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Ministerieel besluit houdende machtiging van de Vlaamse Land
maatschappij tot onteigening voor algemeen nut van onroerende 
goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd 
zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekval- 
lei" dat past in inrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van 
het planprogramma "Vlaamse Rand"

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 79, 
gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

- het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming, 
artikel 119, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014, artikel 119bis;

- het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.3.2, gewijzigd bij 
het decreet van 30 juni 2017;

- het Vlaams Onteigenmgsdecreet van 24 februari 2017, artikel 8;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 13, gewijzigd 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6;

- het voorlopig onteigenmgsbesluit van de raad van bestuur van de Vlaamse 
Landmaatschappij van 15 mei 2019 houdende de onteigening voor algemeen nut van 
onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn 
voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat voor wat betreft de 
maatregelen op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode past in het 
inrichtingsproject landinrichting "Rode Dilbeek";

- het openbaar onderzoek van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019 over het 
hierboven vermelde voorlopig onteigenmgsbesluit;

- het verslag van het openbaar onderzoek van 29 november 2019;

- het verzoek tot machtiging tot onteigening van de Vlaamse Landmaatschappij van 3 
december 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft het hierboven ver
melde voorlopig onteigenmgsbesluit zoals bedoeld in artikel 10 van het Vlaams Onteige- 
nmgsdecreet van 24 februari 2017 vastgesteld op 15 mei 2019.
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Blijkens het hierboven vermelde voorlopig onteigenmgsbesluit heeft deze onteigening 
betrekking op de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat voor wat 
betreft de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode past 
in het mrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse 
Rand", meer bepaald op "de inrichting en ontslibbing van de Schipvijver" zoals omschre
ven in de projectnota, opgenomen in de bijlage 3 bij het hierboven vermelde voorlopig 
onteigenmgsbesluit.
Over het hierboven vermelde voorlopig onteigemngsbesluit werd een openbaar onder
zoek gehouden van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019.

Gedurende de hierboven vermelde periode van het openbaar onderzoek werden 5 stand
punten, bemerkingen en bezwaren ingediend bij de gemeente Sint-Genesius-Rode. Deze 
5 bezwaarschriften werden door de gemeente Sint-Genesius-Rode elektronisch overge
maakt aan de VLM op 16 oktober 2019.

De ontvangen standpunten, bemerkingen en bezwaren werden behandeld in het verslag 
van het openbaar onderzoek van 29 november 2019. Deze standpunten, bemerkingen 
en bezwaren werden met ontvankelijk en/of gegrond bevonden aangezien ze met afkom
stig zijn van een betrokken houder van een zakelijk recht op de te onteigenen gronden 
en aangezien de bezwaren bovendien betrekking hebben op de inhoud van de op de te 
onteigenen gronden uit te voeren maatregelen en dus met op het voorwerp van de ontei
gening zelf.

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan het hierboven vermelde voorlopig onteige- 
mngsbesluit.
Er werd geen gestaafd verzoek tot zelfrealisatie ingediend.

Uit het verzoek tot machtiging tot onteigening van de VLM van 3 december 2019 blijkt 
dat de VLM voldoende middelen heeft vastgelegd op de begroting om de aankopen en 
het onteigemngsdoel te realiseren.
De onroerende goederen die worden onteigend op het grondgebied van de gemeente 
Sint-Genesius-Rode voor de realisatie van de maatregelen "6.1.8a Het herinrichten van 
de Schipvijver in functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging", 
"6.1.8b Verwerving van de Schipvijver" en "6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in 
functie van waterberging en ecologie" zijn in kleur aangeduid op het onteigemngsplan, 
opgenomen in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, en zijn opgenomen in de ontei- 
gemngstabel, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

De bodemattesten zijn bekomen bij de OVAM op 24 april 2018.

Voor de percelen gelegen te Sint-Genesius-Rode, lste afdeling, sectie B, nrs. 37/B, 41/C, 
42/C, 43/F/02, 43/R, 43/X en 43/Y werd een met-ongunstig bodemattest afgeleverd.

Voor het perceel gelegen te Sint-Genesius-Rode, lste afdeling, sectie B, nr. 23/L werd 
een ongunstig bodemattest afgeleverd, maar uit een reeds in 2006 uitgevoerd oriënte
rend bodemonderzoek is gebleken dat er volgens OVAM geen verdere maatregelen moe
ten uitgevoerd worden conform het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. De vermelding 
van risicogrond slaat daarenboven vermoedelijk enkel op het deel van het perceel gele
gen in 'wetenschapspark', met vervallen gebouwen (asbest). Dit deel van het perceel zal 
met onteigend worden. Het te onteigenen deel van het perceel is een strook van onge
veer 8 tot 15m breed langs de Schipvijver en ligt in 'natuurgebied'.

Overeenkomstig artikel 6, 2° van het Vlaams Onteigemngsdecreet van 24 februari 2017 
beschikt de VLM over onteigemngsbevoegdheid.
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Deze onteigening gebeurt op grond van artikel 3.3.2 van het decreet van 28 maart 2014 
betreffende de landinrichting.

Het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" heeft als doelstelling om de bebouwde centra 
van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg te vrijwaren van wateroverlast door overstromin
gen. In de vallei van de Molenbeek wordt hiervoor de natuurlijke buffercapaciteit van de 
vallei maximaal gevrijwaard en extra buffercapaciteit gecreeerd voor de afwatering van 
de Molenbeek.

De Vlaamse Landmaatschappij is overeenkomstig het landinrichtingsplan "Molenbeekval- 
lei" belast met het realiseren van de maatregelen "6.1.8a Het herinrichten van de Schip- 
vijver in functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging", "6.1.8b 
Verwerving van de Schipvijver" en "6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in functie van 
waterberging en ecologie". De te verwerven gronden zullen na de uitvoering van de in
richtingswerken door de VLM overgedragen worden aan de gemeente Sint-Genesius- 
Rode.

Overstromingen in 2010 en 2012 hebben voor wateroverlast gezorgd in de dorpskernen 
van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg maar ook meer stroomafwaarts in Dworp, Huizin
gen en Lot. Daarom werd naar oplossingen gezocht in eerste instantie door het uitvoeren 
van studies en daarna door de maatregelen te concretiseren in een landinrichtingsplan.

In de "Studie opmaak visie open ruimte Molenbeekvallei" die door het studiebureau Om
geving cvba is opgemaakt in 2013 in opdracht van de VLM (en mee begeleid werd door 
de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Beersel) werd onderzocht op welke plaatsen in het 
stroomgebied van de Molenbeekvallei best kan gebufferd worden om overstromingen te 
vermijden. Als basis voor deze studie werd gerefereerd naar de oppervlaktewater-kwan- 
titeitsmodellering van de Zenne-Molenbeek uit 2007 van de Vlaamse Milieumaatschappij 
in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de hydronautstudie BRL03RH uit 
2010 van Aquafin.

De verwerving van de Schipvijver is noodzakelijk omdat uit de "Studie "Opmaak visie 
open ruimte Molenbeekvallei" blijkt dat deze vijver door zijn ligging in de vallei (het 
meest stroomopwaarts van alle vijvers langs de Molenbeek, maar op een plaats waar 
toch reeds aanzienlijk debiet is in de Molenbeek) de meest efficiënte locatie is voor wa
terberging bij grote waterafvoer via de Molenbeek te Sint-Genesius-Rode.

De VLM moet eigenaar zijn van de hierboven vermelde onroerende goederen om de hier
boven vermelde inrichtingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Het is cruciaal dat een 
overheid eigenaar is omwille van verschillende aspecten op vlak van beheer, looptijd van 
de werking als buffer en de publieke ontsluiting.

Het beheer van de Schipvijver en de infrastructuur voor waterberging (de stuw) vraagt 
om regelmatig nazicht en onderhoud. Mogelijk dient de stuw ook bijgesteld te worden in 
functie van de specifieke terreinsituatie die zou kunnen wijzigen in de loop van de tijd 
(bijvoorbeeld tijdens of naar aanleiding van werken in de omgeving). Deze taak kan best 
door de overheid opgenomen worden.

Men verwacht dat de waterproblematiek nog zal toenemen (o.a. door klimaatsverande
ringen). Waterberging zal dus ook op lange termijn (meer dan 100 jaar) nodig zijn, wat 
de eigendom door de overheid staaft.

Het project voorziet ook in publieke ontsluiting van de Schipvijver: de vijver ligt aan een 
officiële voetweg (het Visserspad). Zo kan er hiervandaan een wandellus voorzien wor
den langs de vijver voor wandelaars en buurtbewoners. Dat is met mogelijk als de Schip
vijver in private eigendom is.

Na herhaalde onderhandelingen gedurende geruime periode, is de eigenaar van de te 
onteigenen goederen met bereid om zijn percelen in der minne te verkopen.

De volgende inrichtingsmaatregelen zijn voorzien op de hierboven vermelde onroerende 
goederen:
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Gemeente, af
deling

sectie nummer inrichtingsmaatregel

Sint-Genesius- B 23/L/deel 6.1.8a Het herinrichten van de Schip-
Rode, lste afde- 37/B vijver in functie van publieke ont-
ling 41/C sluiting, ecologie en beperkte waterber-

42/C
43/F/02

ging.

43/R 6.1.8b Verwerving van de Schipvijver
43/X
43/Y 6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in 

functie van waterberging en ecologie

- De verwerving van de onroerende goederen, zoals opgenomen in de onteigenmgstabel, 
opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, is bijgevolg noodzakelijk voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" in het 
algemeen en de realisatie van de uitvoeringseenheid "Verwerven, ontslibben en herin- 
richten van de Schipvijver" in het bijzonder.

- Het aanvraagdossier is volledig en ontvankelijk.

- De administratieve fase van de onteigening werd correct nageleefd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. Het aanvraagdossier is volledig en ontvankelijk.

Art 2. Met het oog op de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat voor 
wat betreft de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode past 
in het inrichtingsproject landinrichting "Rode Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse 
Rand", meer bepaald voor de maatregelen "6.1.8a Het herinrichten van de Schipvijver in 
functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging", "6.1.8b Verwerving van 
de Schipvijver" en "6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in functie van waterberging en 
ecologie" wordt de Vlaamse Landmaatschappij ertoe gemachtigd om over te gaan tot de 
onteigening voor algemeen nut van de volle eigendom van de onroerende goederen op het 
grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode, 1ste afd,, gekend onder NIS-nummer 
(22004), sectie B, nrs. 23/L/deel, 37/B, 41/C, 42/C, 43/F/02, 43/R, 43/X en 43/Y, met een 
totale kadastrale oppervlakte van 2ha 65a 16ca, die in kleur zijn aangeduid op het onteige- 
nmgsplan en die zijn opgenomen in de onteigenmgstabel, opgenomen in respectievelijk bij
lage 2 en 1 die bij dit besluit zijn gevoegd.

Brussel, 2 0 DEC. 2019
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
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Bijlage 1. Onteigeningstabel voor de onteigening voor algemeen nut ter uitvoe
ring van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei"

Gemeente - Afdeling Sectie Nummer Oppervlakte perceel
Totaal Te onteigenen

ha a ca ha a ca
Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 23/L/deel 02ha 57a OOca OOha 14a 19ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 37/B OOha 02a OOca OOha 02a OOca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 41/C OOha 15a 40ca OOha 15a 40ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 42/C Olha 37a 75ca Olha 37a 75ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 43/F/02 OOha 55a 52ca OOha 55a 52ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 43/R OOha 16a 05ca OOha 16a 05ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 43/X OOha 12a 25ca OOha 12a 25ca

Sint-Genesius-Rode, lste afd. B 43/Y OOha 12a OOca OOha 12a OOca

Totaal te onteigenen oppervlakte: 2ha 65a 16ca

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 0 DEC. 2019 houdende 
machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut van on
roerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de 
uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtingsproject 
landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand".

2 P DEC, 2019
Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
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Bijlage 2. Onteïgeningsplan voor de onteigening voor algemeen nut ter uitvoe
ring van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei"

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 0 DEC. 2019 houdende 
machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut van on
roerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de 
uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtingsproject 
landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand".

Brussel, 2 0 DEC. 2019
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
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Landinrichting
Vlaamse Rand (Rode - Dilbeek) 
Molenbeekvallei

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE
Kadasterplan

Datum planopmaak : 12/02/2019

Plannr.: 001 Schaal : 1 / 2500

Provincie: Vlaams-Brabant
Gemeente : Sint-Genesius-Rode
Afdeling: 1
Sectie: B
nummer: 37/B, 41/C, 43/R, 43/X, 43/Y, 42/C, 42/F/2 en 23/L/deel1

Plan opgemaakt door Plan opgemaakt i.o.v.
de Vlaamse Landmaatschappij de Vlaamse Landmaatschappij - Regio Oost
op 12 februari 2019 VAC Leuven

Diestsepoort 6 bus 74
, .-faX Vlaamse 3000 Leuven

---------- \ overheid tj/^r
Ir. Toon Denys
Gedelegeerd bestuurder

Marijke Druyts
Landmeter-expert, beëdigd door 
de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout 
LAN051178

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 0 DEC. 2019 
houdende machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut 
van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn 
voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtings- 
project landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand".

Brussel 2 0 DEC. 2019
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is de enige eigenaar van de kadastrale gegevens 1.1.2018 die op dit document voorkomen.

TABEL MET DE INNEMINGEN

Gemeente Sint-Genesius-Rode 1e Afdeling Sectio B
volgnr. perceels

nr,
oppervlakte
volgens
kadaster

in te nemen 
oppervlakte

aard eigenaar hoedanigheid
M: mort
V vrouw
G gemeenschap 
R: rechtspersoon

onteigenende
instantie

ha a ca ha a ca

1 37b 02 00 02 00 bos Vereniging/ULBrUnlversitó Ubro de Sruxelles
Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Carccience-gebouw 
Albert ll-laan 15 te 1210 Brussel (Slnt-Joost-Ten-Nodn)

2 41c 15 40 15 40 hooiland Vereniging/U LB/Unlvorsl té libre da Bruxoües
Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Conscience-gebouw 
Albsit IMaan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Nodo)

3 43 r 16 05 10 05 bos VerenigingrtJLB/Unlversllé libre de Bruxellos
Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse landmaatschappij, Honririk Concclonce-gobouw 
Albert ll-laan 1S te 1210 Brussel (SinWoost-Ton-Node)

4 43x 12 25 12 25 weg Verenlging'ULB/Unlversilé libre de Bmxeües
Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Conscienee-gobouw 
Albert ll-laan 15 te 1210 Brussel (SinWoosi-Ter.-Node)

5 43y 12 00 12 00 bos
Verenlglng/ULBAJniversrté Libre de Bruxolos
Franklin RoosevetUaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hondrik Consclence-gebouW 
Albert IMaan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Node)

6 42c 01 37 75 01 37 75 vijver Vereniging/ULB/Unlversitó Libre de Bruxelas
Franklin RoosevelUaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Conccience-gabouw 
Albert IMaan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Nodo)

7 43 f2 55 52 55 52 bos/vijver Verentglng/ULB/Universllé Libre de Bruxeilcs
Franklin Rooseveltlaan 50 la 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Conscience-gebouw 
Albert ll-taan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Node)

e 23L 02 57 00 14 19 park Verenlging/ULB/Universlté Libre de Brvxelles
Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel

R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Consclerce-gebouv* 
Albert ll-laan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Node)

Legende

□
O

□
te onteigenen percelen 

volgnummer inneming

gebouwen

kadastemummer
karfsstorpo'cec-l

■■b omtrek te onteigenen percelen



Landinrichting
Vlaamse Rand (Rode - Dilbeek)

Opmetingsplan inneming 8

Datum planopmaak : 12/02/2019 Datum opmeting : 14/6/2018 en 25/9/2018

Plannr.: 002 Schaal : 1 /1000

Provincie: Vlaams-Brabant
Gemeente : Sint-Genesius-Rode

Referentienummer:

Afdeling : 1
Sectie: B
nummer: 23/L/deel

Plan opgemaakt door 
de Vlaamse Landmaatschappij

Plan opgemaakt i.o.v.
de Vlaamse Landmaatschappij - Regio Oost

op 12 februari 2019

*è\ Vlaamse
overheid

VAC Leuven 
Diestsepoort 6 bus 
3000 Leuven

A*

f4

Ir. Toon Denys 
Gedelegeerd bestuurder

Marijke Druyts
Landmeter-expert, beëdigd door
de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
LAN051178

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 0 DEC. 2019 
houdende machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut 
van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn 
voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtings- 
project landinrichting "Rode-Dilbeek" van het pianprogramma "Vlaamse Rand".

Brussel 2 0 DEC, 2019
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

Beschrijving van de grenzen en reden van afbakening
1- 2 : afsluiting, grens volgens kadastrale mutatieschets 1982-23
2- 3-4: nieuw ontworpen grenslijn
4 - 5: afsluiting, grens volgens kadastrale mutatieschetsen 1982-23, 1975-32,1974-43 en 1930-18 
5-6-7-8-9-10-1: grens niet gematerialiseerd, grens volgens bestaande toestand en kadastrale mutatieschetsen 1982-23 en1974-43

Coördinatentabel 
(in Lambert 72 (m))

46f2

38d

24m

N

A

Nr X Y

1 150226,24 159400.76

2 150224,28 159392,77

3 150155,58 159402,77

4 150092,95 159425,70

5 150094,04 159441,04

6 150099,63 159436,06

7 150132,91 159421,72

8 150158,03 159412,52

9 150188,38 159408,19

10 150191,14 159408,93

11 150236,54 159398,39

12 150234,57 159390,30
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Liggingsplan
schaal 1/10.000
bron : GDI-Vlaanderen (Recenste versie Grootschalig Referentiebestand)
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TABEL MET DE INNEMINGEN
Gemeente Sint-Genesius-Rode 1e Afdeling Sectie B

volgnr. perceels

nr.

oppervlakte

volgens

kadaster

in te nemen 

oppervlakte

aard eigenaar hoedanigheid
M: man
V: vrouw
G. gemeenschap
R: rechtspersoon

onteigenende

instantie

ha a ca ha a ca

8 23L 02 57 00 14 19 park
Vereniging/ULB/Universlté Libre de Bruxelles

Franklin Rooseveltlaan 50 te 1050 Brussel
R Vlaamse Landmaatschappij, Hendrik Conscience-gebouw 

Albert ll-laan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Node)


