
bestemmingsplan buitengebied 

Bijlage 15. bij de regels:  

Landschapsplannen 

 

Ter plaatse van de aanduiding: dient de landschappelijke inpassing in de vorm van 

groenvoorzieningen met een visueel afschermende 

functie, zoals hagen, gebiedseigen bomen en op-

gaande/ afschermende beplanting, plaats te vinden 

overeenkomstig het landschapsplan: 

specifieke vorm van groen - 1 Raar 55 

specifieke vorm van groen - 2 Raar 51 

specifieke vorm van groen - 3 Raar 17 

specifieke vorm van groen - 4 Vogelzang 66 

specifieke vorm van groen - 5 Waterval 1a en Genzonweg ong 

specifieke vorm van groen - 6 Meerstraat 47 Popelboomsweg 

specifieke vorm van groen - 7 Raar 6 

specifieke vorm van groen - 8 Heerenstraat 27 

specifieke vorm van groen - 9 Humcoven 9 

specifieke vorm van groen - 10 Bonaertsweg ong 

specifieke vorm van groen - 11 Humcoven 4 

specifieke vorm van groen - 12 Humcoven 14 

specifieke vorm van groen - 13 Voulwames 1 

specifieke vorm van groen - 15 Brommelen 58a 

specifieke vorm van groen - 16 Heerenstraat 13 

specifieke vorm van groen - 17 Raar 50 

specifieke vorm van groen - 18 Genzonweg 6 

specifieke vorm van groen - 19 Geulderlei 3 

specifieke vorm van groen - 20 Pasweg 25 

specifieke vorm van groen - 21 Trichterweg 71/73 

specifieke vorm van groen - 22 Heerenstraat 37 

specifieke vorm van groen - 23 Genzonweg ong. 

specifieke vorm van groen - 24 Raar 53 

 

Het gebruiken en/of het laten gebruiken van de gronden conform de aangegeven bestem-

ming ter plaatse is alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing conform het land-

schapsplan binnen 2 jaar na afgifte van de omgevingsvergunning is uitgevoerd en daarna 

ook als zondanig in stand wordt gehouden. 

 



bijlagen bij de regels 

Indien verder geen nadere randvoorwaarden in het landschapsplan worden gegeven, wor-

den de volgende minimale maten bij aanplant, beheer en onderhoud gehanteerd: 

 Bomen: 

 maat omtrek van de stam op 1.30 meter hoogte: minimaal 12-14 cm.; 

 plantgaten: 80 x 80 cm. 

 Hagen: 

 minimaal 2-jarig wortelgoed; 

 hoogte: 80-100 cm. 
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specifieke vorm van groen - 1 Raar 55 
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specifieke vorm van groen - 2 Raar 51 
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specifieke vorm van groen - 3 Raar 17 
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specifieke vorm van groen - 4 Vogelzang 66 
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specifieke vorm van groen - 5 Waterval 1a en Genzonweg ong 
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specifieke vorm van groen - 6 Meerstraat 47 Popelboomsweg 
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specifieke vorm van groen - 7 Raar 6 
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specifieke vorm van groen - 8 Heerenstraat 27 
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specifieke vorm van groen - 9 Humcoven 9 
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specifieke vorm van groen - 10  Bonaertsweg ong 
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specifieke vorm van groen - 11   Humcoven 4 
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specifieke vorm van groen - 12   Humcoven 14 
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specifieke vorm van groen - 13   Voulwames 1 
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specifieke vorm van groen - 15   Brommelen 58a 
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specifieke vorm van groen - 16   Heerenstraat 13 
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specifieke vorm van groen - 17   Raar 50 
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specifieke vorm van groen - 18   Genzonweg 6 
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specifieke vorm van groen - 19   Geulderlei 3 
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specifieke vorm van groen - 20   Pasweg 25 
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specifieke vorm van groen - 21   Trichterweg 71/73 
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specifieke vorm van groen - 22   Heerenstraat 37 
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specifieke vorm van groen - 23   Genzonweg ong. 
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specifieke vorm van groen - 24   Raar 53 
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