen kunnen in Krekelmuyter ruimtelijk zinvol nog een twintigtal bijkomende woningen 

gerealiseerd worden. Meer dan 35 woningen zijn op deze site met haar specifieke configuratie niet kwaliteitsvol realiseerbaar. Binnen 

het lokaal woonoverleg zijn de meningen over die bijkomende woningen sterk verdeeld. Voor de gemeente moeten die 20 woningen 

sociale huurwoningen zijn en dienen voor Klein-Ruslanders. Voor cvba Wonen moeten het bijkomende sociale woningen zijn die 

bijdragen om de 1.000 woningen-norm te (blijven) halen. Vermits dit laatste met steun van de gemeente ook op een andere manier kan 

worden bereikt (zie vierde houvast in hoofdstuk 1), vervalt dit argument. Voor het complex project wordt dan ook uitgegaan van 20 

sociale huurwoningen in Krekelmuyter als herhuisvestingsmogelijkheid voor Klein-Ruslanders. Deze keuze is ook in de stuurgroep van 

het complex project bevestigd. Daarnaast is het zinvol dat enkele van de sociale koopwoningen, indien daar vraag naar is, voor Klein-

Ruslanders die zulks wensen kunnen worden benut.  
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geluidsproblematiek en de oriëntatie) en/of Krekelmuyter (reeds voorzien voor sociale huisvesting; ontwerp 

ligt klaar) 

 streefdoel bouwdichtheid voor Klein-Rusland: bij behoud huidige dichtheid aan de volumes uit het 

oorspronkelijke plan ca. 26 woningen per hectare; voor de sites in Zelzate: volgens context van de plek(ken) 

(zie hoofdstuk 6)  

 noodzaak aan groene ruimte op locatie wordt voor Klein-Rusland ingevuld met de commons en het groene 

K. Mercierplein en rond de woonbuurt met de zonneberg en (delen van) de koppelingsgebieden en voor de 

plek(ken) in Zelzate afhankelijk van de context van de plek (zie hoofdstuk 6) 

 hoofdtoegangen: van Klein-Rusland zelf voor auto’s via Schoolstraat en voor wandelaars, fietsers via een 

nieuw te realiseren verbinding over de bovenlokale infrastructurenbundel heen / voor de plek(ken) in Zelzate 

(zie hoofdstuk 6) 

 in het project dienen ook de nodige voorzieningen in de buurt ingepast (gemeenschapscentrum, te 

verlevendigen tot een soort buurthuis op huidige of andere plek) of gerealiseerd (eventuele kleinschalige 

superette, nader te bekijken). 

 

2.2. Kernidee realisatiestrategie voor dit alternatief 

Algemeen voor dit alternatief geldt de vraag in elke mate de aanwezige erfgoedwoningen op een zinvolle 

manier kunnen gerestaureerd worden. De studies wijzen uit dat dit technisch gezien mogelijk is, maar vooral 

de restauratie van de asbetonnen wanden is dit bouwtechnisch ingrijpend; alle andere onderdelen van de 

woningen dienen verwijderd en vervangen omdat ze niet origineel zijn waardoor het geheel niet op een 

restauratie maar op een reconstructie neerkomt.  

 

Dit alternatief, met zijn twee onderdelen binnen en buiten Klein-Rusland, wordt met twee verschillende, 

maar op elkaar afgestemde werkwijzen ontwikkeld. De restauratie van de toekomstige sociale woningen 

in Klein-Rusland zelf gebeurt door de sociale huisvestingsmaatschappij; de restauratie van de overige 

woningen en de woonontwikkelingen buiten Klein-Rusland worden via een ontwerp- en bouwwedstrijd 

gerealiseerd door een te selecteren ontwikkelaar (volgens de VMSW-Design and Build-procedure voor 

grote gronden 4) die alle andere restauraties, renovaties en nieuwbouwen voor zijn rekening neemt. De 

ontwikkelaar draagt de (buiten Klein-Rusland nieuw gebouwde) sociale huur- (en eventuele koop-)woningen 

over aan de sociale huisvestingsmaatschappij aan een vooraf vastgestelde prijs; hij verkoopt of verhuurt de 

private woningen op eigen risico.  

Voor het deel dat cvba Wonen zelf organiseert gebeurt dit met inschakeling van erfgoeddeskundigheid, met 

externe kwaliteitsbegeleiding en met degelijke afstemming op de ontwikkelaar van de private woningen. 

Alle gerestaureerde woningen voldoen nadien (minstens) aan de VMSW-normen. 

De restauratie, renovatie en de nieuwbouw worden gefaseerd in voldoende grote, samenhangende 

clusters van gebouwen gerealiseerd, samen met de opwaardering van het openbaar domein en de 

groenaanleg in die clusters, zodat steeds een afgewerkt deel van de op te waarderen woonbuurt ontstaat. 

De hele aanpak werkt ook de leegstand aan sociale woningen in de buurt, veroorzaakt door het lange 

oplossingstraject, weg. 

Als alternatief kan in de projectfase ook een PPS-constructie overwogen worden.  

Om een snelle verbetering van de woonsituatie van de Klein-Ruslanders te bekomen, wordt gestart met een 

deel van de in principe makkelijkst te ontwikkelen plekken Slachthuisstraat of Charles Andriesstraat 5. 

Tegelijk worden de mogelijkheden voor de kleinschalige kernversterkende projectjes grondig onderzocht en 

in beeld gebracht (best in een studie van het Team Vlaams Bouwmeester).  

 

Getracht wordt de opportuniteit van dit project aan te grijpen om alvast belangrijke verbeteringen in het 

woon- en leefweefsel van Zelzate te realiseren in een aanzet van een globaal project van sociale 

 

 
4
  Die helaas niet voor renovatie van toepassing is.  

5  Wanneer voorafgaand snel een oplossing voor het voetbalveld daar kan worden georganiseerd. 
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stadsvernieuwing voor het centrumgebied van Zelzate. De gefaseerde realisatie van de verschillende 

nieuwe woonsites, qua ontsluiting, groen, eventuele voorzieningen en morfologie / typologie goed ingebed in 

de bestaande buurten dragen daar toe bij. Maar de kern ligt op de kleine kernversterkende projectjes die de 

belangrijkste aanwezige kankerplekken in het woonweefsel van het centrumgebied wegwerken.  

2.3. Invulling reservatiestrook 

Meerdere invullingen zijn mogelijk : 

 (vermits de aanpassingen van de bovenlokale infrastructuren nog minstens 20 jaar zullen uitblijven, en 

wellicht langer) kunnen de erfgoedpanden in de reservatiestrook ineens mee gerenoveerd worden (zo 

mogelijk iets lichter, anders sneller af te schrijven), dan tegen de infrastructuurwerken worden gesloopt voor 

zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en nadien opnieuw opgebouwd (de erfgoedpanden 

gereconstrueerd) 

 eenvoudige renovatie van de (erfgoed)panden in de reservatiestrook die hiertoe nog geschikt zijn en 

sloop van alle andere panden en aanvulling met tijdelijke (container)woonunits (cfr. voorbeeld 

studentenwoningen in Brussel) tussen de resterende panden voor zover nodig, verwijdering van de units en 

afbraak van de panden tegen de bovenlokale infrastructuurwerken voor zover dat dan uit de concrete 

plannen nodig blijkt, en verdere renovatie en aanvullende nieuwbouw / reconstructie na de bovenlokale 

infrastructuurwerken 

 afbraak van alle panden in de reservatiestrook, groenaanleg aldaar en bouw nieuwe woningen / 

reconstructies na de bovenlokale infrastructuurwerken. 

2.4. Instrumenten voor realisatie van dit alternatief 

Ter voorbereiding van de eigenlijke realisatie van de nieuwbouwsite(s) is grondenruil tussen Vlaamse 

overheidsinstanties een zinvol instrument, nl. voor : 

 voor de projectsite Charles Andriesstraat tussen AWV en de sociale huisvestingsmaatschappij, evt. de 

gemeente. Dit is een bijzondere grondenruil die win-win oplevert. Dergelijke ruil zou met gesloten beurs 

kunnen gebeuren en versterkt de grondpositie van beide overheden voor hun respectievelijke doelen. 

Lukt dergelijke ruiloperatie niet, dan dienen andere realisatie-instrumenten ingezet.  

 

Cvba Wonen hanteert de gebruikelijke procedures voor de restauratie / renovatie van Klein-Rusland.  

 

Voor de realisatie van de nieuwbouwsite(s) van dit alternatief worden meerdere instrumenten van VMSW 

ingezet, zo mogelijk in één gecombineerd pakket aan eenzelfde ontwikkelaar, maar als dat moeilijk ligt in 

afzonderlijke pakketten. Het betreft : 

 voor de projectsite Slachthuisstraat of Charles Andriesstraat de Design and Build-procedure voor grote 

gronden en/of de CBO-procedure (op de niet-overheidsgronden), afhankelijk van de benodigde omvang 

van het project en het ontwerp. 

Wanneer voornoemde grondruilen niet doorgaan, betreft het voor de hele site Charles Andriesstraat, de 

CBO-procedure. 

 

Voor de kleinschalige kernversterkende projecten zal de inzet van een combinatie aan instrumenten 

noodzakelijk zijn : 

 waar het kan, op gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij, toepassing van de CBO-procedure 

waarbij de ontwikkelaar de gronden/gebouwen verwerft, ontwerpt, de (vervangende) nieuwbouw of renovatie 

uitvoert en de woningen aan de sociale huisvestingsmaatschappij overdraagt 

 waar het kan, aankoop in der minne door de sociale huisvestingsmaatschappij, en toepassing van de 

Design and Build-procedure voor kleine gronden 

 waar nodig, onteigening door de sociale huisvestingsmaatschappij en toepassing van de Design and Build-

procedure voor kleine gronden. 
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VMSW en sociale huisvestingmaatschappij volgen, samen met de externe kwaliteitsbegeleiding, de CBO- en 

DaB-procedures zeer goed op om zowel bij oplevering als op termijn een goede kwaliteit van de 

gerealiseerde woningen en woonomgevingen te bekomen.  

 

Als alternatief kan ook een PPS-constructie overwogen worden.  

2.5. Partners en juridische constructies tussen partners 

Volgende partners dragen bij tot de realisatie van het project : 

 VMSW (organisator en financier van de procedures) 

 de sociale huisvestingsmaatschappij (inbrenger van gronden en gebouwen, evt. onteigenaar, betrokkene bij 

de procedures en overnemer / beheerder van de woningen) 

 de gemeente (overnemer van het nieuwe openbaar domein / publieke ruimten en overdrager delen huidig 

openbaar domein) 

 Onroerend Erfgoed (subsidiegever en kwaliteitsbewaker) 

 AWV (ruilgevers of verkopers van gronden) 

 de te selecteren ontwikkelaar(s) (ontwerper, voorfinancierder en bouwer) 

 Team Vlaams bouwmeester en Projectbureau Gentse Kanaalzone (mede kwaliteitsbewakers in de 

procedures) 

 bewonersgroep Klein-Rusland (collectieve participant in de procedures) 

 Private ontwikkelaars/investeerders in een PPS-procedure. 

Er dient geen specifieke juridische samenwerkingsconstructie (tenzij er voor PPS wordt gekozen) 

opgezet; de relaties tussen de partners worden geregeld volgens de VMSW-procedures. 

2.6. Planning en fasering project, incl. vergunningstraject 

De tijdsplanning van het project is ten dele afhankelijk van de concrete noden naar sociale huisvesting die 

uit het onderzoek naar voor komen, van het woningaanbod in het bestaand patrimonium van de sociale 

huisvestingsmaatschappij dat de komende jaren vrijkomt (voor interne mutaties) en van het woningaanbod 

buiten sociale huisvesting dat beschikbaar is (voor bewoners die naar andere woonvormen willen 

overstappen). Opzet is immers om er voor te zorgen dat de huidige Klein-Ruslanders zo snel mogelijk in een 

nieuwe, betere woning / woonomgeving terecht kunnen. Dit zal deels druppelsgewijze (interne mutaties en 

overstap naar andere woonvormen) gebeuren en deels in golven (telkens wanneer een van de projectsites 

opgeleverd wordt). 

Voor de verhuis naar nieuwe woningen buiten Klein-Rusland wordt best gewerkt met een prioriteitenlijst op 

basis van objectieve criteria. Maar tegelijk wordt er best naar gestreefd telkens een bepaald deel van de site 

vrij te maken, zodat de gebouwen daar in een geheel kunnen worden gesloopt en zodat de resterende 

bewoners nog min of meer bij elkaar wonen. Dit kan als een van de criteria mee ingebouwd worden. 

 

Volgende fasering is dan mogelijk. 

Onmiddellijk na het voorkeursbesluit start de proefrestauratie van de vier monumentwoningen om de lessen 

daaruit mee in verdere aanpak te kunnen benutten. 

Na interne verhuizingen (zo beperkt mogelijk in aantal) naar nog bewoonbare woningen of naar tijdelijke 

woonunits, renovatie van een eerste cluster van ca. 45 woningen, bijv. tussen K. Mercierplein en 

Vrijwilligerslaan, de zone met de meeste leegstand, (ontwerp en verhuisbewegingen in eerste jaar na 

voorkeursbesluit, renovatie in tweede en derde jaar). Doorschuifverhuis. Renovatie van een tweede cluster, 

bijv. tussen K. Mercierplein in D. Peniakofflaan, de zone met de tweede meeste leegstand, van ca. 45 

woningen in vierde en vijfde jaar (voorbereid voordien). Tweede doorschuifverhuis. En zo verder. Fasering 

van de sociale woningen in Zelzate en van de gekozen invulling in de reservatiestrook zijn hier tussenin te 

schuiven. 
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Op deze manier kan de woonbuurt, mogelijk op de reservatiestrook na, na negen jaar opgewaardeerd zijn 

en de nodige sociale woningen elders in Zelzate gerealiseerd. Voor VMSW is dit een heel optimistische 

inschatting. 

Uiteraard zijn de financieringsstromen en de administratieve procedures vanuit VMSW en OE hiervoor 

bepalend, samen met de snelheid waarmee de lokale initiatiefnemers de dossiers opmaken en behandelen.  

2.7. Flankerend beleid en milderende maatregelen 

Voor het geheel van het complex project wordt een sociaal begeleidingsplan opgemaakt en goedgekeurd, 

te financieren door de gezamenlijke projectpartners.  

Hierna worden de mogelijke principes hiervan weergegeven. Tijdens het openbaar onderzoek over het 

ontwerp-voorkeursbesluit zullen deze, in functie van het voorkeursbesluit zelf, op basis ruime individuele 

bevraging van de bewoners verfijnd worden. 

Sociaal begeleidingsplan  

Wanneer effectief beslist zou worden tot opmaak van een sociaal begeleidingsplan, dient dit te 

gebeuren in een overlegstructuur met alle betrokken partners rond de tafel (verschillende entiteiten 

binnen de Vlaamse overheid, maar ook gemeente Zelzate, sociale huisvestingsmaatschappij, …).  
Binnen deze groep van sleutelactoren dienen onder andere volgende elementen verder onderzocht en 

uitgewerkt te worden: 

- Haalbaarheid en wenselijkheid van elke maatregel (de noodzaak van elke maatregel dient te blijken uit 

een bevraging van de bewoners, …) 

- Financiering (het globale kostenplaatje + de verdeelsleutel van de kosten tussen partners) 

- Opvolging van de uitvoering van de maatregelen (afspreken wie welke administratieve processen op zich 

neemt, concrete realisatie en toekenning van de maatregelen opvolgen, …) 

- … 

Daarnaast is voorafgaand sowieso ook een grondige individuele bevraging nodig van alle betrokken 

bewoners, om de persoonlijke woonsituaties in kaart te brengen maar ook om een eerste zicht te krijgen 

welke de concrete behoeften zijn en welke maatregelen dus het meest aangewezen zouden zijn. 

 

Communicatie 

In de context van begeleiding van bewoners die geconfronteerd worden met een drastische wijziging van 

hun woonsituatie is een adequate communicatie eigenlijk een randvoorwaarde. Dit dient te kaderen binnen 

een globaal communicatieplan. Deze communicatie dient op maat van de doelgroep te zijn, en dit zowel 

collectief als individueel, via verschillende kanalen. Bv. een nieuwsbrief, infovergaderingen, zitdagen, 

huisbezoeken, … . 

 

Individuele begeleiding door een sociaal bemiddelaar 

a. Aanspreekpunt & vertrouwenspersoon 

b. Coördinator uitvoering sociaal begeleidingsplan 

De bemiddelaar biedt in eerste instantie een luisterend oor, beantwoordt de vragen over het verloop van een 

onteigening, treedt op als vertrouwenspersoon en ondersteunt bewoners in de zoektocht naar een nieuwe 

woonst. In die zin ligt het in de lijn dat de bemiddelaar ook een coördinerende rol heeft in de uitvoering van 

de maatregelen voorzien in het sociaal begeleidingsplan. 

 

Voor ouderen is een verplichte verhuis soms een kantelmoment, waarop men al dan niet in overleg met de 

kinderen beslist de stap te zetten naar een assistentiewoning, of een rust –en verzorgingstehuis. Vermits 

een belangrijk deel van de getroffen bewoners ouderen betreft, zou met rusthuizen in de gemeente een 
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overeenkomst gesloten kunnen worden om deze mensen, naar analogie met de sociale huisvesting, ook bij 

voorrang een assistentiewoning of plaats in het rusthuis te kunnen toekennen. 

 

Een installatiepremie voorziet in een vergoeding voor de herinrichtingskosten van een nieuwe woonst, 

betreft een eenmalig bedrag, aangevraagd door het gezinshoofd en gekoppeld aan staving van de eigenlijke 

verhuis uit de verworven of ontruimde woning. 

 

Een leefgemeenschapspremie vertrekt van het feit dat een ganse leefgemeenschap getroffen wordt, en er 

ook duidelijk sprake is van een collectief verlies. Deze premie heeft als basisdoelstelling de affectiewaarde of 

de verbondenheid met de leefgemeenschap te reflecteren. 

Een mogelijke berekeningswijze is de volgende: eerst wordt een globaal bedrag vastgesteld dat hiervoor 

beschikbaar is. Vervolgens wordt dit globale bedrag eenvormig omgeslagen onder alle inwoners, door een 

vast bedrag per verblijfsjaar in de gemeente te bepalen. De totale som die de inwoner krijgt is dan dat 

bedrag vermenigvuldigd werd met het aantal jaren dat men in de gemeente gewoond heeft. 

Sociale huurders 

De huidige sociale huurders kunnen hiervoor beperkt beroep doen voor een tussenkomst en begeleiding 

bij de verhuizen naar hun tijdelijke en/of nieuwe woning : 

 de huurgarantie is een maatregel om de gelijkwaardigheid voor huurders te garanderen. Huurgarantie is 

een tegemoetkoming voor de huurder om gedurende een in de tijd beperkte periode het verschil in huurprijs 

tussen de onteigende woning en de toekomstige nieuw te huren woning te ondervangen 

 cvba wonen voorziet een eigen verhuistussenkomst van 250 € en een halve werkdag 

verhuisbegeleiding. 

 Begeleiding van de sociale bewoners naar rusthuis of assistentiewoning.  

Particuliere eigenaar-bewoners 

Voor de huidige particuliere eigenaar-bewoners biedt het plan ruimere mogelijkheden. 

Voor de huidige particuliere eigenaars-bewoners kunnen diverse sporen worden gevolgd, mede 

afhankelijk van hun wensen : 

 Mogelijkheid tot vervroegde verkoop aan onteigeningsvoorwaarden. De ervaring leert dat de moeilijkste 

periode voor iemand die getroffen wordt door een onteigening vaak de tussenperiode is: men heeft reeds 

vernomen dat men onteigend zal worden in het kader van een bepaald project, maar er is nog geen 

onteigeningsbesluit en er wordt nog niet verworven. Dit wordt vaak aangevoeld als een periode waarin men 

als eigenaar “gegijzeld” is: enerzijds kan men zijn woning niet meer kwijt op de private markt nu bekend is 

dat er onteigend zal worden, en anderzijds dient men nog een hele periode, vaak jaren, te wachten, alvorens 

de overheid de woning aankoopt en men aan een nieuwe toekomst kan beginnen. 

Dit kan eenvoudig opgevangen worden door aan wie dit wenst de mogelijkheid te bieden reeds vervroegd 

zijn woning minnelijk te verkopen, echter onder dezelfde voorwaarden als zou men onteigend worden ( = 

zelfde vergoedingsprincipes). Bepaald moet worden welke overheid die rol opneemt. 

Dit biedt als voordeel voor de overheid dat men al over de woning beschikt en het project geen vertraging 

riskeert op te lopen door gerechtelijke procedures. Voor de burger heeft dit als voordeel dat hij reeds zijn 

vergoeding kreeg maar er nog een periode kan blijven wonen en zodoende voldoende tijd heeft om een 

andere woning te zoeken 

 zij die zulks wensen en hiervoor qua inkomensvoorwaarden in aanmerking komen kunnen een sociale 

koopwoning betrekken die mee in een van de projectdelen wordt gebouwd (aankoopprijs van de nieuwe en 

verkoopprijs van de oude woning te onderhandelen). Hiervoor kan met de sociale huisvestingsmaatschappij 

afgesproken worden dat een bepaald percentage van de nieuw te bouwen sociale woningen voorbehouden 

wordt voor particuliere eigenaar-bewoners maar niet sociaal-gerechtigd zijn (en dus in feite de 

inkomensgrens overschrijden). 
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 er kan met de sociale huisvestingsmaatschappij worden overeengekomen dat private eigenaar-bewoners 

een absolute prioriteit krijgen bij de toewijzing van een sociale woning, voor zover ze aan de 

inschrijvingsvoorwaarden vermeld in het Kaderbesluit Sociale Huur voldoen en conform het plaatselijk 

toewijzingsreglement 

 zij die zelf op de private markt iets willen zoeken, worden hiervoor zogewenst door de bemiddelaar 

infrastructuurwerken procedureel begeleid. 

 Er kan een ‘renovatie- en aanpassingstoelage’ vanuit het sociaal begeleidingsplan voorzien worden (cfr. 

inwoners van Doel). Een renovatiepremie betreft een eenmalig bedrag ter tegemoetkoming van de 

renovatiekosten, voor de eigenaars die niet in een aangeboden herhuisvestingsproject willen stappen maar 

ervoor opteren zelf een (te renoveren) woning op de private markt te kopen. De premie dient aangevraagd te 

worden na uitvoering van de werken en mits voorlegging van een factuur, en wordt toegekend na controle 

door een expert. 

 De (Grond)wet voorziet dat een vergoeding billijk en voorafgaand moet zijn. Gangbaar bij een woning is dat 

dit dan een geldsom is, maar dat is niet verplicht. In onderling akkoord kan hiervan in principe worden 

afgeweken (naar analogie met het principe van de grondenbank, waar de landbouwer ruilgrond krijgt in 

plaats van een onteigeningsvergoeding). De vraag van iemand die onteigend wordt is vaak om hem vanuit 

de overheid een gelijk(w)aardige woning aan te bieden, en dit vanuit de vrees dat men dit zelf niet zal 

vinden, of geen lening meer zal krijgen bij de bank, … en men er zich dus op zou verslechteren, doordat de 

som geld die men krijgt feitelijk niet omgezet kan worden in een kwalitatief vergelijkbare woning. Hieraan 

zou tegemoet gekomen kunnen worden door vanuit de overheid, eventueel in een publiek-private 

samenwerking, op braakliggend terrein dat een woonfunctie kan krijgen, te voorzien in een aanbod 

nieuwbouwwoningen die vergelijkbaar zijn met de woningen die onteigend worden. Hiervan bestaan 

vergelijkbare voorbeelden in andere landen. 

 ongeacht op welk ogenblik in de procedure men zijn woning verkoopt (vervroegd, na het voorlopig 

onteigeningsbesluit, na het definitief onteigeningsbesluit) krijgt men de onteigeningsvergoeding 

overeenkomstig de reglementaire bepalingen, en zoals in concreto vastgesteld door de aankoopcommissaris 

van de afdeling vastgoedtransacties. 

2.8. Kosten- en opbrengstenraming  

De kostenraming steunt op de uitgebreide kostentabellen van het s-MER, aangevuld met een raming van de 

kosten voor grondverwevingen en milderende maatregelen. De kosten voor private woningen worden 

afzonderlijk aangegeven. 

De kosten voor de restauratie van het asbeton zijn weliswaar aan de voorzichtige (hoge) kant gerekend, 

maar door de erg heterogene samenstelling van dit materiaal kan dit per woning toch sterk verschillen en 

finaal mogelijk boven deze raming uitstijgen. De proefrestauratie van de vier monumentwoningen zou 

hierover meer informatie kunnen verschaffen en dit risico op budgetoverschrijding kunnen verkleinen. 

 

De kosten van de inrichting van de twee koppelingsgebieden Klein-Rusland-west en –oost zoals voorzien in 

het landinrichtingsprogramma van VLM (ruw geraamd 4 miljoen €) zijn bij dit alternatief ook te investeren, 

maar vallen buiten het kader van dit complex project. 

 

De opbrengsten voor dit alternatief zijn te vinden in subsidies en leningen. 

Navolgende tabel geeft de kosten en de inkomsten van alternatief 1bis weer. Hierbij is de restauratiesubsidie 

op 80 % genomen, hetgeen het geval is wanneer cvba Wonen zelf dit deel van het project uitvoert (binnen 

een goedgekeurd beheersplan ervoor) en ook wanneer zij eigenaar van de beschermde panden blijft (en de 

private ontwikkelaar en later bewoners van de private woningen deze niet kopen maar in erfpacht nemen 6); 

doet een private ontwikkelaar dit na aankoop van de beschermde panden, dan kan hij slechts beroep doen 

op 40 % erfgoedsubsidie. In navolgende overzichtstabel is uitgegaan van een 80 %-subsidiëring. 

 

 
6
  In dat geval blijven deze woningen officieel ook in beheer van cvba Wonen en blijven zijn wellicht ook meetellen om aan de 

schaalgroottenorm van 1.000 woningen te voldoen. 
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Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

Bouwrijp maken van het terrein 241.713,70€                       

20629 m² 5,00€                        103.145,00€            

1713 m 25,00€                      42.825,00€              

14428 m² 5,00€                        72.140,00€              

11801,85 m³ 2,00€                        23.603,70€              

Inrichting openbaar domein 3.110.812,67€                    

10365,2 m² 80,00€                      829.216,00€            

3890 m 30,00€                      116.700,00€            

1869,8 m² 6,00€                        11.218,80€              

1869,8 m² 9,00€                        16.828,20€              

6138 m² 40,00€                      245.520,00€            

2256 m² 45,00€                      101.520,00€            

50 st 500,00€                    25.000,00€              

1713 m 200,00€                    342.600,00€            

1713 m 150,00€                    256.950,00€            

1256 m 53,33€                      66.997,33€              

50 st 2.566,67€                128.333,33€            

188 st 550,00€                    103.400,00€            

188 st 220,00€                    41.360,00€              

376 st 410,00€                    154.160,00€            

140 st 330,00€                    46.200,00€              

1 st 25.000,00€              25.000,00€              

7563 m² 43,00€                      325.209,00€            

6865 m² 40,00€                      274.600,00€            

Overige 335.252,64€                       

1 TP 335.252,64€            335.252,64€            

Opbrengstposten -€                                      

Verkoop binnentuinen aan private ontwikkelaars 0 m² -€                          -€                          

3.687.779,00€                    

368.777,90€                       

2.066.115,70€                    

1.990.441,20€                    

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

Bouwrijp maken van het terrein 180.000,00€                       

Afbraak bestaande woningen 90 st 2.000,00€                180.000,00€            

Aankoop private percelen Zelzate 0 m² -€                          -€                          

Woningen (excl. sloop)

34.734.360,50€                  

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 94 WE 282.572,50€            26.561.815,00€      

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 31 WE 263.630,50€            8.172.545,50€        

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen 0 WE 127.933,83€            -€                          

9.628.262,41€                    

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 4 WE 282.572,50€            1.130.290,00€        

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 7 WE 263.630,50€            1.845.413,50€        

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen 52 WE 127.933,83€            6.652.558,91€        

Overige 4.436.262,29€                    

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag) 1 TP 4.436.262,29€        4.436.262,29€        

Opbrengstposten -16.064.244,53€                

Verkoop private wooneenheden 1 TP 16.064.244,53€      16.064.244,53€      

Verkoop gronden aan private ontwikkelaars 1 TP -€                          -€                          

32.914.640,67€                 

13.324.678,50€                  

3.291.464,07€                    

21.548.958,39€                  

1.332.467,85€                    

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

1 TP 2.094.861,63€        2.094.861,63€        4.569.561,11€                    

1 TP 2.474.699,48€        2.474.699,48€        

32.914.640,67€              

13.324.678,50€              

3.291.464,07€                

21.548.958,39€              

1.332.467,85€               

3.687.779,00€                

2.066.115,70€                

368.777,90€                   

1.990.441,20€               

2.094.861,63€                

2.474.699,48€                

AGI-subsidie BTW 433.884,30€                   

4.135.676,82€               

7.458.585,87€                

254.988,01€                   

302.912,02€                   

BTW 6%

BTW 21%

Prijs/WE sociaal

Subtotaal tekort WE

Studiekosten (10%)

Subtotaal BTW

Totaal tekort

Prijs/WE privaat

BTW 21%

INFRASTRUCTUURWERKEN

AGI-SUBSIDIES

Subtotaal tekort infra

BTW 6%

CVBA-WONEN

SUBSIDIES OE

Studiekosten (10%)

FS3-LENING

AGI-SUBSIDIES

TOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

Sociale woningen

Privaat/sociale woningen

CVBA-WONEN

SUBTOTAAL CVBA-WONEN

FS3-LENING

SUBSIDIES OE

TOTAAL CVBA-WONEN

Alternatief 1bis

Studiekosten (10%)

BTW

Studiekosten (10%)

Aanleg DWA

Aanleg RWA

INFRASTRUCTUURWERKEN

Bouwrijp maken van groenzones

Aanleg onverharde berm/steenslag

Afdekken en inzaaien

Opbreken bestaande wegenis

Opbraak bestaande riolering

Grondverzet (uitgraving)

Aanleg nieuwe verharding incl. fundering

Lijnvormige elementen

Inspectieputten

Huisaansluitputjes DWA

Voetpad betonstraatstenen incl fundering

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

SUBTOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

Straatkolken

Overstortconstructie

Groenaanleg openbaar domein

Groenaanleg collectieve binnentuinen

Parkeerstrook incl fundering en onderfundering

Boom

Aansluitingen

Huisaansluitputjes RWA

Beschoeiing
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2.9. Overzicht relevante input voor (voorontwerp-)voorkeursbesluit 

 Aanduiden relevante sites (niet de fasering of rangorde) 

 Opdracht tot grondige voorbereidende studie voor (de aanzet van) het sociaal stadsvernieuwingsproject 

centrumgebied Zelzate 

 Opdracht aan VMSW en OE om de nodige budgetten in de meerjarenbegrotingen op te nemen en aan cvba 

Wonen om de restauratiedossiers onder externe kwaliteitsbegeleiding op te maken 

 Opdracht tot opstarten van de DaB- en/of CBO, en/of PPS-procedures 

 Opdracht tot inschakeling van de nodige overheidsgronden (AWV en De Vlaamse Waterweg) 

 … . 

 

2.10. Voorbereiding projectuitwerkingsfase 

Volgende stappen zijn zinvol om vanaf het (voorontwerp) voorkeursbesluit te zetten om de 

projectuitwerkingsfase zo vlot en snel mogelijk te laten starten : 

 uitvoering bewonersbevraging en concretisering bouwprogramma en sociaal begeleidingsplan en bijhorende 

ramingen 

 opmaak en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst over het sociaal begeleidingsplan 

 verdere voorbereidingen proefrestauratie i.f.v. aanbesteding daarvan kort na voorkeursbesluit 

 voorbereiding DaB- en/of CBO, en of PPS-procedures 

 … . 

 

  



19/06/2018     

 14 

3. Alternatief 2bis – erfgoed (beperkt) tuinwijk Klein-Rusland 

3.1. Meer gedetailleerde beschrijving van dit alternatief  

Beschrijving uit de synthesenota (behoudens opmerkingen uit de workshop letterlijk overgenomen) 

De oorspronkelijke modernistische tuinwijk wordt op zowel bouwkundig als stedenbouwkundig vlak beperkt 

gerestaureerd, zodanig dat haar unieke karakter minimaal terug in ere wordt hersteld. Het betreft het 

Kardinaal Mercierplein en de aanpalende Albert Mechelinckstraat en alle woningen die hieraan gelegen zijn. 

 

Programma: 
 de woningen die gelegen zijn aan het Kardinaal Mercierplein en de aanpalende Albert Mechelinckstraat 

worden gerestaureerd naar oorspronkelijk model. 

 in alternatief 2 bis, waarbij het Kardinaal Mercierplein behouden blijft, 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 wanneer zij niet behouden kunnen blijven bij die 

realisatie. 

 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. 

 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. 

 de hoofdontsluiting van de wijk blijft via de Schoolstraat, parkeren wordt geclusterd in de rand van de wijk of 

ondergronds parkeren (Koophandelsplein). 
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Bijkomende specifiëringen 

Enkel variant 2bis van dit alternatief wordt uitgewerkt; ook in de reservatiestrook worden (voor en/of na de 

bouwwerken van de bovenlokale infrastructuren) (tijdelijke) woningen voorzien.  

 

Aantal woningen dat minimaal gerealiseerd dient te worden : 

 Er worden 232 woningen voorzien in alternatief 2bis waarvan ongeveer 150 sociale huurwoningen en min. 

82 private of sociale koopwoningen. Om stigmatisering te voorkomen worden de sociale huur- en private 

woningen gemengd over de te renoveren erfgoedwoningen en de nieuwbouwen 

 met de mogelijk (als de gerealiseerde infrastructuren dit toelaten) 24 bijkomende latere woningen in de 

reservatiestrook er bij. 

 Dit wil zeggen dat er nog een 10-tal sociale huurwoningen elders voorzien moeten worden. Dit kan 

bijvoorbeeld op de site Krekelmuyter, die reeds eigendom is van de CVBA Wonen en waar nog plaats is 

voor 20 sociale huurwoningen. 

 noodzaak aan groene ruimte op locatie wordt voor Klein-Rusland ingevuld met de commons en het groene 

K. Mercierplein en rond de woonbuurt met de zonneberg en (delen van) de koppelingsgebieden en voor de 

plek(ken) in Zelzate afhankelijk van de context van de plek (zie hoofdstuk 6) 

 hoofdtoegangen: van Klein-Rusland zelf voor auto’s via Schoolstraat en voor wandelaars, fietsers via een 

nieuw te realiseren verbinding over de bovenlokale infrastructurenbundel heen / voor de plek(ken) in Zelzate 

(zie hoofdstuk 6) 

 in het project dienen ook de nodige voorzieningen in de buurt ingepast (gemeenschapscentrum, te 

verlevendigen tot een soort buurthuis op huidige of andere plek) of gerealiseerd (eventuele kleinschalige 

superette, nader te bekijken). 

 

3.2. Kernidee realisatiestrategie voor dit alternatief 

Algemeen voor dit alternatief geldt de vraag in elke mate de aanwezige erfgoedwoningen op een zinvolle 

manier kunnen gerestaureerd worden. De studies wijzen uit dat dit technisch gezien mogelijk is, maar vooral 

de restauratie van de asbetonnen wanden is dit bouwtechnisch ingrijpend; alle andere onderdelen van de 

woningen dienen verwijderd en vervangen omdat ze niet origineel zijn waardoor het geheel niet op een 

restauratie maar op een reconstructie neerkomt.  
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Dit alternatief, met zijn twee onderdelen binnen en buiten Klein-Rusland, wordt met twee verschillende, 

maar op elkaar afgestemde werkwijzen ontwikkeld. De restauratie van de toekomstige sociale woningen 

in Klein-Rusland zelf gebeurt door de sociale huisvestingsmaatschappij; de restauratie van de overige 

woningen en de woonontwikkelingen buiten Klein-Rusland worden via een ontwerp- en bouwwedstrijd 

gerealiseerd door een te selecteren ontwikkelaar (volgens de VMSW-Design and Build-procedure voor 

grote gronden 7) die alle andere restauraties, renovaties en nieuwbouwen voor zijn rekening neemt. De 

ontwikkelaar draagt de (nieuw gebouwde) sociale huur- (en eventuele koop-)woningen over aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij aan een vooraf vastgestelde prijs; hij verkoopt of verhuurt de private woningen op 

eigen risico.  

Voor het deel dat cvba Wonen zelf organiseert gebeurt dit met inschakeling van erfgoeddeskundigheid, met 

externe kwaliteitsbegeleiding en met degelijke afstemming op de ontwikkelaar van de private woningen. 

Alle gerestaureerde woningen en de nieuwbouwwoningen voor sociale huur voldoen nadien (minstens) aan 

de VMSW-normen. 

De restauratie, renovatie en de nieuwbouw worden gefaseerd in voldoende grote, samenhangende 

clusters van gebouwen gerealiseerd, samen met de opwaardering van het openbaar domein en de 

groenaanleg in die clusters, zodat steeds een afgewerkt deel van de op te waarderen woonbuurt ontstaat. 

De hele aanpak werkt ook de leegstand aan sociale woningen in de buurt, veroorzaakt door het lange 

oplossingstraject, weg. 

Als alternatief kan in de projectfase ook een PPS-constructie overwogen worden.  

Om een snelle verbetering van de woonsituatie van de Klein-Ruslanders te bekomen, wordt gestart met een 

deel van de in principe makkelijkst te ontwikkelen plekken Slachthuisstraat of Charles Andriesstraat 8. 

Tegelijk worden de mogelijkheden voor de kleinschalige kernversterkende projectjes grondig onderzocht en 

in beeld gebracht (best in een studie van het Team Vlaams Bouwmeester).  

 

Getracht wordt de opportuniteit van dit project aan te grijpen om alvast belangrijke verbeteringen in het 

woon- en leefweefsel van Zelzate te realiseren in een aanzet van een globaal project van sociale 

stadsvernieuwing voor het centrumgebied van Zelzate. De gefaseerde realisatie van de verschillende 

nieuwe woonsites, qua ontsluiting, groen, eventuele voorzieningen en morfologie / typologie goed ingebed in 

de bestaande buurten dragen daar toe bij. Maar de kern ligt op de kleine kernversterkende projectjes die de 

belangrijkste aanwezige kankerplekken in het woonweefsel van het centrumgebied wegwerken.  

 

3.3. Invulling reservatiestrook 

Meerdere invullingen zijn mogelijk : 

 (vermits de aanpassingen van de bovenlokale infrastructuren nog minstens 20 jaar zullen uitblijven, en 

wellicht langer) kunnen de erfgoedpanden in de reservatiestrook ineens mee gerenoveerd worden (zo 

mogelijk iets lichter, anders sneller af te schrijven), dan tegen de infrastructuurwerken worden gesloopt voor 

zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en nadien opnieuw opgebouwd (de erfgoedpanden 

gereconstrueerd) 

 eenvoudige renovatie van de (erfgoed)panden in de reservatiestrook die hiertoe nog geschikt zijn en 

sloop van alle andere panden en aanvulling met tijdelijke (container)woonunits (cfr. voorbeeld 

studentenwoningen in Brussel) tussen de resterende panden voor zover nodig, verwijdering van de units en 

afbraak van de panden tegen de bovenlokale infrastructuurwerken voor zover dat dan uit de concrete 

plannen nodig blijkt, en verdere renovatie en aanvullende nieuwbouw / reconstructie na de bovenlokale 

infrastructuurwerken 

 afbraak van alle panden in de reservatiestrook, groenaanleg aldaar en bouw nieuwe woningen / 

reconstructies na de bovenlokale infrastructuurwerken. 

 

 

 
7
  Die helaas niet voor renovatie van toepassing is.  

8  Wanneer voorafgaand snel een oplossing voor het voetbalveld daar kan worden georganiseerd. 
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3.4. Instrumenten voor realisatie van dit alternatief 

Ter voorbereiding van de eigenlijke realisatie van de nieuwbouwsite(s) buiten Klein-Rusland is grondenruil 

tussen Vlaamse overheidsinstanties een zinvol instrument, nl. voor : 

 voor de projectsite Charles Andriesstraat tussen AWV en de sociale huisvestingsmaatschappij, evt. de 

gemeente. Dit is een bijzondere grondenruil die win-win oplevert. Dergelijke ruil zou met gesloten beurs 

kunnen gebeuren en versterkt de grondpositie van beide overheden voor hun respectievelijke doelen. 

Lukt dergelijke ruiloperatie niet, dan dienen andere realisatie-instrumenten ingezet.  

 

Cvba Wonen hanteert de gebruikelijke procedures voor de restauratie / renovatie van Klein-Rusland.  

 

Voor de realisatie van de nieuwbouwsite(s) van dit alternatief worden meerdere instrumenten van VMSW 

ingezet, zo mogelijk in één gecombineerd pakket aan eenzelfde ontwikkelaar, maar als dat moeilijk ligt in 

afzonderlijke pakketten. Het betreft : 

 voor de projectsite Slachthuisstraat of Charles Andriesstraat en de nieuwbouwwoningen in Klein-Rusland 

zelf de Design and Build-procedure voor grote gronden en/of de CBO-procedure (op de niet-

overheidsgronden), afhankelijk van de benodigde omvang van het project en het ontwerp. 

Wanneer voornoemde grondruilen niet doorgaan, betreft het voor de hele site Charles Andriesstraat, de 

CBO-procedure. 

 

Voor de kleinschalige kernversterkende projecten zal de inzet van een combinatie aan instrumenten 

noodzakelijk zijn : 

 waar het kan, op gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij, toepassing van de CBO-procedure 

waarbij de ontwikkelaar de gronden/gebouwen verwerft, ontwerpt, de (vervangende) nieuwbouw of renovatie 

uitvoert en de woningen aan de sociale huisvestingsmaatschappij overdraagt 

 waar het kan, aankoop in der minne door de sociale huisvestingsmaatschappij, en toepassing van de 

Design and Build-procedure voor kleine gronden 

 waar nodig, onteigening door de sociale huisvestingsmaatschappij en toepassing van de Design and Build-

procedure voor kleine gronden. 

 

VMSW en sociale huisvestingmaatschappij volgen, samen met de externe kwaliteitsbegeleiding, de CBO- en 

DaB-procedures zeer goed op om zowel bij oplevering als op termijn een goede kwaliteit van de 

gerealiseerde woningen en woonomgevingen te bekomen.  

 

Als alternatief kan ook een PPS-constructie overwogen worden.  

 

3.5. Partners en juridische constructies tussen partners 

Volgende partners dragen bij tot de realisatie van het project : 

 VMSW (organisator en financier van de procedures) 

 de sociale huisvestingsmaatschappij (inbrenger van gronden en gebouwen, evt. onteigenaar, betrokkene bij 

de procedures en overnemer / beheerder van de woningen) 

 de gemeente (overnemer van het nieuwe openbaar domein / publieke ruimten en overdrager delen huidig 

openbaar domein) 

 Onroerend Erfgoed (subsidiegever en kwaliteitsbewaker) 

 AWV (ruilgevers of verkopers van gronden) 

 de te selecteren ontwikkelaar(s) (ontwerper, voorfinancierder en bouwer) 

 Team Vlaams bouwmeester en Projectbureau Gentse Kanaalzone (mede kwaliteitsbewakers in de 

procedures) 

 Private partner in PPS-constructie 

 bewonersgroep Klein-Rusland (collectieve participant in de procedures). 
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Er dient geen specifieke juridische samenwerkingsconstructie (tenzij er voor PPS wordt gekozen) 

opgezet; de relaties tussen de partners worden geregeld volgens de VMSW-procedures. 

 

3.6. Planning en fasering project, incl. vergunningstraject 

De tijdsplanning van het project is ten dele afhankelijk van de concrete noden naar sociale huisvesting die 

uit het onderzoek naar voor komen, van het woningaanbod in het bestaand patrimonium van de sociale 

huisvestingsmaatschappij dat de komende jaren vrijkomt (voor interne mutaties) en van het woningaanbod 

buiten sociale huisvesting dat beschikbaar is (voor bewoners die naar andere woonvormen willen 

overstappen). Opzet is immers om er voor te zorgen dat de huidige Klein-Ruslanders zo snel mogelijk in een 

nieuwe, betere woning / woonomgeving terecht kunnen. Dit zal deels druppelsgewijze (interne mutaties en 

overstap naar andere woonvormen) gebeuren en deels in golven (telkens wanneer een van de projectsites 

opgeleverd wordt). 

Voor de verhuis naar nieuwe woningen buiten Klein-Rusland wordt best gewerkt met een prioriteitenlijst op 

basis van objectieve criteria. Maar tegelijk wordt er best naar gestreefd telkens een bepaald deel van de site 

vrij te maken, zodat de gebouwen daar in een geheel kunnen worden gesloopt en zodat de resterende 

bewoners nog min of meer bij elkaar wonen. Dit kan als een van de criteria mee ingebouwd worden. 

 

Volgende fasering is dan mogelijk. 

Onmiddellijk na het voorkeursbesluit start de proefrestauratie van de vier monumentwoningen om de lessen 

daaruit mee in verdere aanpak te kunnen benutten. 

Na interne verhuizingen (zo beperkt mogelijk in aantal) naar nog bewoonbare woningen of naar tijdelijke 

woonunits, renovatie van een eerste cluster van ca. 45 woningen, bijv. tussen K. Mercierplein en 

Vrijwilligerslaan, de zone met de meeste leegstand, (ontwerp en verhuisbewegingen in eerste jaar na 

voorkeursbesluit, renovatie in tweede en derde jaar). Doorschuifverhuis. Renovatie van een tweede cluster, 

bijv. tussen K. Mercierplein in D. Peniakofflaan, de zone met de tweede meeste leegstand, van ca. 45 

woningen in vierde en vijfde jaar (voorbereid voordien). Tweede doorschuifverhuis. En zo verder. Fasering 

van de sociale woningen in Zelzate en van de gekozen invulling in de reservatiestrook zijn hier tussenin te 

schuiven. 

Op deze manier kan de woonbuurt, mogelijk op de reservatiestrook na, na negen jaar opgewaardeerd zijn 

en de nodige sociale woningen elders in Zelzate gerealiseerd. Voor VMSW is dit een heel optimistische 

inschatting. 

Uiteraard zijn de financieringsstromen en de administratieve procedures vanuit VMSW en OE hiervoor 

bepalend, samen met de snelheid waarmee de lokale initiatiefnemers de dossiers opmaken en behandelen.  

 

3.7. Flankerend beleid en milderende maatregelen 

Voor het geheel van het complex project wordt een sociaal begeleidingsplan opgemaakt en goedgekeurd, 

te financieren door de projectpartners.  

 

De mogelijkheden voor een dergelijk sociaal begeleidingsplan zijn dezelfde als weergegeven bij alternatief 1.  

3.8. Kosten- en opbrengsten raming  

De kostenraming steunt op de uitgebreide kostentabellen van het s-MER, aangevuld met een raming van de 

kosten voor grondverwevingen en milderende maatregelen. De kosten voor private woningen worden 

afzonderlijk aangegeven. 

De kosten voor de restauratie van het asbeton zijn weliswaar aan de voorzichtige (hoge) kant gerekend, 

maar door de erg heterogene samenstelling van dit materiaal kan dit per woning toch sterk verschillen en 
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finaal mogelijk boven deze raming uitstijgen. De proefrestauratie van de vier monumentwoningen zou 

hierover meer informatie kunnen verschaffen en dit risico op budgetoverschrijding kunnen verkleinen. 

 

De kosten van de inrichting van de twee koppelingsgebieden Klein-Rusland-west en –oost zoals voorzien in 

het landinrichtingsprogramma van VLM (ruw geraamd 4 miljoen €) zijn bij dit alternatief ook te investeren, 

maar vallen buiten het kader van dit complex project. 

 

De opbrengsten voor dit alternatief zijn te vinden in subsidies en leningen. 

Navolgende tabel geeft de kosten en de inkomsten van alternatief 2bis weer. Hierbij is de restauratiesubsidie 

op 80 % genomen, hetgeen het geval is wanneer cvba Wonen zelf dit deel van het project uitvoert (binnen 

een goedgekeurd beheersplan ervoor) en ook wanneer zij eigenaar van de beschermde panden blijft (en de 

private ontwikkelaar en later bewoners van de private woningen deze niet kopen maar in erfpacht nemen 9); 

doet een private ontwikkelaar dit na aankoop van de beschermde panden, dan kan hij slechts beroep doen 

op 40 % erfgoedsubsidie. In navolgende overzichtstabel is uitgegaan van een 80 %-subsidiëring. 

 

 

 

 
9
  In dat geval blijven deze woningen officieel ook in beheer van cvba Wonen en blijven zijn wellicht ook meetellen om aan de 

schaalgroottenorm van 1.000 woningen te voldoen. 
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Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

241.713,70€                    

20629 m² 5,00€                       103.145,00€           

1713 m 25,00€                     42.825,00€             

14428 m² 5,00€                       72.140,00€             

11801,85 m³ 2,00€                       23.603,70€             

3.196.612,67€                 

10365,2 m² 80,00€                     829.216,00€           

3890 m 30,00€                     116.700,00€           

1341,8 m² 6,00€                       8.050,80€               

1341,8 m² 9,00€                       12.076,20€             

6138 m² 40,00€                     245.520,00€           

2784 m² 45,00€                     125.280,00€           

50 st 500,00€                   25.000,00€             
1713 m 200,00€                   342.600,00€           

1713 m 150,00€                   256.950,00€           

1256 m 53,33€                     66.997,33€             

50 st 2.566,67€               128.333,33€           

232 st 550,00€                   127.600,00€           

232 st 220,00€                   51.040,00€             

464 st 410,00€                   190.240,00€           

140 st 330,00€                   46.200,00€             

1 st 25.000,00€             25.000,00€             

7563 m² 43,00€                     325.209,00€           

6865 m² 40,00€                     274.600,00€           

Overige 343.832,64€                    

1 TP 343.832,64€           343.832,64€           

-€                                   

0 m² -€                         -€                         

3.782.159,00€                 

378.215,90€                    

2.644.628,10€                 

1.515.746,80€                 

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

300.000,00€                    

150 st 2.000,00€               300.000,00€           

0 m² -€                         -€                         

31.047.873,27€               

57 WE 282.572,50€           16.106.632,50€     

13 WE 263.630,50€           3.427.196,50€       

90 WE 127.933,83€           11.514.044,27€     

10.101.183,46€               

4 WE 282.572,50€           1.130.290,00€       

2 WE 263.630,50€           527.261,00€           

66 WE 127.933,83€           8.443.632,46€       

Overige 4.144.905,67€                 

1 TP 4.144.905,67€       4.144.905,67€       

Opbrengstposten -16.615.544,22€             

1 TP 16.615.544,22€     16.615.544,22€     

1 TP -€                         -€                         

28.978.418,18€              

7.497.791,00€                 

2.897.841,82€                 

22.647.923,63€               

1.730.545,37€                 

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

1 TP 1.190.029,74€       1.190.029,74€       5.960.634,74€                 

1 TP 4.770.605,00€       4.770.605,00€       

28.978.418,18€            

7.497.791,00€               

2.897.841,82€               

22.647.923,63€            

1.730.545,37€              

3.782.159,00€               

2.644.628,10€               

378.215,90€                  

1.515.746,80€              

1.190.029,74€               

4.770.605,00€               

AGI-subsidie BTW 555.371,90€                  

5.405.262,84€              

8.651.555,02€              

230.771,45€                  

213.790,18€                  Prijs/WE sociaal

Subtotaal tekort WE

Studiekosten (10%)

Subtotaal BTW

Totaal tekort

Prijs/WE privaat

INFRASTRUCTUURWERKEN

AGI-SUBSIDIES

Subtotaal tekort infra

BTW 6%

BTW 21%

SUBSIDIES OE

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

Aankoop private percelen Zelzate

Verkoop private wooneenheden

Verkoop gronden aan private ontwikkelaars

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Sociale woningen

Privaat/sociale woningen

Studiekosten (10%)

BTW

BTW 6%

BTW 21%

TOTAAL CVBA-WONEN

FS3-LENING

Alternatief 2bis

CVBA-WONEN

SUBSIDIES OE

Studiekosten (10%)

FS3-LENING

SUBTOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

Groenaanleg openbaar domein

Groenaanleg collectieve binnentuinen

Woningen (excl. sloop)

CVBA-WONEN

TOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

Studiekosten (10%)

Bouwrijp maken van het terrein

AGI-SUBSIDIES

Verkoop binnentuinen aan private ontwikkelaars

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

SUBTOTAAL CVBA-WONEN

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

Opbrengstposten

Aanleg RWA

Inspectieputten

Huisaansluitputjes DWA

Huisaansluitputjes RWA

Aansluitingen

Bouwrijp maken van het terrein

Afbraak bestaande woningen

Opbreken bestaande wegenis

Opbraak bestaande riolering

Bouwrijp maken van groenzones

Grondverzet (uitgraving)

Inrichting openbaar domein

Aanleg nieuwe verharding incl. fundering

Aanleg onverharde berm/steenslag

Afdekken en inzaaien

Voetpad betonstraatstenen incl fundering

Lijnvormige elementen

Overstortconstructie

Parkeerstrook incl fundering en onderfundering

Boom

Aanleg DWA

Straatkolken

Beschoeiing

INFRASTRUCTUURWERKEN
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4. Alternatief 3bis – nieuwe tuinwijk Klein-Rusland 2.0 

4.1. Meer gedetailleerde beschrijving van dit alternatief  

Beschrijving uit de synthesenota (behoudens opmerkingen uit de workshop letterlijk overgenomen) 

Door maximaal in te zetten op nieuwbouw kan de wijk op een betaalbare en duurzame 

manier herontwikkeld worden. Nieuwe typologieën kunnen uitgedacht worden die de geest van de wijk terug 

voor 100 jaar en langer doen voortleven. Het blijft mogelijk om één of enkele woningen alsnog te behouden 

als relict(en) en te restaureren (bv. als museumwoning) en/of reconstrueren om zo de architectuurhistorische 

waarde van de huidige woningen voor de huidige en toekomstige generaties te duiden. Voorts kan men in de 

wijk volop inzetten op huidige en toekomstige duurzaamheidprincipes zoals o.m. het inzetten op 

woonverdichting, energieneutrale woningen, wadi’s enz. 

 

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 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. 

 

 

 



19/06/2018     

 22 

Bijkomende specifiëringen 

Enkel variant 3bis van dit alternatief wordt uitgewerkt; ook in de reservatiestrook worden (voor en/of na de 

bouwwerken van de bovenlokale infrastructuren) (tijdelijke) woningen voorzien.  

 

Aantal woningen dat minimaal gerealiseerd dient te worden : 

 in totaal 160 sociale huurwoningen 

 in functie van vermenging van woningtypes (uitgangspunt), ook bij een minimaal project van 230 woningen 

(alternatief 3): in Klein-Rusland max. 156 sociale huurwoningen, en dus min. 74 private woningen of 

sociale koopwoningen. Om stigmatisering te voorkomen worden de sociale huur- en private woningen 

gemengd over de te renoveren erfgoedwoningen en de nieuwbouwen. 

 met de mogelijk (als de gerealiseerde infrastructuren dit toelaten) 24 bijkomende latere woningen in de 

reservatiestrook er bij, kunnen de resterende 4 sociale huurwoningen hier op termijn gerealiseerd worden en 

komt de verhouding op 63/37 te liggen 

 buiten Klein-Rusland zijn dus geen sociale huurwoningen te realiseren  

 streefdoel bouwdichtheid voor Klein-Rusland, cfr. s-MER ca. 32 woningen per hectare 

 noodzaak aan groene ruimte op locatie wordt voor Klein-Rusland ingevuld met de commons, het 

vergroende Koophandelsplein en het groene K. Mercierplein en rond de woonbuurt met de zonneberg en 

(delen van) de koppelingsgebieden 

 hoofdtoegangen: van Klein-Rusland zelf voor auto’s via Schoolstraat en voor wandelaars, fietsers via een 

nieuw te realiseren verbinding over de bovenlokale infrastructurenbundel heen 

 in het project dienen ook de nodige voorzieningen in de buurt ingepast (gemeenschapscentrum, te 

verlevendigen tot een soort buurthuis op huidige of andere plek) of gerealiseerd (eventuele kleinschalige 

superette, nader te bekijken) 

 dit alternatief betreft voor de site Klein-Rusland de realisatie van een optimaal duurzame, toekomstgerichte 

woonbuurt. Concreet betekent dit dat bovenop de elementen die heden ten dage standaard in sociale 

huisvestingsprojecten worden voorzien (met name doorgedreven woningisolatie, gebruik van 

warmtepompen), ook gewerkt wordt met een collectief verwarmingssysteem gekoppeld aan de zonneberg 

(dit is hiervoor een relatief unieke site), met lage voetafdruk-materialen, met een duurzame mobiliteit door 

collectieve en minder parkeerplaatsen (en deelwagens), herbruikbaar naar andere functies, door meer en 

makkelijker bruikbare fietsparkeerplaatsen, door een aangepaste inrichting van het openbaar domein zodat 

dit quasi volledig mindervalide bewandel- en berijdbaar is, …  

 in dit alternatief wordt de bescherming van de vier panden opgeheven en worden al de andere panden en de 

wijk uit de Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed geschrapt. 



19/06/2018  

 

 23 

4.2. Kernidee realisatiestrategie voor dit alternatief 

Dit alternatief wordt via een ontwerp- en bouwwedstrijd gerealiseerd door een te selecteren 

ontwikkelaar (volgens de VMSW-Design and Build-procedure voor grote gronden 10) die alle nieuwbouwen 

voor zijn rekening neemt. De ontwikkelaar draagt de nieuwbouw sociale huur- (en eventuele koop-)woningen 

over aan de sociale huisvestingsmaatschappij aan een vooraf vastgestelde prijs; hij verkoopt of verhuurt de 

private woningen op eigen risico.  

Een alternatieve aanpak zou kunnen zijn dat voor het geheel een ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd en 

op basis daarvan dan deel per deel in aparte procedures wordt gerealiseerd.  

Een andere alternatieve aanpak zou kunnen zijn dat cvba Wonen zelf dit project voor het deel van de sociale 

woningen organiseert met inschakeling van externe kwaliteitsbegeleiding en met degelijke afstemming op de 

ontwikkelaar van de private woningen. 

Ook kan een PPS-constructie opgezet worden voor de realisatie van dit alternatief.  

De nieuwbouw wordt gefaseerd in voldoende grote, samenhangende clusters van gebouwen 

gerealiseerd, samen met de opwaardering van het openbaar domein en de groenaanleg in die clusters, 

zodat steeds een afgewerkt deel van de op te waarderen woonbuurt ontstaat. 

4.3. Invulling reservatiestrook 

Meerdere invullingen zijn mogelijk : 

 (vermits de aanpassingen van de bovenlokale infrastructuren nog minstens 20 jaar zullen uitblijven, en 

wellicht langer) kunnen de nog bewoonbare panden in de reservatiestrook behouden blijven en aangevuld 

worden met nieuwe laag-budgetwoningen (die sneller afgeschreven kunnen worden en wellicht privaat), 

dan tegen de infrastructuurwerken alles te slopen voor zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en 

nadien opnieuw opgebouwd 

 de nog bewoonbare panden in de reservatiestrook behouden en evt. eenvoudig renoveren en sloop van alle 

andere panden en aanvulling met tijdelijke (container)woonunits (cfr. voorbeeld studentenwoningen in 

Brussel) tussen de resterende panden voor zover nodig, verwijdering van de units en afbraak van de panden 

tegen de bovenlokale infrastructuurwerken voor zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en 

verdere renovatie en aanvullende nieuwbouw na de bovenlokale infrastructuurwerken 

 afbraak van alle panden in de reservatiestrook, groenaanleg aldaar en bouw nieuwe woningen na de 

bovenlokale infrastructuurwerken. 

4.4. Instrumenten voor realisatie van dit alternatief 

Voor de realisatie van de nieuwbouwen in Klein-Rusland van dit alternatief wordt een instrument van 

VMSW ingezet, zo mogelijk in één gecombineerd pakket aan eenzelfde ontwikkelaar (info VMSW). Het 

betreft de Design and Build-procedure voor grote gronden. Als alternatief is ook een PPS-constructie 

mogelijk.  

 

VMSW en sociale huisvestingmaatschappij volgen, samen met de externe kwaliteitsbegeleiding, de DaB-

procedures zeer goed op om zowel bij oplevering als op termijn een goede kwaliteit van de gerealiseerde 

woningen en woonomgevingen te bekomen.  

 

 

 

 
10

  De eventuele nieuwbouw laag-budgetwoningen en/of tijdelijke (container)woonunits in de reservatiestrook horen hier mee onder; 

bestaande nog bewoonbare en (licht) te renoveren panden in die strook niet. Deze laatste worden voor die voorlopige renovatie door 

de sociale huisvestingsmaatschappij aangepakt. Als ze na de infrastructuurwerken zouden vervangen worden door 

nieuwbouwwoningen, kunnen die in een nieuwe VMSW-Design and Build-procedure voor grote gronden worden gerealiseerd.  
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4.5. Partners en juridische constructies tussen partners 

Volgende partners dragen bij tot de realisatie van het project : 

 VMSW (organisator en financier van de procedures) 

 de sociale huisvestingsmaatschappij (inbrenger van gronden en gebouwen, betrokkene bij de procedures en 

overnemer / beheerder van de woningen) 

 de gemeente (overnemer van het nieuwe en vernieuwde openbaar domein / publieke ruimten) 

 de te selecteren ontwikkelaar (ontwerper, voorfinancierder en bouwer) 

 Team Vlaams bouwmeester en Projectbureau Gentse Kanaalzone (mede kwaliteitsbewakers in de 

procedures) 

 bewonersgroep Klein-Rusland (collectieve participant in de procedures). 

 Private ontwikkelaar/investeerder in PPS-constructie. 

Er dient geen specifieke juridische samenwerkingsconstructie opgezet; de relaties tussen de partners 

worden geregeld volgens de VMSW-procedures. 

4.6. Planning en fasering project, incl. vergunningstraject 

De tijdsplanning van het project is ten dele afhankelijk van de concrete noden naar sociale huisvesting die 

uit het onderzoek naar voor komen, van het woningaanbod in het bestaand patrimonium van de sociale 

huisvestingsmaatschappij dat de komende jaren vrijkomt (voor interne mutaties) en van het woningaanbod 

buiten sociale huisvesting dat beschikbaar is (voor die naar andere woonvormen willen overstappen). Opzet 

is immers om er voor te zorgen dat de huidige Klein-Ruslanders zo snel mogelijk in een nieuwe, betere 

woning / woonomgeving terecht kunnen. Dit zal deels druppelsgewijze (interne mutaties en overstap naar 

andere woonvormen) gebeuren en deels in golven (telkens wanneer een van de projectsites opgeleverd 

wordt). 

 

Volgende fasering is dan mogelijk. 

Na interne verhuizingen (zo beperkt mogelijk in aantal) naar nog bewoonbare woningen of naar tijdelijke 

woonunits, sloop en vervangende nieuwbouw van een eerste cluster van ca. 45 woningen (ontwerp en 

verhuisbewegingen in eerste jaar na voorkeursbesluit, bouw in tweede en derde jaar). Doorschuifverhuis. 

Nieuwbouw van een tweede cluster van ca. 45 woningen in vierde en vijfde jaar (voorbereid voordien). 

Tweede doorschuifverhuis. En zo verder. Fasering van de gekozen invulling in de reservatiestrook is hier 

tussenin te schuiven. 

Op deze manier kan de woonbuurt, op mogelijk de reservatiestrook na, na negen jaar opgewaardeerd zijn. 

Voor VMSW is dit een heel optimistische inschatting. 

Uiteraard zijn de financieringsstroom en de administratieve procedures vanuit VMSW hiervoor bepalend, 

samen met de snelheid waarmee de lokale initiatiefnemers de dossiers opmaken en behandelen.  

4.7. Flankerend beleid en milderende maatregelen 

Voor het geheel van het complex project wordt een sociaal begeleidingsplan opgemaakt en goedgekeurd, 

te financieren door de projectpartners.  

 

De mogelijkheden voor een dergelijk sociaal begeleidingsplan zijn dezelfde als weergegeven bij alternatief 1.  

4.8. Kosten- en opbrengstenraming  

De kostenraming steunt op de uitgebreide kostentabellen van het s-MER, aangevuld met een raming van de 

kosten voor milderende maatregelen. De kosten voor private woningen worden afzonderlijk aangegeven. 
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De kosten van de inrichting van de twee koppelingsgebieden Klein-Rusland-west en –oost zoals voorzien in 

het landinrichtingsprogramma van VLM (ruw geraamd 4 miljoen €) zijn bij dit alternatief ook te investeren, 

maar vallen buiten het kader van dit complex project. 

 

De opbrengsten voor dit alternatief zijn te vinden in subsidies en leningen. 

Navolgende tabel geeft de kosten en de inkomsten van alternatief 3bis weer. 
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Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

241.713,70€                  

20629 m² 5,00€                    103.145,00€        

1713 m 25,00€                  42.825,00€          

14428 m² 5,00€                    72.140,00€          

11801,85 m³ 2,00€                    23.603,70€          

3.239.512,67€               

10365,2 m² 80,00€                  829.216,00€        

3890 m 30,00€                  116.700,00€        

1077,8 m² 6,00€                    6.466,80€            

1077,8 m² 9,00€                    9.700,20€            

6138 m² 40,00€                  245.520,00€        

3048 m² 45,00€                  137.160,00€        

50 st 500,00€                25.000,00€          
1713 m 200,00€                342.600,00€        

1713 m 150,00€                256.950,00€        

1256 m 53,33€                  66.997,33€          

50 st 2.566,67€            128.333,33€        

254 st 550,00€                139.700,00€        

254 st 220,00€                55.880,00€          

508 st 410,00€                208.280,00€        

140 st 330,00€                46.200,00€          

1 st 25.000,00€          25.000,00€          

7563 m² 43,00€                  325.209,00€        

6865 m² 40,00€                  274.600,00€        

348.122,64€                  

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag) 1 TP 348.122,64€        348.122,64€        

-€                                

0 m² -€                      -€                      

3.829.349,00€              

382.934,90€                  

2.644.628,10€               

1.567.655,80€              

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

452.000,00€                  

226 st 2.000,00€            452.000,00€        

0 m² -€                      -€                      

20.469.412,03€            

0 WE 282.572,50€        -€                      

0 WE 263.630,50€        -€                      

160 WE 127.933,83€        20.469.412,03€  

12.025.779,57€            

0 WE 282.572,50€        -€                      

0 WE 263.630,50€        -€                      

94 WE 127.933,83€        12.025.779,57€  

3.294.719,16€               

1 TP 3.294.719,16€    3.294.719,16€    

-19.518.952,31€           

1 TP 19.518.952,31€  19.518.952,31€  

1 TP -€                      -€                      

16.722.958,45€            

-€                                

1.672.295,84€               

17.776.373,15€            

618.881,14€                  

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

1 TP 27.120,00€          27.120,00€          6.253.349,30€              

1 TP 6.226.229,30€    6.226.229,30€    

16.722.958,45€          

-€                              

1.672.295,84€            

17.776.373,15€          

618.881,14€               

3.829.349,00€            

2.644.628,10€            

382.934,90€               

1.567.655,80€           

27.120,00€                  

6.226.229,30€            

AGI-subsidie BTW 555.371,90€               

5.697.977,40€           

7.884.514,34€            

207.648,43€               

143.730,16€               

Subtotaal BTW

Totaal tekort

Prijs/WE privaat

Prijs/WE sociaal

Studiekosten (10%)

BTW

BTW 6%

BTW 21%

Subtotaal tekort WE

Alternatief 3bis

CVBA-WONEN

SUBSIDIES OE

Studiekosten (10%)

FS3-LENING

INFRASTRUCTUURWERKEN

AGI-SUBSIDIES

Subtotaal tekort infra

BTW 6%

Studiekosten (10%)

BTW 21%

TOTAAL CVBA-WONEN

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

TOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

Privaat/sociale woningen

CVBA-WONEN

SUBTOTAAL INFRASTRUCTUURWERKEN

AGI-SUBSIDIES

Studiekosten (10%)

Groenaanleg collectieve binnentuinen

Huisaansluitputjes DWA

Huisaansluitputjes RWA

Aansluitingen

Straatkolken

Groenaanleg openbaar domein

SUBTOTAAL CVBA-WONEN

FS3-LENING

SUBSIDIES OE

Bouwrijp maken van het terrein

Lijnvormige elementen

Beschoeiing

Overige

Overige

Woningen (excl. sloop)

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

Opbrengstposten

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Opbrengstposten

Sociale woningen

Verkoop private wooneenheden

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Verkoop gronden aan private ontwikkelaars

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

Inrichting openbaar domein

Aanleg nieuwe verharding incl. fundering

Aanleg onverharde berm/steenslag

Afdekken en inzaaien

Voetpad betonstraatstenen incl fundering

Overstortconstructie

Parkeerstrook incl fundering en onderfundering

Boom

Aanleg DWA

Aanleg RWA

Inspectieputten

Aankoop private percelen Zelzate

Afbraak bestaande woningen

Opbreken bestaande wegenis

Opbraak bestaande riolering

Bouwrijp maken van groenzones

Grondverzet (uitgraving)

INFRASTRUCTUURWERKEN

Bouwrijp maken van het terrein

Verkoop binnentuinen aan private ontwikkelaars
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4.9. Overzicht relevante input voor (voorontwerp-)voorkeursbesluit 

 Opdracht aan VMSW om de nodige budgetten in de meerjarenbegrotingen op te nemen 

 Opdracht tot opstarten van de DaB-procedures/PPS procedures 

 … . 

4.10. Voorbereiding projectuitwerkingsfase 

Volgende stappen zijn zinvol om vanaf het (voorontwerp) voorkeursbesluit te zetten om de 

projectuitwerkingsfase zo vlot en snel mogelijk te laten starten : 

 uitvoering bewonersbevraging en concretisering bouwprogramma en sociaal begeleidingsplan en bijhorende 

ramingen 

 opmaak en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst over het sociaal begeleidingsplan 

 voorbereiding DaB-procedures 

 … . 

 

  



19/06/2018     

 28 

5. Alternatief 4 – nieuwe parkwijk Klein-Rusland 

5.1. Meer gedetailleerde beschrijving van dit alternatief  

Beschrijving uit de synthesenota (behoudens opmerkingen uit de workshop letterlijk overgenomen) 

Het architecturaal en stedenbouwkundig concept van de huidige wijk wordt verlaten voor een ambitieus 

nieuw concept wonen in een park. De stedenbouwkundige structuur wordt opgebouwd vanuit de aanwezige 

en nieuwe landschappelijke elementen, zoals de groene heuvel van de zonneberg en een nieuw aan te 

leggen park als groene buffer naar de E34 (koppelingsgebied Klein Rusland West). Deze nieuwe wijk kan 

vanuit eenzelfde ambitie als Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen een voorbeeldwijk zijn voor de 21e 

eeuw. De nieuwe wijk zal volop inzetten op huidige en toekomstige duurzaamheidprincipes zoals o.m. het 

inzetten op woonverdichting, energieneutrale woningen, wadi’s enz. 

 

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. 
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Bijkomende specifiëringen 

Aantal woningen dat minimaal gerealiseerd dient te worden : 

 in totaal 160 sociale huurwoningen, in alternatief 4a zullen niet alle sociale huurwoningen ondergebracht 

kunnen worden. In alternatief 4b en 4c kan dit wel, inclusief de aanvulling met private of sociale 

koopwoningen. In alternatief 4a zullen maximum 120 sociale huurwoningen gerealiseerd worden. De 

andere sociale huurwoningen kunnen in de Slachthuisstraat, Krekelmuyter en/of Charles Andriesstraat 

gerealiseerd worden.  

 in het project dienen ook de nodige voorzieningen in de buurt ingepast (gemeenschapscentrum, te 

verlevendigen tot een soort buurthuis op huidige of andere plek) of gerealiseerd (eventuele kleinschalige 

superette, nader te bekijken) 

 dit alternatief betreft voor de site Klein-Rusland de realisatie van een optimaal duurzame, toekomstgerichte 

woonbuurt. Concreet betekent dit dat bovenop de elementen die heden ten dage standaard in sociale 

huisvestingsprojecten worden voorzien (met name doorgedreven woningisolatie, gebruik van 

warmtepompen), ook gewerkt wordt met een collectief verwarmingssysteem gekoppeld aan de zonneberg 

(dit is hiervoor een relatief unieke site), met lage voetafdruk-materialen, met een duurzame mobiliteit door 

collectieve en minder parkeerplaatsen (en deelwagens), herbruikbaar naar andere functies, door meer en 

makkelijker bruikbare fietsparkeerplaatsen, door een aangepaste inrichting van het openbaar domein zodat 

dit quasi volledig mindervalide bewandel- en berijdbaar is, …  

 in dit alternatief wordt de bescherming van de vier panden opgeheven en worden al de andere panden en de 

wijk uit de Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed geschrapt. 

 

5.2. Kernidee realisatiestrategie voor dit alternatief 

Dit alternatief wordt via een ontwerp- en bouwwedstrijd gerealiseerd door een te selecteren 

ontwikkelaar (volgens de VMSW-Design and Build-procedure voor grote gronden 11) die alle nieuwbouwen 

voor zijn rekening neemt. De ontwikkelaar draagt de nieuwbouw sociale huur- (en eventuele koop-)woningen 

over aan de sociale huisvestingsmaatschappij aan een vooraf vastgestelde prijs; hij verkoopt of verhuurt de 

private woningen op eigen risico.  

 

 
11

  De eventuele nieuwbouw laag-budgetwoningen en/of tijdelijke (container)woonunits in de reservatiestrook horen hier mee onder; 

bestaande nog bewoonbare en (licht) te renoveren panden in die strook niet. Deze laatste worden voor die voorlopige renovatie door 

de sociale huisvestingsmaatschappij aangepakt. Als ze na de infrastructuurwerken zouden vervangen worden door 

nieuwbouwwoningen, kunnen die in een nieuwe VMSW-Design and Build-procedure voor grote gronden worden gerealiseerd.  
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Een alternatieve aanpak zou kunnen zijn dat voor het geheel een ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd en 

op basis daarvan dan deel per deel in aparte procedures wordt gerealiseerd.  

Een andere alternatieve aanpak zou kunnen zijn dat cvba Wonen zelf dit project voor het deel van de sociale 

woningen organiseert met inschakeling van externe kwaliteitsbegeleiding en met degelijke afstemming op de 

ontwikkelaar van de private woningen. 

Ook kan een PPS-constructie opgezet worden voor de realisatie van dit alternatief.  

De nieuwbouw wordt gefaseerd in voldoende grote, samenhangende clusters van gebouwen 

gerealiseerd, samen met de opwaardering van het openbaar domein en de groenaanleg in die clusters, 

zodat steeds een afgewerkt deel van de op te waarderen woonbuurt ontstaat. 

5.3. Invulling reservatiestrook 

Meerdere invullingen zijn mogelijk : 

 (vermits de aanpassingen van de bovenlokale infrastructuren nog minstens 20 jaar zullen uitblijven, en 

wellicht langer) kunnen de nog bewoonbare panden in de reservatiestrook behouden blijven en aangevuld 

worden met nieuwe laag-budgetwoningen (die sneller afgeschreven kunnen worden en wellicht privaat), 

dan tegen de infrastructuurwerken alles te slopen voor zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en 

nadien opnieuw opgebouwd 

 de nog bewoonbare panden in de reservatiestrook behouden en evt. eenvoudig renoveren en sloop van alle 

andere panden en aanvulling met tijdelijke (container)woonunits (cfr. voorbeeld studentenwoningen in 

Brussel) tussen de resterende panden voor zover nodig, verwijdering van de units en afbraak van de panden 

tegen de bovenlokale infrastructuurwerken voor zover dat dan uit de concrete plannen nodig blijkt, en 

verdere renovatie en aanvullende nieuwbouw na de bovenlokale infrastructuurwerken 

 afbraak van alle panden in de reservatiestrook, groenaanleg aldaar en bouw nieuwe woningen na de 

bovenlokale infrastructuurwerken. 

5.4. Instrumenten voor realisatie van dit alternatief 

Voor de realisatie van de nieuwbouwen in Klein-Rusland van dit alternatief wordt een instrument van 

VMSW ingezet, zo mogelijk in één gecombineerd pakket aan eenzelfde ontwikkelaar (info VMSW). Het 

betreft de Design and Build-procedure voor grote gronden. Als alternatief is ook een PPS-constructie 

mogelijk.  

 
 

VMSW en sociale huisvestingmaatschappij volgen, samen met de externe kwaliteitsbegeleiding, de DaB-

procedures zeer goed op om zowel bij oplevering als op termijn een goede kwaliteit van de gerealiseerde 

woningen en woonomgevingen te bekomen.  

5.5. Partners en juridische constructies tussen partners 

Volgende partners dragen bij tot de realisatie van het project : 

 VMSW (organisator en financier van de procedures) 

 de sociale huisvestingsmaatschappij (inbrenger van gronden en gebouwen, betrokkene bij de procedures en 

overnemer / beheerder van de woningen) 

 de gemeente (overnemer van het nieuwe en vernieuwde openbaar domein / publieke ruimten) 

 de te selecteren ontwikkelaar (ontwerper, voorfinancierder en bouwer) 

 Team Vlaams bouwmeester en Projectbureau Gentse Kanaalzone (mede kwaliteitsbewakers in de 

procedures) 

 bewonersgroep Klein-Rusland (collectieve participant in de procedures). 

 Private ontwikkelaar/investeerder in PPS-constructie. 
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Er dient geen specifieke juridische samenwerkingsconstructie opgezet; de relaties tussen de partners 

worden geregeld volgens de VMSW-procedures. 

 

 

5.6. Planning en fasering project, incl. vergunningstraject 

De tijdsplanning van het project is ten dele afhankelijk van de concrete noden naar sociale huisvesting die 

uit het onderzoek naar voor komen, van het woningaanbod in het bestaand patrimonium van de sociale 

huisvestingsmaatschappij dat de komende jaren vrijkomt (voor interne mutaties) en van het woningaanbod 

buiten sociale huisvesting dat beschikbaar is (voor die naar andere woonvormen willen overstappen). Opzet 

is immers om er voor te zorgen dat de huidige Klein-Ruslanders zo snel mogelijk in een nieuwe, betere 

woning / woonomgeving terecht kunnen. Dit zal deels druppelsgewijze (interne mutaties en overstap naar 

andere woonvormen) gebeuren en deels in golven (telkens wanneer een van de projectsites opgeleverd 

wordt). 

 

Volgende fasering is dan mogelijk. 

Na interne verhuizingen (zo beperkt mogelijk in aantal) naar nog bewoonbare woningen of naar tijdelijke 

woonunits, sloop en vervangende nieuwbouw van een eerste cluster van ca. 45 woningen (ontwerp en 

verhuisbewegingen in eerste jaar na voorkeursbesluit, bouw in tweede en derde jaar). Doorschuifverhuis. 

Nieuwbouw van een tweede cluster van ca. 45 woningen in vierde en vijfde jaar (voorbereid voordien). 

Tweede doorschuifverhuis. En zo verder.  

Op deze manier kan de woonbuurt, op mogelijk de reservatiestrook na, na negen jaar opgewaardeerd zijn. 

Voor VMSW is dit een heel optimistische inschatting. 

Uiteraard zijn de financieringsstroom en de administratieve procedures vanuit VMSW hiervoor bepalend, 

samen met de snelheid waarmee de lokale initiatiefnemers de dossiers opmaken en behandelen.  

 

5.7. Flankerend beleid en milderende maatregelen 

Voor het geheel van het complex project wordt een sociaal begeleidingsplan opgemaakt en goedgekeurd, 

te financieren door de projectpartners.  

 

De mogelijkheden voor een dergelijk sociaal begeleidingsplan zijn dezelfde als weergegeven bij alternatief 1.  
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5.8. Kosten- en opbrengsten raming  

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

287.006,50€                     

3450 m² 5,00€                       17.250,00€              

280 m 25,00€                     7.000,00€                

3313 m² 5,00€                       16.565,00€              

2238,9 m³ 2,00€                       4.477,80€                

1 TP 241.713,70€           241.713,70€            

3.313.105,00€                  

37413 m² 76,00€                     2.843.350,00€        

11744 m² 40,00€                     469.755,00€            

Overige -€                                    

1 TP -€                          

Opbrengstposten -€                                    

0 m² -€                         -€                          

3.600.111,50€                  

360.011,15€                     

2.436.998,55€                  

1.523.124,10€                  

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

452.000,00€                     

226 st 2.000,00€               452.000,00€            

0 m² -€                         -€                          

20.469.412,03€                

0 WE 282.572,50€           -€                          

0 WE 263.630,50€           -€                          

160 WE 127.933,83€           20.469.412,03€      

12.793.382,52€                

0 WE 282.572,50€           -€                          

0 WE 263.630,50€           -€                          

100 WE 127.933,83€           12.793.382,52€      

3.371.479,46€                  

1 TP 3.371.479,46€       3.371.479,46€        

-20.753.179,11€              

1 TP 20.753.179,11€     20.753.179,11€      

1 TP -€                         -€                          

16.333.094,90€               

-€                                    

3.708.627,40€                  

17.966.404,39€                

2.075.317,91€                  

Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs Som

1 TP 27.120,00€             27.120,00€              6.644.144,72€                  

1 TP 6.617.024,72€       6.617.024,72€        

16.333.094,90€                

-€                                    

3.708.627,40€                  

17.966.404,39€                

2.075.317,91€                 

3.600.111,50€                  

2.436.998,55€                  

360.011,15€                      

1.523.124,10€                 

27.120,00€                        

6.617.024,72€                  

AGI-subsidie BTW 511.769,70€                      

6.132.375,03€                 

9.730.817,03€                  

207.531,79€                      

143.726,05€                      Prijs/WE sociaal

Studiekosten (10%)

Studiekosten (10%)

BTW 21%

Totaal tekort

Prijs/WE privaat

Subtotaal BTW

Subtotaal tekort infra

BTW 6%

SUBSIDIES OE

TOTAAL CVBA-WONEN

Woningen (excl. sloop)

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Sociale woningen

Privaat/sociale woningen

Erfgoedwoning '20-'30 - Baksteen 

Erfgoedwoning '20-'30 - Asbeton 

Studiekosten (10%)

Opbrengstposten

Verkoop private wooneenheden

Verkoop gronden aan private ontwikkelaars

Verkoop binnentuinen aan private ontwikkelaars

Afbraak bestaande woningen

TOTAAL 

Overige woningen/nieuwbouw - Baksteen

AGI-SUBSIDIES

CVBA-WONEN

SUBSIDIES OE

FS3-LENING

Subtotaal tekort WE

INFRASTRUCTUURWERKEN

Studiekosten (10%)

BTW

BTW 6%

BTW 21%

FS3-LENING

Alternatief 4(2a)

SUBTOTAAL CVBA-WONEN

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

Bouwrijp maken van het terrein

CVBA-WONEN

Opbreken bestaande wegenis

Opbraak bestaande riolering

Bouwrijp maken van groenzones

Grondverzet (uitgraving)

Aankoop private percelen Zelzate

SUBTOTAAL 

AGI-SUBSIDIES

Overige

Onvoorziene kosten (10% investeringsbedrag)

Inrichting openbaar domein >> Hoeveelheden op basis van referentieproject

Omgevingsaanleg (wegenis, riolering, groen, grachten, …)

Binnentuinen

Bouwrijp maken van reservatiestrook

Bouwrijp maken van het terrein

INFRASTRUCTUURWERKEN

Bouwrijp maken van zone buiten reservatiestrook
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6. Alternatief 5 – nieuwe woonontwikkeling in Zelzate 

6.1. Meer gedetailleerde beschrijving van dit alternatief  

Beschrijving uit de synthesenota (behoudens opmerkingen uit de workshop met selectie letterlijk 

overgenomen) 

Binnen dit alternatief gaan we ervan uit dat we de woonbehoefte van 160 sociale wooneenheden niet 

opvangen binnen de alternatieven 1 t.e.m. 4 waardoor er bijkomende woningen dienen gezocht te worden 

buiten de woonwijk. 

Dit alternatief kan echter ook een opportuniteit zijn om de bestaande woonkernen in Zelzate lokaal kwalitatief 

te verdichten. 

 

Programma: 
 geen enkele woning wordt behouden en alle bestaande infrastructuur wordt opgebroken. Op de locatie in 

Klein-Rusland wordt een andere functie ondergebracht 

 de realisatie van woningen binnen de kern van Zelzate gebeurt door kernversterking of kernverdichting 

 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 bejaardenwoningen 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 = 0,7 ha, 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 – Groen Briel  = 16 ha berekend op +/- 30 wo/ha = +/- 510 wooneenheden 

 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 

 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 (1 autoparkeerplaats en 2 fietsstallingen. per woning in een 

meergezinsgebouw, ook voor sociale woningen, en bij grotere sites ook parkeerplaatsen voor bezoekers) zal 

gehanteerd worden en qua ontsluiting zal maximaal aangetakt worden op het huidige wegennet. 
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totaal    38,15 +          1148 à 1158 

 

 

  

Mogelijke herlocatiesites - structuurschetsen 

Op basis van de diverse besprekingen, terreinbezoeken en ontwerpend onderzoek, worden volgende 

herlocatiesites voor verdere afweging binnen het complex project meegenomen. 

 



19/06/2018  

 

 35 

 

 Kastanjeplein 

 

Vervangende nieuwbouw rond dienstencentrum 

In totaal ca. 102 woningen, waarvan 30 ter vervanging van de bestaande bejaardenwoningen (en over te 

dragen aan cvba Wonen 

Dus ca. 72 bijkomende nieuwe woningen, waarvan in functie van sociale mix meerderheid private en ca. 30 

sociale huurwoningen 

Totale dichtheid ca. 56 won/ha. 
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 Charles Andriesstraat 

 

Nieuwbouw in kanaaloeverwand met toren als tegenaccent van de watertoren (as tussen beide is 

structurerende as van de nieuwe woonbuurt) en rond twee commons 

In totaal ca. 120 nieuwe woningen, waarvan in functie van sociale mix deel private en deel (ca. 80) sociale 

huurwoningen 

Totale dichtheid ca. 30 won/ha. 

 René Vermandelstraat (Slachthuisstraat) 
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Nieuwbouw in kanaalwand, bij voorkeur op pilotis en ook op noordelijk aanleunend perceel  

In totaal ca. 40 à 45 woningen, waarvan in functie van sociale mix aantal private en ca. 30 sociale 

huurwoningen 

Totale dichtheid ca. ca. 70 won/ha. 

 Denderdreve-hoeve 

 

Klein zuidwestelijk deel van zone B2 Denderdreve-oost 

Dreef naar hoeve te behouden en aanleunend deel als open ruimte te voorzien voor zicht op erfgoedhoeve 

en als gemeenschappelijke groene ruimte voor nieuwe buurt en omgeving 

Nieuwbouw rond te behouden en te renoveren hoeve en hoofdschuur (beide in Vlaamse Inventaris 

Onroerend Erfgoed) / nieuwbouwen rond commons en als sluitende afwerking van bouwblok  

In totaal ca. 95 woningen, waarvan in functie van sociale mix aandeel private woningen (bijv. co-

housingproject in hoeve en op voormalige erf) en ca. 60 sociale huurwoningen 

Totale dichtheid ca. 18 won/ha. 

 Krekelmuyter 

Nieuwbouw 

In totaal ca. 35 woningen, waarvan 15 sociale koopwoningen (reeds beslist) 

Dus ca. 20 bijkomende nieuwe sociale huurwoningen 

Totale dichtheid ca. 30 won/ha. 
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 Verspreide kernversterkende sites in Zelzate 

Een nagetoetste screening wijst uit dat het om ca. 6 verkommerde plekken 12 met mogelijk 23 woningen zou 

kunnen gaan en één mogelijke inbreidingsplek (schoolsite Sint-Laurentius en de aanleunde asfaltvlakte, voor 

ca. 20 woningen) 13 op de rechteroever (op linkeroever geen), waarvan vier grotere (nl. in Franz 

Wittoucklaan, twee in Kerkstraat en (onzeker) de schoolsite, elk voor potentieel ca. 5 à 7 tot 20 woningen, 

ca. 18 à 38 woningen in totaal) en de rest individuele verspreide panden (voor 1 of 2 woningen). Daarnaast 

behoren ook verdere verdichtingsprojecten in Debbautshoek wellicht tot de mogelijkheden. 

 

 

 

 
12

  Dit betreft alleen duidelijk verkommerde panden; licht verwaarloosde panden en verdichtingsmogelijkheden op braakliggende percelen, 

door vervanging of integratie van autoboxen of met extra-verdiepingen bovenop grote handelszaken of voorzieningen zijn hier niet mee 

ingerekend. 

13  Mocht he gebouw van de post en het vredegerecht de komende jaren leeg komen te staan, zou dit ook een mogelijkheid zijn, maar dit 

wordt nu niet meegenomen. 
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Bijkomende specifiëringen 

Voorlopige vaststelling uit de contacten met de bewoners (in afwachting van de latere ruimere individuele 

bevraging) is dat zeker de oudere Klein-Ruslanders bij verhuis liefst naar Debbautshoek verhuizen omwille 

van de gekende omgeving en voorzieningen daar en dit liefst in groepjes bijeen (bij jongeren speelt dat 

minder). Krekelmuyter spreekt hen het minst aan.  

 

Aantal woningen dat minimaal gerealiseerd dient te worden : 

 in totaal 160 sociale huurwoningen 

 in functie van verschillende vormen van vermenging van woningtypes (uitgangspunt), bij voorkeur meerdere 

kleinere projecten in sites A1 Kastanjeplein (deels gericht op specifieke seniorenwoningen voor meer 

zelfstandig wonende bejaarden en andersvaliden en verder met een klein aandeel sociale woningen, gelet 

op de ligging zonder sociale mix te midden van sociale huurwoningen), A2 Charles Andriesstraat, A3 

Slachthuisstraat (René Vermandelstraat, op de oppervlakte zoals in de s-MER aangegeven, nl. inclusief 

vervanging van het reeds bebouwde, maar verkommerde noordelijke perceel), A4 (op te waarderen plekken 

in woongebied Zelzate), B3 Krekelmuyter (zie punt 2.1) en eventueel B2 Denderdreve-hoeve. Behoudens bij 

de kleine site Krekelmuyter, is bij al deze sites bij volledige ontwikkeling ook een deel private woningen of 

sociale koopwoningen noodzakelijk. Aan parkranden en aan de waterkant kunnen in functie hiervan hogere 

dichtheden gerealiseerd worden. (Zie ontwerpend onderzoek voor deze sites in voorgaand punt) 

 Een rangorde van de potenties van deze sites (rekening houdend met de eigendomssituatie en de 

realisatietermijnen) zou kunnen zijn : 

 Krekelmuyter: 20 wooneenheden 

 Slachthuisstraat: 30 

 Charles Andriesstraat: 60 

 Kleinere sites in Zelzate: 20 

 Kastanjeplein: 30 

 Denderdreve-hoeve: 60 voor zover noodzakelijk. 

 in dit alternatief wordt de bescherming van de vier panden opgeheven en worden al de andere panden en de 

wijk van Klein-Rusland uit de Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed geschrapt 

 het streefdoel bouwdichtheid voor de nieuwbouwsites in Zelzate volgens context van de plek zoals 

aangegeven in de s-MER en afgetoetst in ontwerpend onderzoek : ca. 30 won/ha, maar voor deze nabij het 

kanaal mogelijk (gelet op de grote open ruimte en het zicht) een hogere dichtheid van 70 won/ha en voor het 

verdichtingsproject aan Kastanjeplein met het groene plein nabij 55 won/ha. Voor de (wellicht) kleinere 

kernversterkende projectjes in het woonweefsel die zich qua gebouwtypologie en bouwhoogte, waarschijnlijk 

ook qua volume, in hun context inpassen, is deze context volledig bepalend. In de site Denderdreve-hoeve, 

aan de rand van de bebouwing, is een lagere dichtheid (ca. 18 woningen/ha) aangewezen.  

 noodzaak aan groene ruimte op locatie wordt voor site Kastanjeplein ingevuld door het bestaande, en 

mogelijk op te waarderen groene plein, voor de site Charles Andriesstraat door bosdelen (bij voorkeur als 

buffer naar de snelweg en als verbinding tussen de twee aanleunende parkzones) te behouden en commons 

in te bouwen, voor de site Slachthuisstraat door een deel van het bos te behouden, voor Denderdreve-hoeve 

door het inbouwen van commons; voor de kleine kernversterkende projectjes in Zelzate is dit wellicht op de 

plek zelf niet nodig of mogelijk en zal het aanwezige (evt. te versterken) buurtgroen moeten volstaan 

 hoofdtoegangen: zie inrichtingsschetsen ontwerpend onderzoek 

 de nodige voorzieningen zijn in het weefsel aanwezig en hoeven niet vanuit dit project aangepakt te 

worden, mogelijk liggen er vanuit de gemeente of de buurtbewoners wel noden die in een van de te 

ontwikkelen plekken zouden kunnen worden opgenomen. 

 wanneer voor sommige sites de bouwvormen en dichtheden die de huidige B.P.A.’s toelaten onvoldoende 

zijn om tot optimale projecten en dichtheden te komen, kan het voorkeursbesluit van het complex project 

deze B.P.A.’s opheffen zodat de algemene bepalingen van het gewestplan op die plekken terug gelden. 

Ook voor de verschillende sociale woonbuurten die cfr. het Masterplan de komende tien jaar op te 

waarderen zijn zou dit, zo gewenst, kunnen gebeuren 

 bij het contacteren van eigenaars van de verschillende sites worden best in een vroeg stadium de principes 

van de prijsbepaling afgesproken en steunt deze best op de gemiddelde grondwaarde in Zelzate (ca. 175 

€/m²).  
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6.2. Kernidee realisatiestrategie voor dit alternatief 

Dit alternatief, met zijn verschillende onderdelen buiten Klein-Rusland, wordt via een ontwerp- en 

bouwwedstrijd gerealiseerd door een of, realistisch gezien, meerdere te selecteren ontwikkelaar(s) 

(volgens de VMSW-Design and Build-procedure voor grote gronden en/of volgens de CBO-procedure 

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) die alle nieuwbouwen 14 voor zijn/hun rekening 

neemt/nemen en die de sociale huurwoningen naargelang de site al dan niet in een ruimer project inbedden. 

De ontwikkelaars dragen de nieuwe sociale huur- (en eventuele koop-)woningen over aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij aan een vooraf vastgestelde prijs; zij verkopen of verhuren de private woningen 

op eigen risico.  

Wellicht ook om financiële redenen, worden de verschillende onderdelen / sites gefaseerd gerealiseerd, 

maar elke site wordt op zich volledig afgewerkt zodat steeds een afgewerkte en goed ingepaste 

woonbuurt ontstaat. 

Om een snelle verbetering van de woonsituatie van de Klein-Ruslanders te bekomen, wordt gestart met de 

in principe makkelijkst te ontwikkelen plekken Krekelmuyter, en Slachthuisstraat en Charles Andriesstraat. 

Tegelijk worden de mogelijkheden voor de kleinschalige kernversterkende projectjes grondig onderzocht en 

in beeld gebracht (best in een studie van het Team Vlaams Bouwmeester) en wordt het verdichtingsproject 

met de bejaardenwoningen in een goed ontwerp vorm gegeven (en het B.P.A. desgevallend daarvoor 

vervangen door een flexibeler RUP). De realisatie hiervan en eventueel van de site Denderdreve-hoeve 

vormen het sluitstuk. Wellicht (dit zal het onderzoek naar de concrete sociale woonnoden uitwijzen) zijn de 

sociale huurwoningen op deze plekken niet meer nodig om Klein-Ruslanders op te vangen omdat 

meerderen onder hen wellicht naar een woonzorgcentrum zullen willen verhuizen, en kunnen zij voor nieuwe 

sociale huurders worden ingezet.  

 

Getracht wordt de opportuniteit van dit project aan te grijpen om belangrijke verbeteringen in het woon- en 

leefweefsel van Zelzate te realiseren in het kader van een globaal project van sociale stadsvernieuwing 

voor het centrumgebied van Zelzate. Het complex project kan hiervoor een eerste, belangrijke aanzet 

geven. De gefaseerde realisatie van de verschillende nieuwe woonsites, qua ontsluiting, groen, eventuele 

voorzieningen en morfologie / typologie goed ingebed in de bestaande buurten dragen daar toe bij. Maar de 

kern ligt op de kleine kernversterkende projectjes die alle thans aanwezige kankerplekken in het 

woonweefsel van het centrumgebied wegwerken. Voor een dergelijk globaal project van stadsherwaardering 

is een sterk globaal kader voor de verschillende deelprojecten erg zinvol. Navolgende structuurschets geeft 

hiervan de krachtlijnen aan.  

 

Vermits de Klein-Ruslanders pas stapsgewijze naar de nieuwe locaties kunnen verhuizen en dit voor de 

laatsten onder hen nog meerdere jaren kan duren, is het zinvol in dit alternatief een lichte renovatie 

(afschrijfbaar op tien jaar) van minstens het laatste blokje te slopen woningen te voorzien. Deze woningen 

kunnen eventueel ook worden ingezet als tijdelijke opvangwoningen voor andere renovatieprojecten van de 

sociale huisvestingsmaatschappij. 

Hypothese van structuurschets voor Zelzate 

Voortbouwend op de gewenste ruimtelijke structuur uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en op de 

inzichten die uit het ontwerpend onderzoek over de herlocatiesites zijn gegroeid, kan volgende hypothese 

van structuurschets voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Zelzate worden geformuleerd. Dit is evident 

niet meer dan een voorstel ter discussie dat in verder ontwerpwerk (o.m. in het kader van de studie van de 

Vlaams Bouwmeester en i.f.v. een herziening van het gemeentelijk ruimtelijke structuur/beleidsplan) en met 

een participatietraject verder doorgepraat, onderbouwd en verfijnd moet worden en draagvlak moet krijgen. 

  

 

 
14  Wanneer de site van B-post mee zou worden ingeschakeld en (gedeeltelijk) gerenoveerd, zal dit niet via de VMSW-Design and Build-

procedure voor grote gronden (die helaas alleen voor nieuwbouw van toepassing is) kunnen, maar via een andere procedure moeten 

gebeuren. 
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Structuurbepalende elementen voor een toekomstige ontwikkeling van Zelzate als het centrale woon- 

en voorzieningenstadje in de kanaalzone zijn : 

 uiteraard de bovenlokale infrastructuren van kanaal, de beide R4’s en de beide spoorlijnen L55 en L204 in 

noord-zuidrichting en van E34 en de nieuwe havenspoorlijn L70 in oost-westrichting 

 de twee centrumzones op beide oevers, aangevuld met de nieuwe stationsomgeving als derde centrumplek, 

en onderling o.m. verbonden langs de tot stadsstraat opgewaardeerde kanaalstraat 

 de twee centrale parken op de vroegere kanaalarmen, waarvan de randen, samen met plekken langs het 

kanaal, tot sterke wanden en interessante woonlocaties uitgroeien 

 mogelijk twee plezierhaventjes aan de uiteinden van de parken, als kleinere lokale ontwikkelingspolen 

 de hele strook van de zware oost-westinfrastructuren stevig ingebufferd naar de aanpalende woonbuurten 

 het sportcomplex, de psychiatrische instelling en het educatief uitkijkpunt van de zonneberg als 

buitenbeentjes ten zuiden daarvan.  

6.3. Instrumenten voor realisatie van dit alternatief 

Ter voorbereiding van de eigenlijke realisatie van de nieuwbouwsites is grondenruil tussen Vlaamse 

overheidsinstanties een zinvol instrument, nl. voor : 

 voor de projectsite Slachthuisstraat tussen De Vlaamse Waterweg en de sociale huisvestingsmaatschappij 

 voor de projectsite Charles Andriesstraat tussen AWV en evt. De Vlaamse Waterweg en de sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

De sociale huisvestingsmaatschappij en eventueel VMSW dienen aan te geven welke geschikte ruilgronden 

zij naast het wijkdeel binnen de reservatiestrook aan AWV en W&Z kunnen aanbieden. 

Lukt dergelijke ruiloperatie niet, dan dienen andere realisatie-instrumenten ingezet.  

 

Een bijzondere grondenruil die win-win oplevert is de ruil van een deel van de gronden van AWV in 

Charles Andriesstraat tegen de gronden die de cvba Wonen en de gemeente in de reservatiestrook hebben. 

Dergelijke ruil zou met gesloten beurs kunnen gebeuren en versterkt de grondpositie van beide overheden 

voor hun respectievelijke doelen.  
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AWV heeft aangegeven de gronden aan de Charles Andriesstraat te willen vervreemden in het kader van dit 

project. De Vlaamse Waterweg heeft de procedure voor het vervreemden van de gronden aan de Charles 

Andriesstraat en Slachthuisstraat opgestart. 

 

Voor de realisatie van de nieuwbouwsites van dit alternatief worden meerdere instrumenten van VMSW 

ingezet, zo mogelijk in één gecombineerd pakket aan eenzelfde ontwikkelaar maar realistisch gezien in 

afzonderlijke projecten met meerdere ontwikkelaars. Het betreft : 

 voor de projectsites Krekelmuyter, Kastanjeplein (als deze procedure ook voor OCMW-gronden telt) en 

Slachthuisstraat de Design and Build-procedure voor grote gronden 

 voor de projectsites Charles Andriesstraat en evt. Denderdreve-hoeve de Design and Build-procedure voor 

grote gronden en/of de CBO-procedure (op de niet-overheidsgronden), afhankelijk van de benodigde 

omvang van het project en het ontwerp. Ook PPS-constructies kunnen ingezet worden.  

Wanneer voornoemde grondruilen niet doorgaan, betreft het : 

 voor de projectsite Kastanjeplein de Design and Build-procedure voor grote gronden 

 voor de projectsites Slachthuisstraat, Charles Andriesstraat en evt. Denderdreve-hoeve de CBO-procedure 

(op de niet-overheidsgronden), waarbij AWV en De Vlaamse Waterweg hun gronden aan vooraf aan een of 

achteraf aan de geselecteerde ontwikkelaar verkopen. 

 

Ook PPS-constructies kunnen ingezet worden voor de realisatie van dit alternatief.  

Voor de kleinschalige kernversterkende projecten zal de inzet van een combinatie aan instrumenten 

noodzakelijk zijn : 

 waar het kan, toepassing van de CBO-procedure waarbij de ontwikkelaar de gronden/gebouwen verwerft, 

ontwerpt, de (vervangende) nieuwbouw of renovatie uitvoert en de woningen aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij overdraagt 

 waar het kan, aankoop in der minne door de sociale huisvestingsmaatschappij, en toepassing van de 

Design and Build-procedure voor kleine gronden 

 waar nodig, onteigening door de sociale huisvestingsmaatschappij en toepassing van de Design and Build-

procedure voor kleine gronden. 

 

VMSW en sociale huisvestingmaatschappij volgen, samen met de externe kwaliteitsbegeleiding, de CBO- en 

DaB-procedures zeer goed op om zowel bij oplevering als op termijn een goede kwaliteit van de 

gerealiseerde woningen en woonomgevingen te bekomen.  

6.4. Partners en juridische constructies tussen partners 

Volgende partners dragen bij tot de realisatie van het project : 

 VMSW (organisator en financier van de procedures) 

 de sociale huisvestingsmaatschappij (inbrenger van gronden en gebouwen, evt. onteigenaar, betrokkene bij 

de procedures en overnemer / beheerder van de woningen) 

 de gemeente/OCMW (overnemer van het nieuwe openbaar domein / publieke ruimten) 

 AWV en/of De Vlaamse Waterweg (ruilgevers of verkopers van gronden) 

 de te selecteren ontwikkelaar(s) (ontwerper, voorfinancierder en bouwer) 

 Team Vlaams bouwmeester en Projectbureau Gentse Kanaalzone (mede kwaliteitsbewakers in de 

procedures) 

 Private investeerders/ontwikkelaars in een PPS constructie. 

 bewonersgroep Klein-Rusland (collectieve participant in de procedures). 

Er dient geen specifieke juridische samenwerkingsconstructie (tenzij er voor een PPS geopteerd 

wordt) opgezet; de relaties tussen de partners worden geregeld volgens de VMSW-procedures.  



19/06/2018  

 

 43 

6.5. Planning en fasering project, incl. vergunningstraject 

De tijdsplanning van het project is ten dele afhankelijk van de concrete noden naar sociale huisvesting die 

uit het onderzoek naar voor komen, van het woningaanbod in het bestaand patrimonium van de sociale 

huisvestingsmaatschappij dat de komende jaren vrijkomt (voor interne mutaties) en van het woningaanbod 

buiten sociale huisvesting dat beschikbaar is (voor die naar andere woonvormen willen overstappen). Opzet 

is immers om er voor te zorgen dat de huidige Klein-Ruslanders zo snel mogelijk in een nieuwe, betere 

woning / woonomgeving terecht kunnen. Dit zal deels druppelsgewijze (interne mutaties en overstap naar 

andere woonvormen) gebeuren en deels in golven (telkens wanneer een van de projectsites opgeleverd 

wordt). 

Voor de verhuis naar nieuwe woningen buiten Klein-Rusland wordt best gewerkt met een prioriteitenlijst op 

basis van objectieve criteria. Maar tegelijk wordt er best naar gestreefd telkens een bepaald deel van de site 

vrij te maken, zodat de gebouwen daar in een geheel kunnen worden gesloopt en zodat de resterende 

bewoners nog min of meer bij elkaar wonen. Dit kan als een van de criteria mee ingebouwd worden. 

 

Volgende fasering is dan mogelijk. 

Rekening houdend met de overdracht van de 60 bejaardenwoningen van de gemeente aan de CVBA 

Wonen, kan de tweede fase van Krekelmuyter op korte termijn (in jaar 1) worden ontworpen, wellicht binnen 

het jaar nadien (jaar 2) worden vergund en aanbesteed en het jaar daarop gerealiseerd (jaar 3).  

Als er wordt van uitgegaan dat de grondoverdracht van Slachthuisstraat op korte termijn kan plaatsvinden, 

kan hiervoor (in jaar 1) met het ontwerp en het aanbestedingsdossier gestart worden en kan op basis 

daarvan voor aanbesteding en voor vergunning als eerste (of eerste onderdeel van een grote) Design and 

Build-procedure grote gronden wellicht binnen het jaar nadien (jaar 2) aan een ontwikkelaar worden 

toegewezen en het jaar daarop gerealiseerd (jaar 3).  

Als er wordt van uitgegaan dat de grondoverdracht van Charles Andriesstraat op korte termijn kan 

plaatsvinden, kan hiervoor (in jaar 1) met het ontwerp en het aanbestedingsdossier gestart worden en kan 

op basis daarvan voor aanbesteding en voor vergunning als tweede (of tweede onderdeel van een grote) 

Design and Build-procedure grote gronden wellicht binnen het jaar nadien (jaar 2) aan een ontwikkelaar 

worden toegewezen en het jaar daarop gerealiseerd (jaar 3).  

Voor de kleinschalige kernversterkende projectjes, het globaal sociaal stadsvernieuwingsproject voor het 

centrumgebied van Zelzate, wordt best (vanuit het complex project en het Team Vlaams Bouwmeester) in 

een participatief proces met geïnteresseerde Zelzaatse inwoners en middenveldorganisaties onmiddellijk na 

het voorkeursbesluit gestart met een grondig onderzoek en de voorbereiding van een projectdossier, zodat 

de contouren van dit projectdeel (welke sites, eigendomssituaties en verwervingsmogelijkheden, welk 

potentieel aantal woningen, waar renovatie of nieuwbouw, …) duidelijk zijn (jaar 1), zodat een DaB voor 

deze kernversterkende projectjes in jaar 2 kan worden toegewezen en de geselecteerde ontwikkelaar 

hiervoor in jaar 3 de concrete ontwerpen kan maken evenals de (eerste) verwervingen in der minne om dan 

in jaar 4 de vergunningen te bekomen en in jaar 5 de eerste realisaties te doen. Voor een aantal plekken zal 

dit allicht moeizamer verlopen en kunnen deze pas in de jaren 6, 7 en 8 gerealiseerd worden. 

Voor deze fasering kunnen (delen van) deze vier projectdelen tegen eind jaar 5 mogelijk voldoende 

vervangende woningen opleveren om alle Klein-Ruslanders te laten verhuizen. Dit zal echter al na jaar 1 

duidelijk zijn.  

Er wordt van uit gegaan dat voor het verdichtingsproject aan Kastanjeplein de wijziging van de 

stedenbouwkundige voorschriften nodig is, dit kan geintegreerd worden in het projectbesluit  Gelet op 

verhuizingen en de voorbereidende werken die op de site nodig zijn, kan dit project vermoedelijk pas in jaar 

5 gerealiseerd worden. 

Indien dan zou blijken dat Denderdreve-hoeve ook nog nodig is voor de opvang van Klein-Ruslanders, kan 

dat project vanaf jaar 6 worden voorbereid, in jaar 7 aanbesteed en in jaar 8 gerealiseerd.  

Het gehele project mogelijk op acht jaar kan worden afgerond en de laatste gebouwen op de huidige 

site (behoudens eventueel de tijdelijk licht gerenoveerde opvangwoningen) kort nadien kunnen worden 

verwijderd. Voor VMSW is dit een heel optimistische inschatting. 

Uiteraard zijn de financieringsstroom en de administratieve procedures vanuit VMSW hiervoor bepalend, 

samen met de snelheid waarmee de lokale initiatiefnemers de dossiers opmaken en behandelen.  
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6.6. Flankerend beleid en milderende maatregelen 

Voor het geheel van het complex project wordt een sociaal begeleidingsplan opgemaakt en goedgekeurd, 

te financieren door de projectpartners.  

 

De mogelijkheden voor een dergelijk sociaal begeleidingsplan zijn dezelfde als weergegeven bij alternatief 1.  

6.7. Toekomst huidige locatie 

De huidige locatie krijgt best een gemengde nieuwe toekomst : 

 (noordelijke en noordoostelijke) delen ervan zouden (ca. 8 ha), afhankelijk van het ontwerp van de 

bovenlokale infrastructuren vormgegeven kunnen worden als buffering van die infrastructuren en de 

bedrijventerreinen van de kanaalzone naar de woonwijk van Debbautshoek en tegelijk als een groene 

parkruimte voor die woonwijk. Een dergelijke aanleg loopt in de beide koppelingsgebieden door.  

 grote (zuidelijke) delen ervan (ca. 9 ha) zouden, aansluitend bij de zonneberg, herontwikkeld kunnen worden 

tot een ‘energiepark’ met energie(gerichte)bedrijven, -onderzoeksunits en –start-ups. Mogelijk kunnen 

enkele gerenoveerde museumwoningen hierbij worden ingeschakeld. Het betreft een lichte vorm van 

bedrijvigheid. Deze kan mogelijk in de zuidelijke delen van de koppelingsgebieden doorlopen.  

Geheel dit nieuwe perspectief vergt een RUP. 

 

Andere suggesties zijn welkom. 

Een meer gedetailleerde uitwerking van dit nieuwe perspectief dient te starten na het voorkeursbesluit. 

6.8. Kosten- en opbrengstenraming  

De kostenraming steunt op de uitgebreide kostentabellen van het s-MER, aangevuld met een raming van de 

kosten voor grondverwevingen en milderende maatregelen. De kosten voor private woningen worden 

afzonderlijk aangegeven. 

De kosten van de inrichting van de twee koppelingsgebieden Klein-Rusland-west en –oost zoals voorzien in 

het landinrichtingsprogramma van VLM (ruw geraamd 4 miljoen €) zijn bij dit alternatief niet meer als 

dusdanig te investeren, maar wellicht wel een deel ervan als koppelingsgebied van de bedrijventerreinen en 

infrastructuren naar de wijk Debbautshoek. Dit valt buiten het kader van dit complex project. 

 

De opbrengsten voor dit alternatief zijn te vinden in subsidies en leningen, en in de opbrengst / vermarkting 

van de site Klein-Rusland (na aftrek van de sloopkosten en de planbaten). 

Navolgende tabel geeft de kosten van alternatief 5 weer.  

 

Alternatief 5.Kastanjeplein 

CVBA-WONEN  €           331.853,84  

SUBSIDIES OE  €                           -    

Studiekosten (10%)  €             33.185,38  

FS3-LENING  €           365.039,23  

Subtotaal tekort WE  €                           -    

INFRASTRUCTUURWERKEN  €       1.076.680,00  

AGI-SUBSIDIES  €           495.867,77  

Studiekosten (10%)  €           107.668,00  

Subtotaal tekort infra  €          688.480,23  

BTW 6%  €                           -    

BTW 21%  €           325.371,32  
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AGI-subsidie BTW  €           104.132,23  

Subtotaal BTW  €           221.239,09  

Totaal tekort  €          909.719,32  

Prijs/WE privaat  €           205.559,91  

Prijs/WE sociaal  €           140.727,21  

 

Alternatief 5.Charles Andriesstraat 

CVBA-WONEN  €       8.664.868,36  

SUBSIDIES OE  €                           -    

Studiekosten (10%)  €           866.486,84  

FS3-LENING  €       9.531.355,19  

Subtotaal tekort WE  €                           -    

INFRASTRUCTUURWERKEN  €       2.818.200,00  

AGI-SUBSIDIES  €       1.322.314,05  

Studiekosten (10%)  €           281.820,00  

Subtotaal tekort infra  €       1.777.705,95  

BTW 6%  €                           -    

BTW 21%  €       2.652.588,79  

AGI-subsidie BTW  €           277.685,95  

Subtotaal BTW  €       2.374.902,84  

Totaal tekort  €       4.152.608,79  

Prijs/WE privaat  €           205.559,91  

Prijs/WE sociaal  €           140.727,21  

 

Alternatief 5.Slachthuisstraat 

CVBA-WONEN  €       4.221.816,23  

SUBSIDIES OE  €                           -    

Studiekosten (10%)  €           422.181,62  

FS3-LENING  €       4.643.997,85  

Subtotaal tekort WE  €                           -    

INFRASTRUCTUURWERKEN  €           418.000,00  

AGI-SUBSIDIES  €           459.800,00  

Studiekosten (10%)  €             41.800,00  

Subtotaal tekort infra  €                           -    

BTW 6%  €                           -    

BTW 21%  €       1.071.797,55  

AGI-subsidie BTW  €             96.558,00  

Subtotaal BTW  €           975.239,55  

Totaal tekort  €           975.239,55  

Prijs/WE privaat  -  

Prijs/WE sociaal  €           140.727,21  

 

Alternatief 5.Denderdreve 
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CVBA-WONEN  €       5.201.997,14  

SUBSIDIES OE  €                           -    

Studiekosten (10%)  €           520.199,71  

FS3-LENING  €       5.722.196,85  

Subtotaal tekort WE  €                           -    

INFRASTRUCTUURWERKEN  €       3.392.840,00  

AGI-SUBSIDIES  €                           -    

Studiekosten (10%)  €           339.284,00  

Subtotaal tekort infra  €       3.732.124,00  

BTW 6%  €                           -    

BTW 21%  €       1.985.407,38  

AGI-subsidie BTW  €                           -    

Subtotaal BTW  €       1.985.407,38  

Totaal tekort  €       5.717.531,38  

Prijs/WE privaat  €           205.559,91  

Prijs/WE sociaal  €           140.727,21  

 

Alternatief 5.Krekelmuyter 

CVBA-WONEN  €       2.814.544,15  

SUBSIDIES OE  €                           -    

Studiekosten (10%)  €           281.454,42  

FS3-LENING  €       3.095.998,57  

Subtotaal tekort WE  €                           -    

INFRASTRUCTUURWERKEN  €                           -    

AGI-SUBSIDIES  €                           -    

Studiekosten (10%)  €                           -    

Subtotaal tekort infra  €                           -    

BTW 6%  €                           -    

BTW 21%  €           650.159,70  

AGI-subsidie BTW  €                           -    

Subtotaal BTW  €           650.159,70  

Totaal tekort  €           650.159,70  

Prijs/WE privaat  -  

Prijs/WE sociaal  €           140.727,21  

 

Ramingen grondprijzen alternatieven 5  

 

  
Oppervlakte 
(ha) Raming grondprijs (175€/m2) 

Alternatief 5.Kastanjeplein 1,85  €                         3.237.500,00  

Alternatief 5.Charles Andriesstraat 4,06  €                         7.105.000,00  

Alternatief 5.Slachthuisstraat 0,68  €                         1.190.000,00  

Alternatief 5.Denderdreve 5,24  €                         9.170.000,00  
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6.9. Overzicht relevante input voor (voorontwerp-)voorkeursbesluit 

 Aanduiden relevante sites (niet de fasering of rangorde) 

 Opdracht tot grondige voorbereidende studie voor het sociaal stadsvernieuwingsproject centrumgebied 

Zelzate 

 Wijziging van stedenbouwkundige voorschriften voor Debbautshoek en (na verdere aflijning van het 

toekomstperspectief ervan) opmaak RUP voor site Klein-Rusland met koppelingsgebieden 

 Opdracht aan VMSW om de nodige budgetten in de meerjarenbegroting op te nemen 

 Opdracht tot opstarten van de DaB- en CBO-procedures of PPS procedure 

 Opdracht tot inschakeling van de nodige overheidsgronden (AWV en De Vlaamse Waterweg) 

 … . 

6.10. Voorbereiding projectuitwerkingsfase 

Volgende stappen zijn zinvol om vanaf het (voorontwerp) voorkeursbesluit te zetten om de 

projectuitwerkingsfase zo vlot en snel mogelijk te laten starten : 

 uitvoering bewonersbevraging en concretisering bouwprogramma en sociaal begeleidingsplan en bijhorende 

ramingen 

 opmaak en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst over het sociaal begeleidingsplan 

 opstart onderhandelingen over grondenruilen  

 voorbereiding DaB- en/of CBO-procedures/PPS procedure 

 … . 
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6
8

,3
6

€
     

-
€

                      
2

.3
7

4
.9

0
2

,8
4

€
  

4
.1

5
2

.6
0

8
,7

9
€

     
8

0
4

0
6

7
%

3
3

%
1

4
0

.7
2

7
,2

1
€

   
2

0
5

.5
5

9
,9

1
€

   

A
ltern

atief 5
.A

3
4

1
8

.0
0

0
,0

0
€

      
-

€
                    

4
.2

2
1

.8
1

6
,2

3
€

     
-

€
                      

9
7

5
.2

3
9

,5
5

€
      

9
7

5
.2

3
9

,5
5

€
        

3
0

0
1

0
0

%
0

%
1

4
0

.7
2

7
,2

1
€

   
-

A
ltern

atief 5
.B

1
3

.3
9

2
.8

4
0

,0
0

€
  

3
.7

3
2

.1
2

4
,0

0
€

  
5

.2
0

1
.9

9
7

,1
4

€
     

-
€

                      
1

.9
8

5
.4

0
7

,3
8

€
  

5
.7

1
7

.5
3

1
,3

8
€

     
6

0
5

0
5

5
%

4
5

%
1

4
0

.7
2

7
,2

1
€

   
2

0
5

.5
5

9
,9

1
€

   

A
ltern

atief 5
.K

rekelm
u

yter
-

€
                    

-
€

                    
2

.8
1

4
.5

4
4

,1
5

€
     

-
€

                      
6

5
0

.1
5

9
,7

0
€

      
6

5
0

.1
5

9
,7

0
€

        
2

0
0

1
0

0
%

0
%

1
4

0
.7

2
7

,2
1

€
   

-

Samenvattende tabel kosten 

 


