
Bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Etten-Leur  

 

voorwaarden►                                                                                                                                  
 
 
activiteit ▼ 

‘kernrand-
zone’  

‘zone langs 
doorgaande 
weg’  

overig 
buiten-
gebied 

niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding:  maximale oppervlakte na afwijking 

Verbrede landbouw:      

Huisverkoop ja ja ja - 100 m² v.v.o *1 

Kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen 
agrarische producten als ondergeschikt zelfstandig 
onderdeel van de bedrijfsactiviteiten 

ja ja ja - > 100 m²  

Zorgfunctie ten behoeve van dagopvang ja ja ja - 375 m²  

Recreatieve activiteiten zoals maïsdoolhof of boe-
rengolf. 

ja ja ja - n.v.t. 

Nevenfuncties:      

Paardenhouderijen ja ja ja glastuinbouwgebieden *2 400 m², waarvan max. 250 m² pensionstalling 

Grootveeklinieken ja ja nee glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

400 m²  

KI-stations ja ja nee glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

400 m² 

Veehandelsbedrijven nee ja nee glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 400 m² 

Dierenasiels / dierenpensions/ dierenkennels 
(kleinvee) 

ja ja ja glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

400 m² 

Dierenklinieken ja ja nee glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

400 m² 

Hoveniersbedrijven ja ja ja glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

400 m² 

Volkstuincomplexen ja nee nee glastuinbouwgebieden *2 
gebieden met waarden *3 

n.v.t. 

Statische binnenopslag ja ja ja - 1.000 m²  

Kinderopvangvoorzieningen  ja ja ja - 100 m²  

Recreatieve overnachting (inclusief sanitaire en al-
gemene voorzieningen)*4 

ja ja ja glastuinbouwgebieden *2 
‘kwetsbare soorten’, ‘struweelvogels’ 

Maximaal 10 slaapplaatsen binnen maximaal 150 m², 
waarvan maximaal 100 m² uitsluitend voor het slapen 

Niet-agrarische bedrijven*5 ja ja ja ‘kwetsbare soorten’, ‘struweelvogels’ 400 m² 

 
*1: v.v.o.: verkoopvloeroppervlakte, dus de be- en verwerkingsruimte telt niet mee  
*2: glastuinbouwgebieden: ‘zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied’,  ‘zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1’, ‘zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2’  
*3: gebieden met waarden: ’beekdal’, ‘landschappelijk afwisselend gebied’, ‘landschappelijk open gebied’,‘kwetsbare soorten’, ‘struweelvogels’, 
*4: Een zelfstandige verblijfs- of woonvoorziening en/ of ondersteunende horeca is niet toegestaan.  
*5: Alleen ambachtelijk in toeristisch-recreatieve sfeer, inclusief ondergeschikte detailhandel. 
Kernranden: Oude Grind, Haansberg/Sander, Hoevenseweg (deels) en Lage Vaartkant  
Doorgaande wegen: Zevenbergseweg, Strijpenseweg, Liesbosweg, Hoevenseweg (exclusief kernrand), Sprundelsebaan, Hilsebaan, Rijsbergseweg en Zundertseweg. 

 

Bijlage 1 Tabel Nevenfuncties en verbrede landbouw 
 



Bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Etten-Leur  

 

Bijlage 2 Niet-agrarische functies 
 
 
 
 

voorwaarden►                                                                                                                                  
 
 
activiteit ▼ 

‘kernrandzone’  ‘zone langs 
doorgaande 
weg’  

overig bui-
tengebied 

niet toegestaan ter plaatse van de aandui-
ding:  

maximale  
oppervlakte 

Grootveeklinieken ja ja nee glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 

400 m² 

KI-stations ja ja nee glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 

400 m² 

Veehandelsbedrijven nee ja nee glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 400 m² 

Dierenasiels / dierenpensions/ dieren-
kennels (kleinvee) 

ja ja ja glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 

400 m² 

Dierenklinieken ja ja nee glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 400 m² 

Hoveniersbedrijven ja ja ja glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 

400 m² 

Volkstuincomplexen ja nee nee glastuinbouwgebieden *1 
gebieden met waarden *2 400 m² 

Statische binnenopslag ja ja ja - 400 m² 

Niet-agrarische bedrijven*2 ja ja ja ‘kwetsbare soorten’, ‘struweelvogels’ 400 m² 

 
*1: glastuinbouwgebieden: ‘zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied’,  ‘zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1’, ‘zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2’  
*2: gebieden met waarden: ’beekdal’, ‘landschappelijk afwisselend gebied’, ‘landschappelijk open gebied’,‘kwetsbare soorten’, ‘struweelvogels’, 
*3: Alleen ambachtelijk in toeristisch-recreatieve sfeer, inclusief ondergeschikte detailhandel. 
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Datum opmaak; 29-1-2020 

Format projectplan aanleg landschapselementen 

 

                       -LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager/opdrachtgever:                

 

Naam  : De Regt BV 

Adres  : Attelakenseweg 12 

Postcode : 4871 NR  

Woonplaats : Etten-Leur 

Telefoon : 076 - 5012449 

Email  : info@deregtenzonenbv.nl  

 

Projectadres: 

 

Hanekinderstraat 41 Etten-Leur 

 

Gemeente  :       

Kadastraal bekend : gemeente     , sectie      nummer      

 

 

Projectplan 

 

 

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op: 

 

X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing  

        bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen                                                       .....  

              houtwal/landschapsboom/elzensingel/t.b.v. realisatie glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin 

 

 

Bijlagen: 

 

0  schets beplanting (schaal 1:1000), toelichting, plantsoenlijst 

0  schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet 

   

   

Datum                                                                   Handtekening  ......................................  

 

 

mailto:info@deregtenzonenbv.nl
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Toelichting beplantingsplan  

 

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:  30 cm, vochtig 

 

 

Toelichting per vak  

 

 

vak    : 1 

beplantingstype   :  Knip- en scheerheg met bovenstaanders 

lengte/oppervl.   : 140 x 1,5 = 210 m2 

aantal rijen   :   1 

plantverband   :  haagplantsoen : 4 st/m 

                                   laanbomen        : h.o.h. 15 m. 

                                   knotwilgen         : h.o.h. 10 m. 

 

aantal stuks   :   560 st. bosplantsoen 

           3  st. laanbomen  

                                       6   st. knotwilgen 

menging   :  n.v.t. 

werkelijke situatie; slechts plantstrook van 1 m. breed;  Stika-norm, knip- en scheerheg 1,5 m 

vak    :  2 

beplantingstype : Houtsingel 

lengte/oppervl   : 76 m x 6 = 456 m2 

aantal rijen   :  5 

plantverband   : 1,00 x 1,50 m 

 

aantal stuks   :  250 st. bosplantsoen 

               st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

vak    : 3 

beplantingstype : Struweelheg met bovenstaanders 

lengte/oppervl   : 125 x 3 = 375 m2 

aantal rijen   : 1 

plantverband   : haagplantsoen : 4 st/m 

                                   laanbomen        : h.o.h. 15 m. 

                                   knotwilgen         : h.o.h. 10 m. 

 

aantal stuks   :   500 st. bosplantsoen 

             4 st. laanbomen  

                                         5 st. knotbomen 

menging   :  individueel 

 

Beplantingstype  : houtsingel/bosje/haag/bomenrij 

Menging              : individueel (soorten door elkaar planten) 

                               groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten) 

 

Totale oppervlakte beplanting; 210 + 456 + 375 = 1041 m2;  

waarvan deel buiten bestemmingsvlak ‘’Groen. 

Tekort vak 1 naar door vak 2 breder te maken op wallichaam 
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Plantsoenlijst : 

 

Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1 2 3      

Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100) 

Boomvormers 

Berk/ Betula sp.          

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig) 560 560        

Es/Fraxinus excelsior          

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H)   25 100      

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa   50       

Winterlinde / Tilia cordata 

 

  50 25      

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus          

Grauwe wilg/ Salix cinerea          

Hazelaar/ Corylus avellana   25       

Hondsroos/ Rosa canina          

Hulst / Ilex aquifolium    75      

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

  25       

Kornoelje, gele/ Cornus mas    25      

Liguster/ Ligustrum vulgare (H)   25 50      

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia   25       

Meidoorn/Crataegus sp(H).          

Sleedoorn/ Prunus spinosa          

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

   150      

Vogelkers/ Prunus padus   25       

Vuilboom/ Rhamnus frangula          

Wegedoorn / Rhamnus 

catharticus 

   25      

Wilde appel / Malus sylvestris    25      

Mispel / Mespilus germanica    25      

Totaal bosplantsoen 
 560 250 500      
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 vak: 1  3      

Laanbomen, minimaal maat 10-12 (grotere maat mag aangeplant worden maar subsidie is gebaseerd 

op maat 10-12) 

 

Beuk/ Fagus sylvatica          

Es/ Fraxinus excelsior 

c.v……………………. 

         

Hollandse linde/ Tilia vulgaris 

c.v. Pallida 

4   4      

Kleinbladige linde/ Tilia cordata 

c.v…………….. 

3 3        

Noot/ Juglans regia          

Zomereik/ Quercus robur          

          

Totaal laanbomen 
7 3  4      

 

 

 vak: 1  3      

Snelgroeiend loofhout (1 jarige bewortelde stek) en knotwilgenstek 

Populier /Populus var................... 

      

         

Wilg/ Salix var............................. 

      

         

Knotwilgenstek 

      

11 6  5      

 

(H): soort ook geschikt voor geschoren hagen 

*   :  Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3 
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Datum opmaak; 29-1-2020 

Gewijzigd  ; 2 – 3 - 2020 

Format projectplan aanleg landschapselementen 

 

                       -LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager/opdrachtgever:                

 

Naam  : De Regt BV 

Adres  : Attelakenseweg 12 

Postcode : 4871 NR  

Woonplaats : Etten-Leur 

Telefoon : 076 - 5012449 

Email  : info@deregtenzonenbv.nl  

 

Projectadres: 

 

Attelakenseweg 12 Etten-Leur 

 

Gemeente  :       

Kadastraal bekend : gemeente     , sectie      nummer      

 

 

Projectplan 

 

 

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op: 

 

X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing  

        bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen                                                       .....  

              houtwal/landschapsboom/elzensingel/t.b.v. realisatie glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin 

 

 

Bijlagen: 

 

0  schets beplanting (schaal 1:1000), toelichting, plantsoenlijst 

0  schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet 

   

   

Datum                                                                   Handtekening  ......................................  

 

mailto:info@deregtenzonenbv.nl
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Toelichting beplantingsplan  

 

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:  30 cm, vochtig 

 

 

Toelichting per vak  

 

 

vak    : 1 

beplantingstype   :  Struweelheg met bovenstaanders 

lengte/oppervl.   : 195 x 3 = 585 m2 

aantal rijen   :   1 

plantverband   :  haagplantsoen : 4 st/m 

                                   laanbomen        : h.o.h. 15 m. 

                                 

 

aantal stuks   :   780 st. bosplantsoen 

           3 st. laanbomen  

                                           st. knotwilgen 

menging   :  individueel 

 

vak    :  2 

beplantingstype : Houtsingel met bovenstaanders 

lengte/oppervl   : 89 x 5 = 445 m2 

aantal rijen   :  3 

plantverband   :  bosplantsoen1,25 x 1,25 m 

                                   laanbomen h.o.h. 15 m 

aantal stuks   :   210  st. bosplantsoen 

          5    st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

vak    :  3 

beplantingstype : Houtsingel met bovenstaanders 

lengte/oppervl   : Berekend totaal 435 m2 beplanting; oostzijde 2 mtr. onderhoudspad gezamenlijke 

                                      heg met de buren 

aantal rijen   :  3 tot max 12. 1e aanplant oostzijde beginnen, 3 rijen evenwijdig aan verharding 

                                   Daarna rijen laten geren binnenin het plantvak. 

plantverband   :  bosplantsoen1,25 x 1,25 m 

                                   laanbomen h.o.h. 12 m 

aantal stuks   :    250 st. bosplantsoen 

             3 st. laanbomen  

menging   : individueel 
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vak    :  4 

beplantingstype :  Snelgroeiende beplanting in bezink bassin 

lengte/oppervl   : Berekend totaal 375 m2 beplanting; 

aantal rijen   :   4 m. uit de insteek bassin 1e rij beplanting 

plantverband   :  bosplantsoen 2,00 x 2,00 m 

                                   

aantal stuks   :    75 st. bosplantsoen 

              st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

Beplantingstype  : houtsingel/bosje/haag/bomenrij 

Menging              : individueel (soorten door elkaar planten) 

                               groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten) 
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Plantsoenlijst : 

 

Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1 2 3 4     

Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100) 

Boomvormers 

Berk/ Betula sp.          

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig)          

Es/Fraxinus excelsior          

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H) 275 200  75      

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa          

Winterlinde / Tilia cordata 

 

25 25        

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus 25  25       

Grauwe wilg/ Salix cinerea 75    75     

Hazelaar/ Corylus avellana 25  25       

Hondsroos/ Rosa canina          

Hulst / Ilex aquifolium 150 100  50      

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

150 75 25 50      

Kornoelje, gele/ Cornus mas 25 25        

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 100 50 25 25      

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 25  25       

Meidoorn/Crataegus sp(H).          

Sleedoorn/ Prunus spinosa          

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

175 150  25      

Vogelkers/ Prunus padus 125 75 25 25      

Vuilboom/ Rhamnus frangula 50  50       

Wegedoorn / Rhamnus 

catharticus 

30 30        

Wilde appel / Malus sylvestris 25 25        

Mispel / Mespilus germanica 35 25 10       

Totaal bosplantsoen 
1315 780 210 250 75     
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 vak: 1 2 3      

Laanbomen, minimaal maat 10-12 (grotere maat mag aangeplant worden maar subsidie is gebaseerd 

op maat 10-12) 

 

Beuk/ Fagus sylvatica          

Es/ Fraxinus excelsior 

c.v……………………. 

         

Hollandse linde/ Tilia vulgaris 

c.v. Pallida 

6 6        

Kleinbladige linde/ Tilia cordata 

c.v…………….. 

5  5       

Noot/ Juglans regia          

Zomereik/ Quercus robur 3   3      

          

Totaal laanbomen 
14 6 5 3      

 

 

 (H): soort ook geschikt voor geschoren hagen 

*   :  Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3 
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Datum opmaak  : 29-1-2020   

Gewijzigd               :  2 – 3 - 2020 

Format projectplan aanleg landschapselementen 

 

                       -LANDSCHAPPELIJKE INPASSING-COMPENSATIE MAATREGELEN- 

 

 

Gegevens aanvrager/opdrachtgever:                

 

Naam  : De Regt BV 

Adres  : Attelakenseweg 12 

Postcode : 4871 NR  

Woonplaats : Etten-Leur 

Telefoon : 076 - 5012449 

Email  : info@deregtenzonenbv.nl  

 

Projectadres: 

 

Donkerstraat 33 Etten-Leur 

 

Gemeente  :       

Kadastraal bekend : gemeente     , sectie      nummer      

 

 

Projectplan 

 

 

De ondergetekende verklaart in te stemmen met dit plan dat betrekking heeft op: 

 

X aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. kwaliteitsimpuls landschap aanpassing  

        bestemmingsvlakken / bouwvlak / nieuwbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. compensatie te verwijderen                                                       .....  

              houtwal/landschapsboom/elzensingel/t.b.v. realisatie glastuinbouw 

 

0 aanleg landschappelijke beplanting t.b.v. landschappelijke inpassing waterbassin 

 

 

Bijlagen: 

 

0  schets beplanting (schaal 1:1000), toelichting, plantsoenlijst 

0  schets poel (schaal 1:100/1:250) + grondverzet 

   

   

Datum                                                                   Handtekening  ......................................  

 

mailto:info@deregtenzonenbv.nl
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Toelichting beplantingsplan  

 

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag:  30 cm, vochtig 

 

 

Toelichting per vak  

 

 

vak    : 1 

beplantingstype   :  Struweelheg met bovenstaanders 

lengte/oppervl.   : 124 x 3 = 373 m2 

aantal rijen   :   1 

plantverband   :  haagplantsoen : 4 st/m 

                                   laanbomen        : h.o.h. 10 m. 

                                 

 

aantal stuks   :   490  st. bosplantsoen 

           5 st. laanbomen  

                                           st. knotwilgen 

menging   :  individueel 

Advies: beplanting tegen gevel oostzijde van loods niet mogelijk; geeft problemen met beheer 

Dus deel bestemming groen buiten de bestemming gebracht. 

vak    :   

beplantingstype :  

lengte/oppervl   :  

aantal rijen   :   

plantverband   : 

 

aantal stuks   :    st. bosplantsoen 

               st. laanbomen  

menging   : individueel 

 

Beplantingstype  : houtsingel/bosje/haag/bomenrij 

Menging              : individueel (soorten door elkaar planten) 

                               groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten) 

 

Totale oppervlakte beplanting voor inpassing; 124 x 3 = 373 m2 
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Plantsoenlijst : 

 

Naam (ned. naam/lat. naam)  

 

 

Totaal 

      

                                    Aantal per beplantingsvak 

 vak: 1        

Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100) 

Boomvormers 

Berk/ Betula sp.          

Beuk/ Fagus sylvatica (H) (3 jarig)          

Es/Fraxinus excelsior          

Haagbeuk/ Carpinus betulus(H) 100 100        

Zomereik/ Quercus robur          

Zwarte els/ Alnus glutinosa          

Winterlinde / Tilia cordata 

 

         

Struikvormers 

Gelderse roos/Viburnum opulus          

Grauwe wilg/ Salix cinerea          

Hazelaar/ Corylus avellana          

Hondsroos/ Rosa canina          

Hulst / Ilex aquifolium 125 125        

Kornoelje ,rode/Cornus 

sanguinea 

25 25        

Kornoelje, gele/ Cornus mas 25 25        

Liguster/ Ligustrum vulgare (H) 25 25        

Lijsterbes/ Sorbus aucuparia 45 45        

Meidoorn/Crataegus sp(H).          

Sleedoorn/ Prunus spinosa          

Veldesdoorn/ Acer 

campestre(H) 

100 100        

Vogelkers/ Prunus padus 25 25        

Vuilboom/ Rhamnus frangula          

Wegedoorn / Rhamnus 

catharticus 

         

Wilde appel / Malus sylvestris          

Mispel / Mespilus germanica 20 20        

Totaal bosplantsoen 
490 490        
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 vak: 1        

Laanbomen, minimaal maat 10-12 (grotere maat mag aangeplant worden maar subsidie is gebaseerd 

op maat 10-12) 

 

Beuk/ Fagus sylvatica          

Es/ Fraxinus excelsior 

c.v……………………. 

         

Hollandse linde/ Tilia vulgaris 

c.v. Pallida 

         

Kleinbladige linde/ Tilia cordata 

c.v…………….. 

5 5        

Noot/ Juglans regia          

Zomereik/ Quercus robur          

          

Totaal laanbomen 
5 5        

 

 

 (H): soort ook geschikt voor geschoren hagen 

*   :  Voor totaaloverzicht van toe te passen soorten zie Subsidieregeling Natuur paragraaf 3 
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Legenda 

Struweelheg 

Beplanting bestaand 

(;) 

	 Landschapsbomen 

NIP 

0 	 Om 

I n richti ngs-/beplantingsplan voor: 

Naam 	 : De Regt BV Loon- en grondbedrijf 

Adres 	 : Attelakenseweg 12 

Postcode : 4871 NR 

Plaats : Etten-Leur 

Telefoon : 076 — 5012449 

Projectlocatie : Donkerstraat 33 Etten -Leur 

Ontwerp : AS 	d.d.: 29 — 1 - 2020 
gew.: 2 — 3 - 2020 

Blad 1 van 1 	 Schaal 	: 1 : 1000 
Bij afdruk op A3 

Stichting Het Noordbrabants Landschap 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
Postbus 80 	 5076 ZH Haaren 
Telefoon 0411 — 622775 	Fax 0411 — 623691 


