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W aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart

d= 160mm

 

 

aanbrengen asfaltverharding, kleur rood

d= 160mm

 

 

aanbrengen asfaltverharding polymeerbitumen, kleur: zwart

d= 230mm

aanbrengen asfaltverharding, polymeerbitumen, kleur: rood

d= 230mm

dubbele trapfrees

 

 

 

 

 

 

aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, elleboogverband, hergebruik

 

aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur antraciet

 

aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs

 

 

aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur grijs

 

 

aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur wit, type: voegsteen

 

 

aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur grijs

 

 

aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur rood

       
 

herstraten bestrating, formaat, verband en kleur variabel

 

 

egaliseren terrein en aanbrengen gras   
egaliseren terrein en aanbrengen plantsoen

plantsoen aanbrengen door derden

aanbrengen opsluitband 60x200 mm, kleur grijs

aansluiten op bestaande situatie \W 100200 aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs

fietspad versmallen naar 2 meter

ivm groeiry{mtp bomen _00 aanbrengen opsluitband 150x250 mm, kleur grijs

6 100x200 aanbrengen gazonband 100x200 mm, kleur grijs

__‘1W’5_°’“5°_ aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur grijs

m

aanbrengen inritverloopband, kleur grijs

hoekblok t.b.v. inritconstructie met 9 strek waalformaat

nieuwe locatie lichtmast

verkeersbord / VRI

zonestrepen

itstroom her ate! í
witstr ekyater Lengtemarkering ononderbroken streep

(m

stopstreep

Lengtemarkering 1-1 streep

lengtemarkering 3-1 streep

fietspad versmallen naar 2 meter markering symbool- fiets

ivm groeiruimte bomen

4 symbool - haaientand 0.50 x 0.50 m

TT taludmarkering drempelplateau van koudplast

= ° parkeervakscheiding van witte bss

 

  
 

taludlijnen

inspegtteput

aanbrengen trottoirkolk

aanbrengen straatkolk

NAP hoogte nieuwe situatie

NAP hoogte bestaande situatie

bestaand (werkelijke kruin)

brandkraan

nutskast

werkgrens
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Onderdeel Verharding Getekend
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Omschrijving Reconstructie Prinses Beatrixstraat
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