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  Toelichting bestemmingsplan 
“Gemert-Bakel Buitengebied, Dr. De Quayweg 84 De Mortel” 



Bebouwing.

Bestrating.

Nieuw aan te planten boom-
groepen en solitaire bomen 
in bloemrijk grasmengsel, 
1600 m2.

LEGENDA

Nieuw aan te planten stru-
weelhaag 870 m2, 
1 maal per jaar knippen [3,5 
m breed]. 

Vijver met natuurlijke 
oevers.

Graspaden, gazon.

Nieuw aan te planten knip-
haag.

Grens bouwvlak.

Nieuw aan te planten  hout-
singel 1100 m2, 1 x per 5-8 
jaar  snoeien [7 meter 
breed]. 

Nieuw aan te planten 
bomenrijen in gras.

Gras/weide.

Prive tuin.

Nieuw aan te planten  voor land-
schappelijke inpassing 3448,00 m2

Bloemrijk grasmengsel, 2 
maal per jaar maaien en 
afvoeren.

1
Landschappelijke inpassing:
Doctor de Quayweg 84, 
 De Mortel

Datum:16-04-2015
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