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Verklaring best. situatie:
A
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Verklaring:

bestaande situatie/materiaalgrens

bestaande situatie

projectgrens

projectgrens
P

A

perceelsgrens

bladscheiding
aanbrengen stalen pijlenhekwerk, H=1500
P

perceelsgrens

parkeervakmarkering, bss, kf, wit

trottoir

opsluitband 100x200
opsluitband 150x250

rijbaan

trottoirband 130/150x250

plateau/attentievlak

B

B

inritverloopband 150x170

parkeren
L

R

groenstrook

mindervalide inrit verlaagde band (zie detail)
inrit incl. hoekstuk 600x200x300 en bss, wf, hv, geel
inritperronbanden 130/150x250, L=900

grond gebruik door aanwonende

talud markering

bestaande lichtmast
op hoogte brengen bestande putrand

bestaande boom

aanbrengen nieuwe putrand, incl. opschrift

C

C

aanbrengen trottoirkolk, type: TBS 4718
aanbrengen straatkolk, type: TBS 9737
LM

lichtmastlokatie n.t.b. (na totstandkoming verlichtingplan)
aanbrengen vrijgekomen verkeersspiegel
aanbrengen vrijgekomen stalen zitbank
aanbrengen vrijgekomen afvalbak
4-streks molgoot, sbs, kf, rood (vrijgekomen materiaal)

D

D

4-streks molgoot, sbs, kf, geel (vrijgekomen materiaal)
4-streks molgoot, sbs, kf, geel (nieuw materiaal)
4-streks molgoot, bss, kf, grijs (vrijgekomen materiaal)
4-streks molgoot, sbs, kf, rood (nieuw materiaal)
4-streks molgoot, bss, kf, antraciet (nieuw materiaal)
sbs, df, ev, geel (vrijgekomen materiaal)
sbs, df, ev, geel (nieuw materiaal)

E

E

sbs, df, kv, rood (vrijgekomen materiaal)
sbs, kf, kv, rood (vrijgekomen materiaal)
sbs, kf, kv, rood (nieuw materiaal)
bss, kf, kv, heide paars (vrijgekomen materiaal)
bss, kf, kv, antraciet (nieuw materiaal)
bss, kf, hv, antraciet (nieuw materiaal)
bss, wf, hv, geel (nieuw materiaal)

F

F

btt, 300x300x50, hv, grijs
btt, 300x300x80, hv, grijs
btt, 300x300, hv, grijs, herstraten
sbs, kf, ev, rood incl. parkeervakmarkering bss, kf wit herstraten
grasbetontegels
gras
groenstrook

G

G
te planten boom
Opmerkingen:
Deze tekening is opgezet volgens de NLCS (Dé Nederlandse CAD-Standaard voor de GWW)
Maten in meters, materiaalmaten in millimeters en hoogtematen t.o.v. NAP
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