Groenstrook inrichten
in overleg met bewoners
Kerkbuurt 162 - 180

3.80 +

LEGENDA
4.90 +

vaste planten (daktuin) (voornamelijk)
systeem Lageschaar
groepen lage sierheesters
(afscherming terrassen)
2.30 +

siergrassen (voornamelijk)
5.14 +

hoge siergrassen
(afscherming terrassen)
meerstammige boom/heester (daktuin)

4.60 +

lage heesters (bv Euonymus) (openbaar gebied)
met groepen solitairs
bestaande onderbeplanting zijde Kerkbuurt aanvullen met
groepen Photinia x fraserii, Ligustrum vulgare en Viburnum tinus
nieuwe (verplante) boom
te handhaven boom
5.14 +

beukenhaag
dubbele rij, 7st/m1
trottoirband 180/200x250x1000
beton, kleur grijs
2.15 +

inritband 750x180x500
beton, kleur grijs

5.00 +

opsluitband 120x250x1000
beton, kleur grijs
opsluitband 80x200x1000
beton, kleur grijs
opsluitband 10x200x1000
beton, kleur grijs

5.14 +

Parkstenen
BSS KF parkeervakken
Elleboogverband met rondom strekkenlaag

5.14 +

BSS KF keperverband
rondom strekkenlaag, kleur ntb
5.00 +

BSS elleboogverband
als bestaand
betontegels 400x400x50, buitenrand 80 dik
oud hollands beton fa. Schellevis kleur Taupe

2.30 +

betontegels 100x100x80
oud hollands beton fa. Schellevis kleur Taupe
betontegels 300x300x45
kleur grijs
4.68 +

grindstrook langs gevel

3.50 +

4.00 +

trapelementen beton (hardsteenkleur)
met leuning en fietsgoot
1.80 +

L-element Giverbo Giro
enkelzijdig glad hardsteenkleur

4.50 +

gebogen bank
Streetlife Rough & Ready Curved

3.95 +

5.14 +

fietsnietjes
rvs, 60 cm breed h.o.h. 90 cm

5.14 +

4.50 +

afzetpaal
5.00 +

3.95 +

cortenstalen ring tbv meerstammige boom
Ø 2500

+4.69 NAP afgewerkte
vloer garage

Gietijzeren boomrooster
Anae Tua 2x2m
Bolderarmatuur daktuin
Bega 99719 met paal 99620 Grafiet
Lichtmast 4m, type conform gemeentestandaard
5.14 +

3.85 +

ORAC
(twee bijplaatsen)
lijnontwatering
4.00 +

1.90+

aanlegpeil in meters t.o.v. NAP

3.95 +
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3.85 +
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