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Brabants Landschap
Postbus 80
5076 ZH Haaren
Tel: 0411-622775
Fax:0411-623691
E-mai!:
info@brabantsiandschap.

Volgnummer:

Datum ontvangst:

Naarn : M.H.M. Jacobs

Contactpersoon : Dhr. Jacobs

: Lage Bremberg 26

: Teerlingstraat 20

:4872 LH

: Etten-Leur

: 076-5020129

Schaal 1:25.000

Locatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Agrarischbedrijf: ja

Ligging object

Gemeente : Etten-Leur

Top. kaart nr. : 63

Coord. (X/Y) : 105,70 x 399,20

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op:
xaanfeg landschappelijke tb.v. "mpassiwg glastuinbouw
0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen

houtwal/landschapsboom/elzensingel/ tb.v. realisatie glastuinbouw/
0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin

Bijlagen: x 1:500/1:1000), toelishting, plantsoenlijst
0 schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet
0 inrichtingsplan voor natuurbouw
0 plan voor biotoopverbetering

Datum 2~ '*"""/ ~~ ( < •i -*~s **"
c^ ~ 2 t> ^ c- Handtekening /<:X^ ^>^f '̂tl-^
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Toelichtinq beplantinqsplan

Te beplanten grand: zand, dikte teeltlaag: 40 cm, droog tot vochtig

(Informatie over aanleg en onderhoud is opgenomen in de folder "Aanleg en onderhoud van
houtsingels, bosjes en laanbomen)
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1
houtsingel

210m, 2100 m2
7
1,25x1,25mtr.

1 1 75 st. bosplantsoen
st. laanbomen

individueel

3
houtsingel

3130 m2
3 tot 16
1,25x1,25mtr.

1 925 st. bosplantsoen
st. laanbomen

individueel

m, m2

st. bosplantsoen
st. laanbomen
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st. laanbomen

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

vak
beplantingstype
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vak
beplantingstype
lengte/oppervl
aantal rijen
plantverband

aantal stuks

menging

:2
: ruwe hagen
: 220 m, m2
:2
: 0,75 x 0,75 mtr.

f ri] minimaal
1.50 m. v&n haven
sloat
600 st. bosplantsoen

st. laanbomen
individueel

m, m2

st. bosplantsoen
st. laanbomen

m, m2

st. bosplantsoen
st. laanbomen

m, m2

st. bosplantsoen
st. laanbomen

: hoyfsingei/JbosJe/haag/bomesin]

groepsgewijs (soorten in groepjss van 3-5 st. ¥an soort aanpSanten)
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en

Vak(ken) :1 en3
:

Functie: landsshappelljke

aft 3 tot 4-rijige verspringende in soortan
variSrende struikisejylantirsg ftfer ©n

in de worn van boom.
Van de oorspronkelijke 7 rijen biijven na 2 tot
3 dunning©!?, 3 tot 4 ri/en beplanting oven

zie (br@n; LD
nr. 202)

te en woiledig tot

in tot 3 na faet in
slutting wan de

<eo> vof

net Kwfen sen waa?bij
r@k@n!ng gefaouden moet worden met
Gonem-f@ntiewei"fa0ufiing0M van de diverse
s©ort©fi, groei Bigenschapjsen @n nstuurUjke
variatle m.b.t. ecologischs waarde.

Vstk(ken) : 2
: Ruwe

Fmctie:
if^passing/camoMfiageglastuinbouwcomptex

fuwe
uit 2 rijen vmrspringende in varierande
strwkbeplanting. durmen.

als sen iieg die 1 tot 2% per jaar
wos-dt geknipt roaar de in
toom h&uden doorperi&dlBk (1 xper2jaai') te
telppew, (mln. 2 mtr.).
Hoogte afhanlfelijk ran de ftoogte van de kss.
Ruwe minimaal da goothoogte van
de tonnen l.v.m. functie als

:
:

Functie:

Beplantingsfyp®:
Functie:
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