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Legenda algemeen

Legenda inmeting bestaande situatie

Legenda nieuwe situatie
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2x infiltratiekoffer 1,00x0,50x0,40m (op elkaar)

lijngoot blok B

inspectieput grens particulier achterpad / openbaar gebied

trottoirkolk

straatkolk

overstort-/uitstroomputje HWA

HWA infiltratieput

inspectieput type 'hondehok'

DWA inspectieput

lichtmast enkele uithouder 6,00m - armatuur volgens verlichtingsplan

(o.b.v. OV-berekening d.d. 29-11-2013)

paaltopmast 4,00m - armatuur volgens verlichtingsplan

(o.b.v. OV-berekening d.d. 29-11-2013)

opstelplaats huisvuilcontainers (v.v. markeringstegel)

onderbegroeiing Potentilla fruticosa Elisabeth

haag Acer Campestre (Veldesdoorn) voorzien van paal+draad hoog

0,60m

lengtemarkering parkeervak: 1 strek BSS, kleur wit

goot, 7 strek, BSS dikformaat

goot, 2 strek, BSS dikformaat

lage haag

laag muurtje + hedera hoog

opsluitband 60x200mm

bestaande boom handhaven

nieuwe boom ostrya carpinifolia (hopbeuk);

maat 16-18

groenstrook / gazon

trottoir; betontegels 300x300x45mm, kleur grijs

parkeervakken; BSS keiformaat, kleur zwart

rijbaan; BSS dikformaat

trottoirband 130/150x250mm

opsluitband 100x200mm

werkgrens

perceelgrens

lichtmast

brandkraan

straatkolk

inspectieput riolering

hoogte in meter t.o.v. NAP

schutting

bebouwing

raster / hek

hoogtelijnen

kant verharding

verwijzing naar detailboek gemeente Nijmegen

locatie en verwijzing doorsnede

kavelinrichting

peil straatwerk

vloerpeil woningen

inmeting bestaande situatie

GBKN

boom

4.0 wijziging

Keerwand H=1.00m

Keerwand H=1.25m

opmerking: speelplaatsvoorziening nog uit te werken i.o.m. gemeente
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+12.90

+13.65+13.55

Hoogte var. +13.25 tot +13.90

Hoogte var. +13.35 tot +14.00

Aanvullen met grond uit werk
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Zand

Keerwand H= 1.00m/ 1.25m

Projectnummer Tekeningnummer Versie Documentnummer Documentsoort Blad in bladen

Schaal Fase

Status

Opdrachtgever

Bladformaat

Getekend Vrijgegeven Project

Omschrijving

Datum

Heilige huisjes 28  I  6905 AA  Zevenaar

T: 06 23 36 95 82   I  E: info@kpmciviel.nl

Paraaf

 /13070 2003 20-02-2014 Tekening 1 1

Hoog Nimwegen BV

Bouw- en woonrijpmaken
Kaaplandstraat

Woonrijpfase

1:200

BH RK

A1

2.0 P13070-2003

Bestek
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29-04-2015KLAanpassing riolering in acherpad + keerwand achterpad6.0

21-11-2015TKAanpassen achterpad en bergingen blok A5.0
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