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Toelichting : 
 
Dit document geeft bijkomende informatie omtrent het vestigen van de nodige zakelijke  
rechten voor dit project.  Het dient meerdere doelstellingen.  
Zo is het een verklarende nota in het kader van de procedure tot het bekomen van het  
Ministerieel Besluit tot Verklaring Openbaar Nut. In het kader van deze procedure  
dient elke verwijzing in dit document naar “inname”,“inneming” en/of  “aankoop” te  
worden begrepen als "het vestigen van een erfdienstbaarheid”.  
Men gebruikt het eveneens als informatiebron in het kader van onderhandelingen om -  
trent het vestigen van zakelijke rechten in der minne.  
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VERRECHTVAARDIGINGSNOTA VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVAAT DOMEIN 

1.  Omschrijving en doel van het project. 

 

De werken omvatten de heraanleg van de wegenis en het rioleringsstelsel in de 

Karel Bauwensstraat, Rapenburgstraat, Marcel Herpelinckstraat, Barkstraat, 

Spanjeveerstraat en Mendonkdorp en delen van Windgat en Pollaersdam te 

Mendonk. Het doel van het project is de sanering van het gemengde  
rioleringsstelsel door de aanleg van gescheiden riolering. Het rioleringsstelsel 

wordt aangesloten op de bestaande stelsels en waterlopen aan de grenzen van 

het projectgebied. 

 

Het DWA-stelsel dat het afvalwater van het hele projectgebied verzamelt en 

afvoert, wordt aangesloten op de collector van Sint-Kruis-Winkel fase II (20632B) 

ter hoogte van het kruispunt van de Karel Bauwensstraat en Sint-Kruis-
Winkeldorp. Het afvalwater wordt via de collector afgevoerd naar de RWZI van 

Moerbeke. Gezien het projectgebied uitsluitend wordt gekenmerkt door 

(half)open bebouwing en er geen opwaartse stelsels worden aangesloten 

wordt een 2DWA-stelsel aangelegd. 

 

Hiervoor wordt het afvalwater van Mendonkdorp, Spanjeveerstraat en Marcel 

Herpelinckstraat optimaal afgekoppeld van de waterloop te Mendonkdorp (3e 
categorie), ter hoogte van het Hoofdgeleed (3e categorie) te Spanjeveerstraat 

en de niet geklasseerde waterloop te Rapenburgstraat. Het regenwater wordt 

aangesloten op de bestaande waterlopen.  

 

Naast het rioleringsstelsel wordt ook de weginrichting heraangelegd. Over het 

volledige traject wordt de wegenis heraangelegd in asfaltverharding, met 

uitzondering van Pollaersdam en de zone rond de Sint-Bavokerk in 
Mendonkdorp. Rond de Sint-Bavokerk wordt de wegenis aangelegd in 

uitgewassen beton over een lengte van 50 m. In Pollaersdam aan het kruispunt 

met Mendonkdorp wordt met een rijstrook in cementbeton over een lengte van 

6 m aangesloten op de bestaande betonverharding. In de Karel Bauwensstraat, 

Barkstraat, Spanjeveerstraat worden fietssuggestiestroken voorzien langs beide 

zijden van de rijweg. 

 
Omwille van de niveauverschillen in het projectgebied en de omvang van het 

project dienen er in totaal vier pompstations geplaatst te worden om het 

vuilwater aan te sluiten op collector 20632B. Deze constructies kunnen niet onder 

de rijweg gebouwd worden omdat dit een hypotheek legt op het onderhoud 

ervan (de rijweg zou dan telkens afgesloten moeten worden). Om de nodige 

pompstations te plaatsen dient privaat domein ingenomen te worden. Deze 

verrechtvaardigingsnota omvat informatie omtrent de innemingen van vier 
pompstations: PS1 t.h.v. Mendonkdorp 49, PS3 t.h.v. Barkstraat 12 en PS4 t.h.v. 

Rapenburgstraat 14. De innemingen voor PS2 zijn ook ten  laste van Aquafin 

maar later wordt dit pompstation aan Farys overgedragen. Verder dient een 

zone aan de kruising van de Moervaart en Mendonkdorp ingenomen te worden 

als zone van erfdienstbaarheid voor de aanleg van een persleiding onder de 

Moervaart. 
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2. Omschrijving van gebied waar project is gelegen. 

Het maaiveld overheen het tracé kent volgend karakter:  

 Karel Bauwensstraat: maaiveldpeil 6,45 m TAW aan het kruispunt met de 
Georges de Baetsplaats naar 5,92 m TAW aan de overgang naar de Barkstraat 

 Rapenburgstraat: maaiveldpeil 5,62 m TAW t.h.v. huisnummer 16 naar 6,09 m 
TAW aan het kruispunt met de Karel Bauwensstraat en 6,21 m TAW aan het 

kruispunt met de Marcel Herpelinckstraat 

 Marcel Herpelinckstraat: maaiveldpeil 6,87 m TAW t.h.v. huisnummer 22 naar 6,21 
m TAW aan het kruispunt met de Rapenburgstraat en 5,87 aan het kruispunt met 

de Barkstraat 

 Barkstraat: maaiveldpeil 5,92 m TAW aan de overgang naar de Karel 

Bauwensstraat naar 5,51 m TAW aan de zijtak van de Moervaart 

 Spanjeveerstraat: maaiveldpeil 5,59 m TAW t.h.v. huisnummer 18 naar 5,51 m 

TAW aan de zijtak van de Moervaart 

 Mendonkdorp: maaiveldpeil 5,76 m TAW t.h.v. de Sint-Bavokerk naar 5,15 m TAW 
aan het kruispunt met Pollaersdam en 5,23 m TAW aan het kruispunt met de 

Spanjeveerstraat 

 Windgat: maaiveldpeil 5,36 m TAW aan het kruispunt met Mendonkdorp naar 
5,23 m TAW t.h.v. huisnummer 7 

De werken worden uitgevoerd in een residentieel gebied met voornamelijk open 
bebouwing. 

In het gebied komen volgende zones volgens het gewestplan voor:  

 Woongebied met landelijk karakter 

 Agrarisch gebied 

 Natuurgebied 

 Waterwegen 

Het project is niet gelegen in een groot drinkwaterwinningsgebied of in een 
vogelrichtlijngebied.  

3. Omschrijving van het collectorennet. 

De DWA-leiding die het afvalwater van het projectgebied verzamelt, zal aangesloten 
worden op de collector van Sint-Kruis-Winkel fase II (20632B) ter hoogte van Georges 

de Baetsplaats 12. Het afvalwater wordt vervolgens afgevoerd naar de RWZI van 

Moerbeke. 

4. Info i.v.m. de gevolgde of gekruiste wegenis. 

Het rioleringsstelsel wordt aangelegd onder de rijweg van volgende straten: de Karel 

Bauwensstraat, de Rapenburgstraat, de Marcel Herpelinckstraat, de Barkstraat, de 

Spanjeveerstraat en Mendonkdorp en een deel van Windgat. 
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5. Info i.v.m. nutsleidingen.  

Er zijn geen bijzondere nutsleidingen aanwezig in dit project. Deze maatschappijen 

bezitten leidingen binnen het projectgebied: 

 Fluvius 
 Proximus 

 Farys 

 Telenet 

6. Info i.v.m. biologisch waardevolle gebieden. 

In het projectgebied zijn meerdere biologisch waardevolle gebieden gelegen. De 

meest waardevolle zones behoren tot “complexen van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen” en “biologisch zeer waardevolle gebieden”.  

  
Figuur 1: Biologische w aarderingskaart van de omgeving rond het projectgebied 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicme-vx8jkAhVsoosKHb4FD-YQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.vector.me/search/north-arrow&psig=AOvVaw3bIa4VZR2at6G88PDV9std&ust=1568284016964405
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7. Info i.v.m. lozingspunten. 

 

Er is één lozingspunt gesitueerd binnen het projectgebied. Hieronder worden de 
inwonersequivalenten (IE) weergegeven. 

 

7.1. Huishoudelijke IE’s 

 

Lozingspunt Huidige toestand Nieuwe toestand 

Kruispunt Karel Bauwensstraat – 

Sint-Kruis-Winkeldorp 

489 489 

 

 

 
7.2. Industriële IE’s 

 

Er zijn geen industriële IE’s aangesloten langsheen het tracé.  

8. Overstorten. 

In het projectgebied worden zes overstortconstructies geplaatst.  

Vier interne overstorten met knijp worden voorzien op het RWA-stelsel. Deze zorgen 
ervoor dat het regenwater wordt vertraagd en maximaal wordt gebufferd binnen het 

projectgebied. De overstorten situeren zich ter hoogte van Mendonkdorp 10 (R108), 

Mendonkdorp 66 (OS1), Rapenburgstraat 26 (OS4) en Karel Bauwensstraat 27 (R30). 

Ter hoogte van Mendonkdorp 54 wordt een overstortconstructie voorzien om het 
geplande RWA-stelsel te laten overstorten naar het bestaande stelsel in geval van 

hevige buien (R100).  

Een laatste overstortconstructie wordt geplaatst t.h.v. Barkstraat 11 aan het nieuw te 
plaatsen pompstation PS3 (OS3). Het overstort zorgt ervoor dat het regenwater 

vertraagd wordt geloosd naar de waterloop door een knijpconstructie. Anderzijds kan 

het afvalwater in het pompstation overstorten naar het regenwaterstelsel om 

overstroming van het pompstation te verhinderen. 
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9. Gedetailleerde bespreking van innemingen en erfdienstbaarheden. 

 

9.1 Grondinnemingsplan 5.1/6 

 
Innemingen 1-2: Plaatsing pompstation PS4 in de Rapenburgstraat 

Inneming 1: Gent 14e afdeling, sectie C, perceel 530E: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in woongebied met landelijk karakter. Op dit 

perceel wordt enkel een tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 44 m² ingenomen 

voor de plaatsing van pompstation PS4 in het aanpalende perceel. 

Inneming 2: Gent 14e afdeling, sectie C, perceel 529/02A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in woongebied met landelijk karakter. Op dit 

perceel wordt pompstation PS4 geplaatst waarvoor volgende oppervlakten dienen 
ingenomen te worden: 

 een oppervlakte gelijk aan 44 m² wordt ingenomen als zone erfdienstbaarheid 

voor boven- en gelijkgrondse infrastructuur 
 een oppervlakte gelijk aan 44 m² wordt tijdelijk ingenomen als werkzone 

 

 
Figuur 2: Bestaande toestand percelen 530E en 529/02A 

 

Motivatie waarom deze percelen worden ingenomen: 

Om het afvalwaterstelsel van het projectgebied te laten aansluiten op de collector van 
Sint-Kruis-Winkel fase II (20632B) is het noodzakelijk om een pompstation te plaatsen op 

het laagste punt van de Rapenburgstraat naast de bestaande leiding. Omwille hiervan 

dient het pompstation dicht tegen perceel 530E aangelegd te worden en wordt 

schade aan de omheining en haag verwacht. Daarom wordt uit voorzorg een deel 

van dit perceel tijdelijk ingenomen als werkzone. 
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9.2 Grondinnemingsplan 5.2/6 

 
Inneming 3: Plaatsing pompstation PS3 in de Barkstraat 

 

Inneming 3: Gent 14e afdeling, sectie C, perceel 568A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt 
pompstation PS3 geplaatst en worden leidingen aangelegd om het RWA-stelsel aan te 

sluiten op het Hoofdgeleed, 3e categorie, nr. 01.305 waarvoor volgende oppervlakten 

dienen ingenomen te worden: 

 een oppervlakte gelijk aan 121 m² wordt ingenomen als zone erfdienstbaarheid 
voor boven- en gelijkgrondse infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 300 m² wordt tijdelijk ingenomen als werkzone 

 
Figuur 3: Bestaande toestand perceel 568A 

 

Motivatie waarom dit perceel wordt ingenomen: 

Om het afvalwaterstelsel van het projectgebied te laten aansluiten op de collector van 

Sint-Kruis-Winkel fase II (20632B) is het noodzakelijk om een pompstation te plaatsen op 

het laagste punt van de Barkstraat. Er wordt gekozen voor deze locatie gezien de 

huidige functie van het perceel. Dit wordt op heden gebruikt als weiland. 

 

Inneming 15: Gent 14e afdeling, sectie C, perceel 571E: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Dit perceel grenst aan 

Hoofdgeleed, 3e categorie, nr. 01.305 waar een beschoeiing met riettegels geplaatst 

zal worden en waarvoor volgende oppervlakte dient ingenomen te worden: 

 een oppervlakte gelijk aan 79 m² wordt tijdelijk ingenomen als werkzone 
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Figuur 4: Bestaande toestand perceel 571E 

 

 

9.3 Grondinnemingsplan 5.3/6 

 

Innemingen 4 t.e.m. 8: Aanleg drukleiding onder Moervaart 

 

Inneming 4: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 381A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Op dit perceel wordt een drukleiding onder de Moervaart aangelegd, waarvoor 

volgende oppervlakten worden ingenomen: 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 25 m wordt ingenomen als zone 
van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 125 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone 

De oppervlakte erfdienstbaarheid wordt voorzien als tijdelijke werkzone die enkel te 
betreden is ingeval er zich problemen voordoen tijdens de directional drilling + als 

tijdelijke werkzone ter hoogte van de uittredeput van de gestuurde boring. 

Inneming 5: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 382A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Op dit perceel wordt een drukleiding onder de Moervaart aangelegd, waarvoor 

volgende oppervlakten worden ingenomen: 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 13 m wordt ingenomen als zone 
van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 67 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone 

De oppervlakte erfdienstbaarheid wordt voorzien als tijdelijke werkzone die enkel te 
betreden is ingeval er zich problemen voordoen tijdens de directional drilling.  

Dit perceel is ook belast met een bovengrondse inneming voor het pompstation PS2 en 

een tijdelijke werkzone van 14 m² voor de aanleg van de riolering en de bouw van de 
constructies. Pompstation PS2 is nodig om de vuilvracht uit de zijstraat van de 

Spanjeveerstraat te verpompen richting de Barkstraat. 
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De inplanting van het pompstation PS2, noodzakelijk om de vuilvracht van de zijstraat 

van Spanjeveerstraat te verbinden richting gravitaire riool richting Barkstraat, mag om 

veiligheids- en verkeerstechnische redenen niet onder de rijweg ingeplant worden. 
Bijgevolg dient er een perceel belast te worden met de inplanting van het pompstation. 

Perceel 382A is hiervoor het meest aangewezen gezien het in de nabije omgeving van 

het lozingspunt ligt.  

Op vraag van de Vlaamse Waterweg diende de persleiding onder de Moervaart zich 
op een bepaalde afstand van de constructie van de brug te vinden. Hierdoor kon een 

belasting van het perceel 382A niet vermeden worden. 

Inneming 6: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 407B: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan deels in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied en deels in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt een drukleiding onder de 

Moervaart aangelegd, waarvoor volgende oppervlakten worden ingenomen: 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 49 m wordt ingenomen als zone 
van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 242 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone 

De oppervlakte erfdienstbaarheid wordt voorzien als tijdelijke werkzone die enkel te 
betreden is ingeval er zich problemen voordoen tijdens de directional drilling. 

Voorts wordt op dit perceel een overstortleiding  250mm geplaatst van pompstation 
PS2 naar de nabijgelegen gracht en wordt uitstroomconstructie U3 geplaatst, waarvoor 

volgende oppervlakten dienen ingenomen te worden: 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 3 m wordt ingenomen als zone 

van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 
 een oppervlakte van 91 m² wordt tijdelijk ingenomen als werkzone 

Inneming 7: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 395A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan deels in zone bestaande waterweg en deels in 
agrarisch gebied. Nabij dit perceel wordt een drukleiding onder de Moervaart 

aangelegd, waarvoor volgende oppervlakten worden ingenomen: 

 een oppervlakte met breedte 2,2 m en lengte 10 m wordt ingenomen als zone 
van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 14 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone 

De oppervlakte erfdienstbaarheid wordt voorzien als tijdelijke werkzone die enkel te 
betreden is ingeval er zich problemen voordoen tijdens de directional drilling. 

  



 11 

 

  
Figuur 5: Bestaande toestand percelen 381A, 382A en 407B 

 
Figuur 6: Bestaande toestand perceel 395A 

Inneming 8: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 626: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Nabij dit perceel wordt een 
drukleiding onder de Moervaart aangelegd en op het perceel wordt kopmuur KM1 

voorzien aan de bestaande gracht, waarvoor volgende oppervlakten worden 

ingenomen: 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 2 m wordt ingenomen als zone 
van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 159 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone voor de 

plaatsing van de kopmuur en herprofilering van de bestaande gracht 
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Figuur 7: Bestaande toestand perceel 626 

Motivatie waarom deze percelen worden ingenomen: 

De aanleg van een drukleiding onder de Moervaart is noodzakelijk om het afvalwater 
vanuit Mendonkdorp te laten aansluiten op de collector van Sint-Kruis-Winkel fase II 

(20632B). Om dit te verwezenlijken worden delen van de percelen langs de brug over 

de Moervaart ingenomen als zone van erfdienstbaarheid en tijdelijke werkzone. Deze 

percelen worden op heden gebruikt als graskanten. 

 

Inneming 12: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 625: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt de 
bestaande gracht geherprofileerd, waarvoor volgende oppervlakten worden 

ingenomen: 

 een oppervlakte gelijk aan 22 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone voor de 
herprofilering van de bestaande gracht 

 

Inneming 13: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 624A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt de 
bestaande gracht geherprofileerd, waarvoor volgende oppervlakten worden 

ingenomen: 

 een oppervlakte gelijk aan 27 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone voor de 
herprofilering van de bestaande gracht 

 

Inneming 14: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 339A: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan deels in agrarisch gebied en deels in zone 

bestaande waterweg. Op dit perceel wordt de bestaande gracht geherprofileerd, 
waarvoor volgende oppervlakten worden ingenomen: 

 een oppervlakte gelijk aan 190 m² wordt voorzien als tijdelijke werkzone voor de 

herprofilering van de bestaande gracht evenals voor de toegang tot deze 

gracht 
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 de (tijdelijke) container dient slechts in een uitzonderlijk geval verplaatst te 

worden, namelijk indien er zich juist op die plaats een calamiteit voordoet met 

de boring van de persleiding. 

 

 
Figuur 8: Bestaande toestand percelen 625, 624A en 339A 
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9.4 Grondinnemingsplan 5.4/6 

 
Inneming 9: Plaatsing pompstation PS1 in Mendonkdorp 

Inneming 9: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 436: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan deels in woongebied met landelijk karakter en 
deels in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt pompstation PS1 geplaatst en een 

overstortleiding aangelegd die aansluit op de bestaande waterloop, 3e categorie nr. 

O1222, waarvoor volgende oppervlakten dienen ingenomen te worden: 

 een oppervlakte gelijk aan 59 m² wordt ingenomen als zone erfdienstbaarheid 
voor boven- en gelijkgrondse infrastructuur 

 een oppervlakte met breedte 5,0 m en lengte 9 m wordt ingenomen als zone 

van erfdienstbaarheid voor infrastructuur 

 een oppervlakte gelijk aan 239 m² wordt tijdelijk ingenomen als werkzone 

 

 
 Figuur 9: Bestaande toestand perceel 436 

Motivatie waarom dit perceel wordt ingenomen: 

Om het afvalwater van Mendonkdorp en de zijstraten te laten aansluiten op de 

collector van Sint-Kruis-Winkel fase II (20632B) is het noodzakelijk om een pompstation 
te plaatsen op het laagste punt van Mendonkdorp. Er wordt gekozen voor deze locatie 

gezien de huidige functie van het perceel. Dit wordt op heden gebruikt als weiland. 

Hiernaast wordt een ondergrondse overstortleiding gelegd van het pompstation naar 

de bestaande waterloop, 3e categorie nr. 01.222 zodat het water kan overstorten naar 
de waterloop bij hevige buien. Hiervoor dient een deel van het perceel ingenomen te 

worden als zone van erfdienstbaarheid. 
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9.5 Grondinnemingsplan 5.5/6 

 
Inneming 10: tijdelijk terrein voor grondverbetering in Mendonkdorp 

Inneming 10: Gent 13e afdeling, sectie E, perceel 511D: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Op dit perceel wordt een 
tijdelijk terrein voor grondverbetering voorzien met een oppervlakte van 5030m² en een 

extra tijdelijke werkzone van 97 m² om het terrein te kunnen betreden.  

 
Figuur 10: Bestaande toestand perceel 511D 

Motivatie waarom dit perceel wordt ingenomen: 

Voor de uitvoering van de werken in het projectgebied is een tijdelijke werkzone op 
een nabijgelegen perceel noodzakelijk. Er wordt gekozen voor deze locatie gezien 

deze vlot bereikbaar is vanaf de weg, dicht bij de projectzone gelegen is en weinig of 

geen hinder vormt voor omwonenden. Het perceel heeft de functie van weiland. Het 
terrein zal na de werken hersteld worden in de oorspronkelijke staat. Aangezien 

vrachtverkeer geen gebruik kan maken van de Spanjeveerbrug is er zowel ten noorden 

als ten zuiden van de Moervaart een terrein voor grondverbetering genoodzaakt. 
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9.6 Grondinnemingsplan 5.6/6 

 
Inneming 11: tijdelijk terrein voor grondverbetering in Schuitstraat 

Inneming 11: Gent 14e afdeling, sectie F, perceel 158E: 

Dit perceel ligt volgens het gewestplan in agrarisch gebied en deels in 
reservatiegebied. Op dit perceel wordt werkzone als tijdelijk terrein voor 

grondverbetering voorzien met een oppervlakte van 5098m².  

 
Figuur 11: Bestaande toestand perceel 158E 

Motivatie waarom dit perceel wordt ingenomen: 

Voor de uitvoering van de werken in het projectgebied is een tijdelijke werkzone op 

een nabijgelegen perceel noodzakelijk. Er wordt gekozen voor deze locatie gezien 
deze vlot bereikbaar is vanaf de weg, dicht bij de projectzone gelegen is en weinig of 

geen hinder vormt voor omwonenden. Het perceel heeft de functie van weiland. Het 

terrein zal na de werken hersteld worden in de oorspronkelijke staat. Aangezien 

vrachtverkeer geen gebruik kan maken van de Spanjeveerbrug is er zowel ten noorden 

als ten zuiden van de Moervaart een terrein voor grondverbetering genoodzaakt.  

 

 

 


