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definitief ontwerp grafisch plan - Verdonck
gemeente Londerzeel - RUP zonevreemde bedrijven

art.1: zone voor lokaal bedrijf

art.2: zone met bufferende landschapsaanleg

(overdruk) bebouwbare zone

art.3: agrarisch gebied met landschapsaanleg

(overdruk) zone voor stapeling en overdekte buitenopslag
contour RUP

(overdruk) erfdienstbaarheid
! ! ! (overdruk) aan te leggen / te behouden groenscherm
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bron: GRB 2010, aanpassing gemeente
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definitief ontwerp grafisch plan - De Moor
gemeente Londerzeel - RUP zonevreemde bedrijven

art.1: agrarisch gebied

art.4: zone voor waterloop

! ! ! (overdruk) te behouden haag

contour RUP

ß
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Ø(overdruk) te behouden bomenrij
(overdruk) bestaande hoogspanningsleiding
art.2: woonzone met landelijk karakter
art.3: agrarisch of recreatiegebied
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bron: GRB 2010, aanpassing gemeente
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definitief ontwerp grafisch plan - De Bouwsteen
gemeente Londerzeel - RUP zonevreemde bedrijven

art.1: zone voor lokaal bedrijf

(overdruk) voetweg

art.2: bufferzone

(overdruk) erfdienstbaarheid

(overdruk) zone voor gesloten buffer

(overdruk) nabestemming agrarisch gebied

(overdruk) zone voor landschappelijke buffer

contour RUP

(overdruk) zone voor landschappelijke
buffer met waterbuffer

(overdruk) zone voor landschappelijke
buffer met laanbeplanting
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bron: GRB 2010, aanpassing gemeente
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definitief ontwerp grafisch plan - De Linde
gemeente Londerzeel - RUP zonevreemde bedrijven

art.1: zone voor handelsbedrijf

contour RUP

! ! ! (overdruk) aan te leggen / te behouden groenscherm

art.2: bufferzone
(overdruk) voetweg
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bron: GRB 2010, aanpassing gemeente
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