
22/02/1966

BPA 'Meulestede'

BPA 'Doornzeelstraat'

BPA 'Rieme I deel A'

BPA 'BPA Centrum'

BPA 'BPA nr O-5 Holstraat'

BPA 'Hoge wal Ertvelde'

BPA 'BPA nr O-8 Krijte'

BPA 'Rieme I deel C'

BPA 'BPA nr S.A.-4 Oude Bareel'

BPA 'BPA nr O-11 Schansakker'

BPA 'BPA nr S.A. 9 Achtendries 3'

BPA 'BPA Debbautshoek'

BPA 'BPA nr S.A.8 Achtendries 1'
BPA 'BPA nr S.A. 10 Achtendries 2'

BPA 'BPA Crematorium'

BPA 'centrum I'

BPA 'BPA Centrum 2'

BPA 'BPA nr O-1c Centrum 1'

BPA 'BPA nr 84 Afrikalaan'

BPA 'BPA nr 45² Hogeweg'

BPA 'Rieme I Deel B'

BPA 'BPA Hyfte-Kerk'

BPA 'molenstukken'
BPA 'BPA nr 3 Wittouck'

BPA 'BPA Nieuw Gemeentehuis'

BPA 'BPA Syngemkouter'

BPA 'rieme I'

BPA 'Rieme I'

BPA 'bpa zonevr. Bedr. 'Biscuiterie Willems BVBA''

BPA 'Wippelgem scholen'

BPA 'BPA Zonevr. bedr. - De Laender C'

BPA 'bpa zonevr. Bedr. 'NV Vleeshandel De Waele''

BPA 'BPA Zonevr. bedr. - De Maesschalck'

BPA 'BPA jeugdwerkingsaccomodatie Hijfte-Center'

Aangeduide ankerplaats 'Moervaartdepressie'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Omgeving van de Rosmolen en de reeds beschermde Neyt's molen'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'De sites "Tolhuis" en "Voorhaven" met inbegrip van delen van de rails'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Omgeving van het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Kramershoek 2, 4, 6 : het "Domein ten Bosch", vroeger zgn. "Goed ten Hulle" en "Kasteel van Crombrugghe", met park en bijgebouwen'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Tuindorp voorheen genaamd "Herryville" en de percelen van de vroegerevelodroom gelegen Tuinwijk te Evergem'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Omgeving van kasteel Rozelaar (Kasteeldreef 31) met park, bijgebouwen (waaronder de vroegere paardenstallen en remises) en voormalige kasteelhoeve op het vroegere neerhof, de kasteeldreven gevormd door de Kasteeldreef en de Rozelaredreef'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Lindenlaan'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Gentweg + Langerbruggekaai 3 : deel van het terrein en onmiddellijke omgeving van de elektriciteitscentrale van Langerbrugge (ook te Evergem)'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Hoeve" Maegher Goet" met haar onmiddellijke omgeving'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Pastorijstraat 3 : pastorie van Ertvelde en de tuin met bijgebouwen'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Dorp-West 146-148: Villa Braeckman met tuin (met toegangshek, vml. conciërgewoning en Onze-Lieve-Vrouwkapel)'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Duiventoren met onmiddellijke omgeving'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Hoge Avrijestraat 2 : vml. "Goed ter Avrije" en zijn onmiddellijke omgeving met inbegri^p van de  hoeve Hoge Avrijestraat 3.'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Gentweg + Langerbruggekaai 3 : deel van het terrein en onmiddellijke omgeving van de elektriciteitscentrale van Langerbrugge (ook te Evergem)'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Kapelhof : kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van Stoepe met onmiddellijjke omgeving'

Beschermd stads- of dorpsgezicht 'Wondelgemstationplein : onmiddellijke omgeving van het N.M.B.S. station'

Beschermd landschap 'Doornzele Dries'

Beschermd landschap 'Executieoord'
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Betrokken verkavelingen
BPA-contouren

Gebieden van het VEN

Beschermde archeologische site
Beschermde landschappen
Beschermde monumenten
Beschermd stads- of dorpsgezicht
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Habitatrichtlijngebied
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grondwater

Vogelrichtlijngebied

Achtergrond: Geïntegreerde rasterversie van de topografische kaart uitgegeven tussen 1990-2005, 
op schaal 1/10000, NGI (OC-GIS Vlaanderen)                Fragment met toelating A1913 van het NGI

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 212_00358_00001
afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

Legende
Plangebied

 Kaart 3  Bestaande juridische toestand: 
               andere plannen

0 100 20050 M
±

Bijlage III: Toelichtingsnota (kaarten)
Definitieve vaststelling

1:10.000
Ankerplaats

Oeverzone
Overstromingsgebied


