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verplaatsen
bestaande
TRK kolk
poort
toegang naar
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verplaatste TRK kolken
aansluiten op
bestaande uitleggers

herstellen trottoirbanden 130/150x250mm

STR kolk vervangen
door IT STR kolk
incl. groen PVC

ENS

handhaven
groen
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gele trottoirtegels
vervangen door
grijze tegels
300x300x60mm
met splintervrije kop
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00

TRK vervangen door
IT TRK kolk
zagen asfalt en opbreken
inrit 2 kantstrook t.b.v. rechte aansluiting
gele trottoirtegels
inritconstructie
vervangen door
halve grijze tegels
150x300x80mm
met splintervrije kop
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herstellen STR kolk

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

herstraten inrit 3 en 3A
indien nodig

00
15.0

inrit 1

zagen + opbreken
t.b.v. STR kolk

INRITBLOKKEN
750X500X20MM
herstellen

1

vervangen putkop
putnummer 623
(uitboren en aangieten)
type TBS PI 9513RU
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tpv inritten geen opsluitbanden
60x200mm toepassen
trottoirtegels 300x300x60mm
paszagen en direct aansluiten
op bestaande verharding

00
8.00

INRITBLOKKEN
800X500X20MM
vervangen

PVC
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25mm

INRITBLOKKEN
handhaven

623

eur g
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herstellen STR kolken

inrit 5

00

8.00

frezen tussenlaag t.b.v.
getrapte aansluiting

inrit EMTE
herstraten

inrit 10
herstellen STR kolk

vervangen putkop
putnummer 298
TBS PI 9513RU
(gemengd riool)
herstellen putkoppen
TBS-RB-3223-VR-VEPRO
(infiltratieriool)

inzagen asfalt + opbreken strook
breedte 600mm
grenscorrectie ivm breder trottoir
INRITBLOKKEN
aanbrengen blauwe thermoplast
t.p.v.
EMTE
750X500X200mm
breed 200mm
grens laten reconstrueren
LOCATIE
ivm fietsers
uitmeten met veldwerkje
ONDERGRONDSE CONTAINERS
supermarkt
Glasbak en textielbak handhaven
trottoirbanden vervangen
(incl.hoekstukken 130/150x250mm)
BKK vervangen door tegels 60mm

297

einde trottoirbanden

vak 3

00
7.00
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inrit 12
verwijderen geblokte BKK
verwijderen zandlaag
verwijderen gedeelte puinlaag
aanbrengen asfaltlagen

zagen asfalt 40mm en opbreken
kantstrook t.b.v. rechte aansluiting

aanbrengen plateaumarkerin
g
volgens principe detail
trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken

aanbrengen renovatie goo
ttegel
300x150x45mm, kleur grijs
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herstellen STR kolk
zagen asfalt 40mm en opbreken
kantstrook t.b.v. rechte aansluiting
vervangen putkop
putnummer 297
TBS-RB-3223-VR-VEPRO
(gemengd riool)
oude putkop afvoeren
herstraten d.f. wegbreedte
5,00m
over een weglengte van 5,0
0
meter
verplaatsen TRK kolk
noodkolk DWA-riool (grijs)
verplaatsen TRK kolk
IT-riool RWA (groen)

00
11.0

0

herstellen TRK kolken

laag

n
frezen tusse

00
6.00

inrit 22
inrit 18

inrit 20

vervangen putkop
putnummer 287
(gemengd riool)

frezen tussenlaag
aanbrengen
trottoirtegels (grijs)
300x300x60mm
met splintervrije kop
in stroomlagen

0

inrit 24

10.0

herstellen putkop
(infiltratieriool)

frezen tussenlaag

PLATEAU
285

vak 11

POSTWEG

vak 12

SCHIJNPLATEAU

herstellen TRK kolk

283

frezen tussenlaag

0
.000
frezen tussenlaag7
inrit 32A

inrit 32

herstellen TRK kolk

6.0

inrit 34
vervangen putkop
putnummer 286
(gemengd riool)

frezen tussenlaag
verplaatsen TRK kolk

8.0

000

inrit 36

00
6.00

einde trottoirbanden
herstellen TRK kolk

inrit 38A
herstellen STR kolken

aanbrengen
plateau
BKK heidekleur

00

8.00

inrit 2

herstellen putkoppen trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken
(infiltratieriool)

herstellen TRK noodkolken
aangesloten op DWA riool

herstraten
gebakken d.f.

herstraten
gebakken d.f.
weglengte 5,00 meter

herstellen STR kolk IT
trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken

WERKGRENS

GEBBEKUILLAAN

Checken of ervoor dit pand nr. 38
een bouwplan is. Voorheen slager
scharrelvlees. Mogelijk dat de
inritten anders moeten/kunnen
worden gepositioneerd?

BKK
0
.000
kleur: trottoirgrijs 7
verplaatsen TRK kolk
inrit 4
inrit 6
herstellen putkop
(buiten drempel)
OPTIONEEL
(infiltratieriool)
SCHIJN OPRITTEN

inritblokken?

inrit 8
inrit 10
vervangen TRK kolk door STR kolk
trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken

herstellen TRK kolken
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vak 14

282

vak 15

281

vak 16

000

00
7.00

6.0

000
10.0

herstellen STR kolk
plaatsen 2x TRK kolk
als noodkolken
op het DWA riool

inrit 13

SCHIJNPLATEAU

DRIESEWEG
000
13.0

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

0
.000

inrit 12

inrit 14

inrit 16

inrit 20
inrit 18
verplaatsen TRK kolk

nieuwe put
nr.281A
DWA riool
(hondehok)
putkop
TBS-RB-3223
VR-VEPRO
plaatsen STR kolk
aansluiten op
gemengd riool

BKK
kleur: trottoirgrijs

herstraten
gebakken d.f.

inrit 17A
000
15.0

inrit 19

verplaatsen TRK kolk

nieuwe inrit
verplaatsen TRK kolk
inrit 23

inrit 21

frezen tussenlaag

000
11.0

0

0
6.00

vak 18

inrit 22

vervangen putkop
putnummer 279
(gemengd riool)

0
.000

6

herstellen TRK kolk
herstellen putkoppen
(inf
iltratieriool)
inrit 23 bis
inrit 23A
0

0
3.00

herstellen putkop
(infiltratieriool)

aanbrengen
trottoirtegels (grijs)
300x300x60mm
met splintervrije kop
in stroomlagen

inrit 24

verplaatsen TRK kolk
trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken

frezen tussenlaag
herstellen TRK kolk

aanbrengen
trottoirtegels (grijs)
300x300x60mm
met splintervrije kop
in stroomlagen

1

inrit 26

frezen tussenlaag
TRK vervangen door ST
R kolk IT

inrit 28

000
10.0

inrit 30 inrit 32 vervangen putkop
putnummer 280
inrit 34
inrit 36
(gemengd riool)
herstellen TRK kolk
putkop
TBS-RB-3223-VR-VEPRO
met logo HERT

00
7.00

inrit 38

boom ommantelen

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

00
7.00

verplaatsen TRK kolk

verplaatsen
bestaande
TRK kolk
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00
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werkterr

herstellen TRK kolken

vak 22

DRIESEWEG
0
.000

frezen tussenlaag 9
inrit 40
verplaatsen TRK kolk

inrit 42

00
6.00 frezen tussenlaag
inrit 44
herstellen putkoppen
(infiltratieriool)
verplaatsen TRK kolk

vak 23

6.0

000

vervangen putkop
putnummer 278
(gemengd riool)

278

000
11.0

inrit 46

inrit 48

00
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inrit 50

inrit 52
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boom ommantelen
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verplaatsen TRK kolk
frezen tussenlaag

inrit 54

D

boom ommantelen
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ADVIES GROENPLAN
?
bestaand gras (vrij nieuw
?)

gebakken d.f.
vervangen door
trottoirtegels dik 60mm

frezen tussenlaag

herstellen TRK kolk

ir

opnemen BKK
aanbrengen
asfaltconstructie

vak 21

00
1.00

frezen deklaag 40mm

vak 24

vak 20

000
10.0

plaatsen STR kolk
aansluiten op gemengd riool

WERKGRENS

vak 17

inrit 17

herstellen TRK kolken

herstellen TRK kolk
herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

vak 19
280

Driehoek
hoogte 0,03 meter
BKK trottoirgrijs

frezen tussenlaag
000

inrit 11

frezen tussenlaag

frezen tussenlaag
vak 13

verplaatsen TRK kolk

frezen oude deklaag 40mm
aanbrengen
nieuwe deklaag, dikte 40mm
SMA-NL 8G+, zwart

NS

Driehoek
hoogte 0,03 meter
BKK
Kleur: trottoirgrijs

000

vak 8

00
10.0

verplaatsen TRK kolk

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

RE

vak 10

inrit 35A

herstellen TRK kolk
herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

KG

POSTWEG

POSTWEG

vak 9

286

inrit 35

OPTIONEEL
SCHIJN OPRITTEN
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frezen tussenlaag

00
8.00

000

inrit 27

herstellen TRK kolken
herstellen putkop
(infiltratieriool)
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herstellen TRK kolk IT inrit 16
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vak 7

TWEG
0
.000

7.0

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

vervangen putkop
putnummer 282
(gemengd riool)

boom ommantelen

OPTIE
VERHOOGD
PLATEAU

herstellen TRK kolk IT

EG

U

A
PLATE

POS

00

inrit 25

herstellen putkop
(infiltratieriool)

vervangen putkop
putnummer 281
(gemengd riool)

frezen of opbreken
asfalt t.p.v. schijnplateau

verplaatsen
bestaande
TRK kolk

356

NS

vak 5

TRK herstellen

herstellen TRK

vak 2

000
22.0

TRK verplaatsen

00
6.00

00

6.00

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)

inrit 23

inrit 21

0
13.0

vak 6

vak 4

00
7.00

0

298

vak 1

frezen tussenlaag t.b.v.
getrapte aansluiting

00
5.00

vervangen TRK door
STR kolk IT

INRITBLOKKEN
750X500X20MM
ivm fietsers supermarkt

inrit 7A

uitsparing
voor
inrit 11
boom
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6.00
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einde trottoirbanden

inrit 7

inrit parkeerkelder

00
9.00

handhaven
groen

nieuwe deklaag, dikte 40mm
SMA-NL 8G+, zwart

2x STR kolk verplaatsen
2x TRK verplaatsen
(op gemengd riool,
zgn noodkolk)

aanbrengen inritblokken
450x500x200mm, kleur grijs

inrit 9

00

trottoirbandlengte 1,00 meter
tussen de kolken

000

inrit 19A

verwijderen
gebakken d.f.

verwijderen
asfaltverharding dik 200mm
frezen of opbreken
verplaatsen TRK kolk

SAVE kolken toepassen
zonder waaiermotief
plaatsen 2x TRK kolk
als noodkolken
op het DWA riool

GR

plateau uitvoeren
in BKK

GERW

save kolken toepassen
zonder waaiermotief
'noodkolken'
1 x STR + 1x TRK
(2 oude naastgelegen kolken afvoeren)
PVC 125mm grijs aansluiten op
herstraten gebakken d.f.
gemengd riool
via route plateau

aanbrengen betontegels 300x300x60mm
in stroomlagen, kleur grijs

PARKEERVERBOD
noordzijde aanbrengen
thermoplastisch materiaal
kleur geel
breed 100mm

Bij de parkeerkelder doet zich op
particulier terrein het probleem
voor dat de betonnen hellingbaan
te abrupt stopt, waardoor de
bodem van de auto's de rand
raken.
Oplossing is om het tegelwerk op
eigen terrein meer bol 'door te
laten lopen'. Rekening VvE
Poststaete. Valt buiten het werk.

aanbrengen geleidebanden
50/150x200mm

inrit 13

inrit 17

herstellen TRK kolk

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)
herstellen TRK kolk
einde trottoirbanden

herstellen TRK noodkolken
aangesloten op DWA riool

herstellen putkop
(infiltratieriool)

verplaatsen
bestaande
TRK kolk

NBUR

herstellen putkoppen
TBS-RB-3223-VR-VEPRO
(infiltratieriool)

inrit 15

tkoppen
herstellen pu
l)
(infiltratierioo

TRK kolk verplaatsen

locatie
infiltratiekratten

vervangen putkop
putnummer 283
(gemengd riool)

kolken recht tegenover
elkaar plaatsen ?

RE

gele trottoirtegels
vervangen door
grijze tegels
300x300x60mm
met splintervrije kop

Monumentale beukenboom
svp groenadvies hoe trottoi
r aan te
passen?
is inritblokken een oplossing
?

Monumentale beukenboom
svp groenadvies hoe trottoi
r aan
te passen?
is inritblokken een oplossing
?

STR kolk IT

vervangen putkop
putnummer 285
(gemengd riool)

2 stuks straatkolken die
zijn aangesloten op
infiltratiekratten
verplaatsen richting
Postweg (inclusief PVC
ø 125mm groen)

PIETER
VIJGE HOF

PINNE

TRK kolk vervangen door

herstellen TRK kolk IT

OPTIONEEL
VARIANT 'OPEN' OPRITTEN

herstellen putkoppen
(infiltratieriool)
inrit 19

MATERIAAL
OPSLAG

WERKGR
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herstraten
gebakken d.f.
weglengte 5,00 meter

vervangen putkop
putnummer 356
(gemengd riool)

KG

herstellen TRK kolk

2x verplaatsen TRK kolk IT

herstraten
herstellen putkoppen
gebakken d.f.
(infiltratieriool)
weglengte 5,00 meter
herstellen TRK kolk IT

2x
TR ver
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ko at
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T

verwijderen betonnen
verkeersdrempels
afm. 1000x1200mm
aantal 4x6=24 stuks

POSTWEG

ER
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LARIKSSTRAAT
WERK

VAN DAMSTRAAT

aanbrengen trottoirband
130/150x250mm, kleur grijs
aanbrengen opsluitbanden
60x200mm, kleur grijs,
waar mogelijk gebruik
maken van bestaande
erfafscheidingen en
betontegels paszagen
(hierbij opsluitbanden
achterwege laten)

AANPASSEN UITRITTEN
AAN NIEUWE
INRICHTINGSPLAN
PARKEERPLAATS JUMBO

VOORLOPIGE TEKENING
VERKENNINGEN NAAR
CONCEPT VOORLOPIG ONTWERP
d.d. 20 december 2018
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