LEGENDA PARKZONE
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0.40+

-0.22
720-P

-0.12

-0.17 / 670-P (in het werk te controleren)
-0.21/
730-P
-0.31
810-P

-0.25
750 -P

-0.17
(in het werk te beoordelen)-0.27

-0.31 sk

-0.25
750 -P

ca.
-0.30

-0.31
810-P

hoogtelijnen

betonstraatstenen, KF,
elleboogverband

talud

betonstraatstenen, KF,
keperverband, kleur
betontegels 30x30cm,
halfsteensververband, kleur grijs

gebakken klinkers waalformaat,
elleboogverband, NP 2a

Fietspad; betontegels 30x30cm,
halfsteensververband, kleur rood

gebakken klinkers waalformaat,
halfsteensverband, NP2a

betontegels 20x20x8cm,
halfsteensververband, kleur grijs

gebakken klinkers dikformaat,
elleboog- / keperverband, NP2b

fietspad
asfalt, zwart

recycle verharding, puin sortering
ca. 60-150mm in lava 4-16, NP 5a
verharding naar toegangen
gebakken klinkers waalformaat,
halfsteensverband, NP2a

voetpad
asfalt, met afstrooilaag

opsluiting staal

drempel, BKK, conform
bestaand

rand rollaag metselwerk, 2,5 steens
verhoogd PD7 / gelijk PD8

trottoirband 18/20x25x100cm,
kleur grijs

trap in rand metselwerk PD9

opsluitband 10x25x100 cm,
kleur grijs

G

bk muurtje 1772+p

bk muurtje 1586+p

*

nieuwe hoogtepeilen in millimeters
t.o.v. P = 0 (= 0.50+ N.A.P.)
bestaande hoogtepeilen

bomen bestaand
bomen nieuw
bomen verplanten
solitaire heester
jeneverbes
zie beplantingsplan D-160

paaltje uitneembaar
paaltje
opstelplaats brandweer
traptreden beton 30x20x100cm,
kleur grijs (bouwkundig)

haag,
zie beplantingsplan

traptreden beton, kolommen
vrijkomend bij sloop

heesters,
zie beplantingsplan
G

voetpad
schelpenpad

heesters, bestaand / aanvullen
zie beplantingsplan
sierbeplanting in plantenbak
zie beplantingsplan

*
G

onderbegroeiing,
zie beplantingsplan
border,
zie beplantingsplan

G

gazon,
zie beplantingsplan

*

prive tuinen, zie tek. D-150
put, zie afschottekening D-112

verlichting, paaltoparmatuur,
zie D-144
verlichting, grondspots,
uplighter, zie D-144
meubilair, zie D-145

hekwerk, bouwkundig

locatie speeltoestel, zie D-145

schuttingen en poorten,
zie D-142

*

schanskorf, zie D-143
800 -P /
0.30-NAP

hekwerk (op muren)
(bouwkundig)

800 -P /
0.30-NAP

tuinmuren, zie D-149
(bouwkundig)

ca 0.30-NAP
/ 800 -Peil

800 -P /
0.30-NAP

plantbakken, zie D-149
(bouwkundig)
ca.1100 -P
/ 0.60-NAP

boombak, zie D-145

+0
.4

0

Hoge betonvloer (600+P excl.
spramex)

Omschrijving

+3

.87

Versie Datum

17-03-17 calculatieset

B

15-06-18 update calculatieset

.00

Park 070

+8

.92
+6

+2

+0

.27

.95

+8

.00

+7

.79

alle maten in meters (tenzij anders aangegeven)
alle hoogtes in millimeters t.o.v. vloerpeil /
meters tov NAP (Peil = 0,50m+NAP)
alle maten in het werk te controleren

A

+1

+0

.08

.20

+6

+1

.07

.63

+5

.54

Terreinontwerp

.64
+0

+0

.40
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