Overzichtstekening
Schaal 1:200
Zitbank - cortenstaal met houten zitting

A

B

Put - opniew opmetselen

-Verplaatsen lichtmast

Onnadwarsstraat

-Houten zitrand op cortenstaal

LEGENDA

-Schotsgraniet

kei

-Opnieuw opmetselen put

Opsluitband 60 x 200 mm

kei

3.00

kei

A

Dikformaten halfsteensverband

kei
Nieuwe locatie te herplanten boom

kei

Aan te brengen keien

kei

kei

type

kei

kei

Dikformaten - halfsteensverband

kei

Schotsgraniet

kei

kei
-Opbreken elementen
-Verlengen trap

kei

kei

Aan te brengen muur
kei

kei

Bestaande keerwand

kei

-Opbreken muur excl. fundering

Informatiebord

Inzaaien gazon met bloembollen

Touw

3.00

kei

Aanbrengen zitbank
-Aan te brengen stenen muur

Onnastraat

Aanbrengen Mantelbuis

Kunstwerk

-Funderingssloof verwijderen
-Herstellen plein met keien

Aanbrengen kolk

-Verwijderen keerwand gedeelte boven talud
-Hoogte in het werk te bepalen
-Opvullen talud met grond vrijkomend uit terrein

Bestaand hekwerk

Informatiebord

-Verwijderen graffiti
-Behandelen keerwand

A

B

Nieuwe locatie boom

Te kappen/verplanten boom

Dwarsprofiel A-A
Schaal 1:50
Bestaand lichtmast
+11.60
type

Bestaand datakast

Trap - verlengen laatste treden

Bestaande ondergrondse afvalcontainer

A
-Talud aanvullen met grond
- Inzaaien met graszaad

Bestaande hoogte

Speelobjecten

Aanleg hoogte

Ta
lu

d

cir
ca

0.40

1:1

,25

-Nader uitwerken muur

Opmerkingen

7.90

0.60

-Dikformaten halfsteensverband
-Cunet 30cm zand
Opsluitband 60x200mm

- maten in meters tenzij anders aangegeven
7.48

7.30

- hoogtematen in meters t.o.v. NAP tenzij anders aangegegen

7.27

0.60

Muur - bovenzijde - gemetselde rollaag

- voor aanvang graafwerkzaamheden voldoende proefsleuven graven
- het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen in handkracht uitvoeren

0.20

- door of vanwege de directie worden geen uitzetwerkzaamheden verricht

0.60

0.50

- de directie stelt een digitale tekening beschikbaar

3.00

- maatvoering in het werk te benaderen op steensmaat

Muur - gemetselde halfsteenverband
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Contactgegevens:

Bezoekadres:

Postadres:

Rabobank:

KvK:

BTW:

Tel. 06-23344905
Email: info@liezenciviel.nl

Oevers 16
8331 VC Steenwijk

Havelterweg 24
7961 BE Ruinerwold

NL77RABO0306113015

64095746

NL195212241B01

OPDRACHTGEVER

TEKENAAR

Gemeente Steenwijkerland

R. Middelbrink

Postbus 162 | 8330 AD | Steenwijk

PROJECTLEIDER

PROJECTOMSCHRIJVING

C. Teurlinckx

Steenwijk herinrichting 't Molentje

-Houten zitbank

Fo
cus

Liezen

Q
on u

+11.57

a l i ty

- alle grondtransporten vooraf melden conform landelijk meldpunt bodemkwaliteit

Dwarsprofiel B-B
Schaal 1:50

BLAD

SCHAAL

1:50/200
FORMAAT

A1
IN

BLADEN

-Opvullen met grond
+7.79

-Cortenstaal

7.73

1 IN

0.05

-Bestaande keien (plein)

TEKENINGNUMMER

7.63

+7.28

+7.23

+7.19

0.45

-Aanbrengen schotsgraniet

TEKENINGOMSCHRIJVING

DOCUMENTSOORT

Definitieve Ontwerp (DO)
STATUS

6.82

WIJZ.NR

1.0

Omgevingsvergunning

+6.98

1.51

GM01-18-D01-SI01

Nieuwe situatie

1

1.50

DEFINITIEF
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Steenwijkerland

