LEGENDA
aanbrengen straatbakstenen, waalformaat
halfsteensverband
aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers
halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat
halfsteensverband, kleur rood
aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat
halfsteensverband, kleur antraciet
aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat
halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm
halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm
halfsteensverband, kleur rood
frees met dikte en breedte

aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie

aanbrengen nieuwe verhardingsconstructie

ontgraven cunet
aanbrengen fundering van menggranulaat 0/31.5; 250 mm
aanbrengen onderlaag AC22 Base O1-b ; 65 mm
aanbrengen onderlaag AC22 Base O1-b ; 55 mm
aanbrengen tussenlaag AC16 Bind T1-b; 40 mm
aanbrengen deklaag SMA-nl 11b, gemodificeerde bitumen; 35 mm

ontgraven cunet; 0,50m
aanvullen met grond; 0,50m
inzaaien

VAN SCHAIKWEG

ontgraven cunet; 0,50m
aanvullen met grond; 0,40m
inzaaien
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55.00

ongraven cunet
aanbrengen fundering van menggranulaat 0/31.5; 250 mm
aanbrengen onderlaag AC22 Base O1-b ; 65 mm
aanbrengen onderlaag AC22 Base O1-b ; 55 mm
aanbrengen tussenlaag AC16 Bind T1-b; 40 mm
aanbrengen deklaag SMA-nl 11b; 35 mm

33.00
30.50
1

aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
in specie met steunrug op fundering, incl. goottegel in specie

4.35

1

aanbrengen trottoirband 115/225x130 mm (plakband)
verlijmen op asfaltverharding

2
ABRI

nieuwe locatie reclamezuil

aanbrengen leicon busperronband
in specie, incl. goottegel in specie

handhaven ABRI

aanbrengen opsluitband 100x200 mm
aanbrengen gazonband 100x200 mm
aanbrengen inritblokken 500x200x500 mm
aanbrengen inritblokken 500x800x200 mm
aanbrengen markering (3x 0,10m)

SITUATIE 7

aanbrengen markering 1-3 (0,10)

Schaal 1:200

aanbrengen markering 1-3 (0,30)
aanbrengen markering 1-1 (0,10)
aanbrengen markering 0,50-0,50 (0,10)
aanbrengen ononderbroken (0,10)
aanbrengen haaietanden 0,50x0,50
aanbrengen blokmarkering 0,50x0,50
aanbrengen diverse figuratie
aanbrengen vlakmarkering
aanbrengen putafdekking
S

aanbrengen putafdekking, selflevel
aanbrengen trottoirkolk, aansluiten op bestaande kolkleiding
aanbrengen straatkolk, aansluiten op bestaande kolkleiding
aanbrengen combikolk, aansluiten op bestaande kolkleiding

aanbrengen vrijgekomen verkeersbord
aanbrengen vrijgekomen ANWB wegbewijzering
aanbrengen vrijgekomen straatnaamportaal
aanbrengen zitbank, locatie i.o.m. directie
aanbrengen afvalbak, locatie i.o.m. directie
perceelgrens
te verplaatsen lichtmast, door derden
1

SITUATIE 6

11

asfalt- / constructieboring met nummer
grondboring met nummer
bestaande hoogte t.o.v. NAP

5.77+

te realiseren hoogte t.o.v. NAP

Concept

SITUATIE 5

SITUATIE 4

SITUATIE 3

SITUATIE 2
SITUATIE 7
SITUATIE 1

SITUATIE 8

GEMEENTE EMMEN
DERDE RIJSTROOK BOERMARKEWEG

OVERZICHT
Schaal 1:10000

Bushalte oostzijde Van Schaikweg - Boermarkeweg
1:200
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