Legenda
rijbaan handhaven, plaatselijk herstraten / reparen (enkel herstel plaatselijke
gebreken/kuilen): uitgaan van 20% aangegeven oppervlak; in uitvoering te bepalen
rijbaan herprofileren en herstraten (keperverband) (bestaande SBS df rechtop
straten (niet breuk zijnde straatstenen)); aanvullen uit depot Gemeentewerf
Fokmast (zie detail 05 en 20)
rijbaan herprofileren en herstraten (keperverband)
hergebruik bestaande SBS df (niet breuk zijnde straatstenen)
rijbaan Rietven bestrating (keperverband) in patroon van vlakken gele, rode en
antracietkleurige BSS (210x105x80mm; kleurecht met dichte deklaag) (zie detail 20)
toepassen Greenbricks in patroon fabrikant (ca. 13 st/m²)
rijbaan straten met kasseien (kinderkoppen)
(toepassen Biobased voegmortel (van Bio Bound o.g.)) (zie detail 20)

Rillaerse Baan
06b

06a

Turnhoutsebaan (N630)
(industrieterrein 'Katsbogten')

trottoir straten met nieuwe banden en tegels (beton, grijs) (halfsteensverband)
(zie detail 20); bestaande 300x300mm tegels vervangen door 200x200x80mm
verhoogd kruisingsvlak van BSS kf oker-geel (210x105x80 mm; met 10 mm
kleurechte laag) (keperverband); sinusdrempels (30km/u) BSS kf zwart +wit
(met glasparels) (zie detail 02)
rijbaan Rietven herprofileren en herstraten (keperverband)
(vervangen betonstraatstrenen door hergebruikte SBS (df))

Stuw 2.5m breed op +15.30,
vleugelwanden +15.50 hoog
(detail 21)

trottoir herstraten met vrijgekomen tegels (300x300mm, beton, grijs)
(halfsteensverband)
herstelwerkzaamheden i.v.m. aanbrengen riolering
+14.50

nieuwe parkeerstrook (halfsteensverband) (met open NCB-klinker (315x115x100mm),
kleur antraciet) (zie detail 03 en 20)

+14.30

06b

fietspad herstraten (halfsteensverband) (met bestaande rode tegels,
Engels/Goirles dubbelklinker 80mm) (zie detail 20)

Waar mogelijk laten meanderen,
aandacht voor aanwezige bomen en
wortels

aanbrengen / verwijderen asfaltconstructie (zie detail 12)
i.v.m. aanbrengen nieuwe duikers

Bodem watergang verbreden naar 1,75m,
zie ook DWP'en (G0185902-TDP-3195)

06a

aanbrengen Gravier D'or (split geel 0-8 mm) in plantsoen Wethouder Tra Plein
herstraten verharding derden i.v.m. hoogte verschil (over een breedte van max.
1.50m) (incl. banden); nog in uitvoering nader af te stemmen
nieuw groenvak, aanvullen met gebiedseigen grond (inrichting als aangegeven)

aanplanten boerenhaag
aanplanten blokhaag "Acer campestre"
(incl. paalafrastering met draad, zie detail 10)
bestaande bermen en plantsoenen op gemeente grond; onderhoud uitvoeren,
wanneer in gebruik door bewoners, handhaven waar mogelijk en geen onderhoud
uitvoeren (afstemmen in uitvoering)
aanplanten struik(en) (inrichting als aangegeven)
bestrijding exoten in De Mortel (uitheemse plantsoorten),
inheemse plantsoorten dienen gehandhaafd te blijven
verwijderen of verplaatsen lichtmast / bestaande lichtmast behouden
LM

LM

nieuwe lichtmast + LED armatuur (met lichtpunthoogte) en nummer (afkomstig uit
lichtberekening (G0185902-BER-3220)); Plaatsing lichtmasten: in één lijn, bij trottoir breedte

LMxx (xm)

>
1,5 m uit voorzijde betonband 0,45 m en/of bij trottoir breedte < 1,5 m tegen erfgrens aan (Nummering
van de lichtmasten aanbrengen conform eisen netbeheerder, volgt op revisietekening)

bestaande boom, handhaven; onderhoud uitvoeren, 20 tot 25% takken verwijderen,
werkelijke snoei-omvang bepalen in uitvoering
te rooien boom, stronk tot 0,5 m onder maaiveld verwijderen
aan te planten boom (minimale maat 16/18cm of als aangegeven); bomen met
plantgat in trottoir, zie detail 17; bomen in plantsoen/groenvak voorzien van
boompaal en gietrand, gietrand vullen met schimmeldominante mulch

Turnhoutsebaan (N630)
(industrieterrein 'Katsbogten')

06c

Rillaerse Baan

aanbrengen wateraccu (zie detail 09)

nieuwe uitritconstructie (zie detail 05)

VB

VB

nieuwe inritconstructie erf (zie detail 06) /
inritconstructie met verlaagde banden

06d

nieuwe invaliden inrit (zie detail 07)

trottoirband 130/150x250mm; kleur grijs

+14.50

+14.50

opsluitband 150x250mm; kleur grijs /
verlaagde opsluitband 150x120mm; kleur grijs

06c

opsluitband 100x200mm; kleur grijs /
verlaagde opsluitband 100x200mm; kleur grijs

+14.50

VB

verloopband

k

kielspit toepassen (verlaagd maaiveld met afschot 1:20 ten behoeve van infiltratie
hemelwater), incl. eventuele slokop
houten hekwerk (FSC geïmpregneerd/verduurzaamd)
2-liggers incl. staanders hoh 300cm met een
diamantkop (stelhoogte 120cm) (zie detail 23)
boomstammen (lengte min. 2m) plaatsen van
vrijkomend hout door bomenkap Moeraseiken
Kruisbaan
hergebruik bestaande straatkolk/nieuwe straatkolk
(S 1300/80 EN -/60 P-line)/nieuwe straatkolk bij
boomaccu's (9737ES)/handhaven bestaande strk
nieuwe trottoirkolk (AQUAWAY T 1271/90 EN -/60 GB1
P-line)/nieuwe overrijdbare tk (AQUAWAY T 1585/90
P-line)/nieuwe tk boomaccu's (4717)/handhaven best. tk
locatie laadpaal, voor het laden van elektrische
voertuigen (plaatsing door Vattenfall), nog in
uitvoering nader af te stemmen

lp

BR

BR

KWWB B

bestaande (te handhaven) en te verwijderen brandkraan
(door Brabant Water, nog in uitvoering nader af te stemmen)
maatregelen Rillearse Baan (verwijderen bestaande en aanbrengen nieuwe borden)
(zie G0185902-TBI-3171)
nieuwe, bestaande (te handhaven) en te verwijderen uitstroomvoorziening
(zie detail 22)
aanbrengen in-/uitstroombak (prefab) / talud- en bodembescherming
grasbetontegels (7 cm dik) aanbrengen tot stuwpeilhoogte (+15.30 m), 4 m breed,
aanbrengen op geotextiel, vullen met grond
bestaande en nieuwe putten, zie G0185902-TOI-3179 t/m 3191
Opmerkingen:
· Maten in meters, tenzij anders aangegeven
· Hoogte in meters t.o.v. NAP
· Coördinaten in meters t.o.v. RD-stelsel
· UO ondergrondse infra zie document G0185902-TOI-3179 t/m 3191
· UO dwarsprofielen zie document G0185902-TDP-3194 t/m 3195
· UO detailboek zie document G0185902-TDE-3199
· Verkanting cf. detail 04: Enveloppe-model (rijbaan 1,5% tussen kolken met een
verloop naar 2,5% bij kolken
· Plantsoenen dienen bij oplevering vrij te zijn van onkruid en te voldoen aan het
beeld van ambitiethema onkruid in beplanting A+
· In het straatwerk aanwezige putten voor afsluiters: Gietijzeren straatpotten
vervangen door kunststof straatpotten. Aanwezige straatpotten van kunststof
hergebruiken, indien niet beschadigd
· Alle funderingslagen die hun functie verliezen geheel verwijderen en afvoeren
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