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grens der werken

Afdeling

grens der werken

VERHARDINGEN

OMGEVING cvba www.omgeving.be
Uitbreidingstraat 390

RIOLERING

VERHARDINGEN

OBJECT

te behouden betonstraatstenen

inspectieput

traptreden, architectonisch beton

opgemonteerde zitbank, hout

te verwijderen betonstraatstenen

op te hogen inspectieput

zittrap, architectonisch beton

fietsnietje, 61x5x90

te behouden betontegels

straatkolk

gezaagde kassei, graniet, halfsteensverband

ingewerkt infobord

te verwijderen betontegels

af te dichten straatkolk

basaltstrook, gevlamd, 25 cm breed

vuilbak

uitgewassen betonverharding, lichtgrijs met basaltgranulaat

parkeerpaaltjes, diam 25 x 45

basaltsplit

verlichtingspaal 'elfentrap', 12m hoog, 3 lichtpunten (uitvoering EANDIS)

betonstraatstenen, keperverband

ingewerkt infobord

betonstraatstenen, halfsteensverband

vlaggenmast
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LIJNVORMIGE ELEMENTEN
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PROJECTNUMMER OMGEVING: 13044
Datum
Omschrijving

ir. Maarten Jans

Nagezien:

getekend door CDE

nagezien door PSE

Aantal plans: zie plannenlijst
Breedte: 900 mm

lengte: 1260 mm

ir. Hans De Preter

te verwijderen en te stockeren kunstwerk (indicatieve aanduiding)

te verwijderen vangrail

tijdelijk te verwijderen/herbruik infobord (indicatieve aanduiding)

BEPLANTING

(Authentication)
2015.10.30 08:57:09 +01'00'

Goedgekeurd om gevoegd te worden bij
het bestek nummer:
16EI/15/85
in naam van Waterwegen en Zeekanaal nv.
Het afdelingshoofd van de afdeling Zeeschelde.

ir. Wim Dauwe

te verwijderen boordsteen

betontegels, halfsteensverband

tijdelijk te verwijderen/herbruik postbus (indicatieve aanduiding)

Voorgesteld door de ondergetekende ingenieur,
celhoofd investeringen.
Hans De Preter

Getekend:

VARIA

tijdelijk te verwijderen/herbruik straatnaambord (indicatieve aanduiding)
te verwijderen haag

bestaande vlaggenmast (indicatieve aanduiding)

te behouden boom

tijdelijk te verwijderen/herbruik vlaggenmast (indicatieve aanduiding)

te verwijderen boom

putdeksels

te verwijderen gazon

hoogtepunt

RIOLERING
LIJNVORMIGE ELEMENTEN

afwateringsgoot, basalt

schanskorf 80x80, vulling basaltstenen 60/100

afwateringsgoot, beton

schanskorf 80x45, vulling basaltstenen 60/100

nieuwe RWA-leiding

leuning plaatstaal, 1,10m hoog (optioneel)

DRAIN

nieuwe drainagebuis
bestaande RWA-leiding

Wim Dauwe (Authentication)
2015.10.30 09:40:56 +01'00'

BEPLANTING

OBJECT

verhoogd putdeksel

bestaande boom

te verwijderen verlichtingspaal (door EANDIS)

BOVENZEESCHELDE RO

nieuwe kolk

haag Carpinus betulus, 1,80 m hoog

te verwijderen zitbank

bloembollen en -knollen

te verwijderen of te verplaatsen verdeelkast

VARIA

intensief gras

8,95

hoogtepunt nieuw

extensief gras/riet

(8,95)

hoogtepunt bestaand

2,5%

afwatering
snede-aanduiding

BESTAANDE EN ONTWORPEN
TOESTAND
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PLAN VOOR AANBESTEDING

bestaande toestand en afbraakplan
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