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verhardingen aansluiten op bestaande

profiel Grotestraat. Riĳbaan asfalt,
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Parkeren, vlak

Betontegel 300x300 parkeren gitruit

Voetpad

Straatbaksteen waalformaat in halfsteensverband

 

Parkeren

Straatbaksteen dikformaat omranding                          

Rijbaan Taets van Amerongenstraat

Straatbaksteen dikformaat in halfsteensverband, kleur rood

Kerkplein rasterlijnen

Straatbaksteen dikformaat in stroomlagen, kleur zwart

 

 

Kerkplein vlakken

Straatbaksteen waalformaat in elleboogverband, kleur rood

 

    
    

 

 

 

Kerkplein vlakken

Straatbaksteen dikformaat in elleboogverband, kleur rood

 

Rijbaan

Straatbaksteen dikformaat in keperverband, kleur rood

aanbrengen markering

   

aanbrengen verharding

aanbrengen kantopsluiting opstuitband 60x200

aanbrengen kantopsluiting opsluitband 120x250

 

aanbrengen kantopsluiting geleideband 50x200
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