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Hoe do ruimtein Ne.tednd wrdt gêbtulkt,is vastgebgnin nintetijke Plannên.Geneentenleggendil wst in
bestffiinssptànnên. Een bêstênningsplanqieeftwo. een stukgond het toegÊstanegebruk aan(bii'tooheeldwonen,
velkêêt ot grcên, Ook gêêfthet plan rcgetsvoot hetbouwen.Dê lrbt op de ruintetike ortèning (Wto)rcgelt hoe
beslenni4g.sptannengenaald en gewijngdnosen wodên. Ook verèistdeze vlet dat bêstênningsplamen íedete 10har
gêactuaI seêd noele n worlen.
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