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13 kleur- en materiaalstaat

Bijlagen
	Bijlage 1: Welbers Kieswerke - Bestimmung der KorngröSSenverteilung
bIJLAGE 2: Wienerberger advies metselwerk muren vrije kavels

Wijzigingen
Versie 7: maart 2018
Wijzigingen (t.o.v. versie 6)
- Update foto’s referenties
Inleiding:
- Masterplan aangepast: Entree UL toegevoegd
Hoofdstuk 1:
- Omschrijving parelgrind veranderd in grind
- Foto’s tegelverharding aangepast
- Bijzondere verharding toegevoegd(blauwe lijn en geleidestrook)
Hoofdstuk 2:
- Nieuwe kolken toegevoegd in profielen: AQUAWAY S 1360 GB1
Hoofdstuk 3:
- Advies aangepast
- Drempel Kerkeboschlaan aangepast in sinus drempel

laatste doc.
Hoofdstuk 11:
- Term ‘Landgoed/Campus’ vervangen voor ‘Verbijzondering’. Hierbij ook
kaart aangepast.
- Toevoeging bosplantsoen afdekken schorssnippers (al zo uitgevoerd)
- Toevoeging Juniperus afdekken schorssnippers (NIEUW)
- Toevoegen levermaten zoals aangegeven in plantlijsten
- Sierheesters Eiken-Beukenwoud + Landgoed/Campus rode Rhododendron
‘Erato’ toegevoegd (NIEUW)
- Genista pilosa plantmaat (plant bereikte niet aanplanthoogte) en foto 		
aangepast
- Vaccinium myrtillus uit sortiment Eiken-Beuken en Eiken-Berken gehaald

Vigerende documenten t.b.v. buitenruimte
- Beeldenatlas			

oktober 2010

- Beheerplan (versie 3)		

december 2015

- Beheervisie & Beheerplan		

februari 2013

- Houtcatalogus			

december 2017

- Lichtplan			

september 2015

- Lichtvisie			

maart 2016

- Masterplan Kerckebosch BKP

oktober 2008

- Speelplan (versie 3)		

december 2015

- Speelvisie			

maart 2012

- Lonicera als vakbeplanting uit sortiment gehaald (nog nooit toegepast)
- Soorten aanplant heide verwijderd (Kraaihei, Schapegras, Rode bosbes,
Struikhei en Bochtige Smele)
- Pachysandra en Vinca toegevoegd aan sortiment Eiken-Beuken
- Toevoeging haag tegen bestaand hekwerk

09158 kkb_vrije kavels-muurtjes en poeren_bosrand_20161202
09158 kkb_vrije kavels-muurtjes en poeren_hoge dennen-deel 1 en 2_20161027
09158 kkb_vrije kavels-muurtjes en poeren_hoge dennen-deel 3 en 4_20161104

- Kaart met entree’s aangepast
Hoofdstuk 4:
- Overzicht oplaadpalen toegevoegd

Hoofdstuk 12:
- Mulchen ook voor Juniperus
- Motivatie 1 mulchen verwijderd (mulchen is niet voor voeding)

Hoofdstuk 5:
- Taludbeplanting steil talud verplaatst naar dit hoofdstuk. Alleen beplanting
geen optie voor steile taluds. Altijd in combinatie met stapelzoden. 		
Stapelzoden dus de basis.
Hoofdstuk 7:
- Masten aangepast naar huidige uitvoering (tekst + beeld)
- Tekst hoogte mast aangepast
- Coating kleur aangepast 900 -> 2900 (?)
Hoofdstuk 9:
- Kaart spelen toegevoegd
- aangegeven dat speelplekken indicatief zijn
Hoofdstuk 10:
- Kokowall toegevoegd aan inrichtingsprincipes
- Hekwerk voorzijde type 4: Bestaand hek met beuken voorzijde(Campus)
- Entrees met poeren en hekwerk of zonder hekwerk toegevoegd aan 		
overzichtstekening

Nog te verwerken:
- Type paaltje Hoog kanje toevoegen (wanneer bekend)
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0		INLEIDING

concept kerckebosch

Dit document schetst de principes voor de openbare ruimte van Kerckebosch, zowel

De wijk Kerckebosch te Zeist zal de komende decennia een grote verandering

op structuurniveau als op detailniveau. Op basis van dit document worden ambities

ondergaan. De grote gallerijflats die nu in het bos liggen worden de komende jaren

en randvoorwaarden vastgelegd en kan de hoofdstructuur tot in detail worden

vervangen voor een volledig nieuwe wijk met 800 tot 1000 nieuwe en duurzame huur-

uitgewerkt. Tevens schetst het de inrichtingsprincipes en uitgangspunten voor de

en koopwoningen in verschillende prijsklasse en types.

scheggen op basis waarvan de deelontwerpen uitgewerkt worden.

Het nieuwe Kerckebosch bestaat uit 6 buurten, elk met een eigen karakter. Bepaald
door de omliggende natuur, inrichting van de buitenruimte en architectuur.
De wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch WOM (gemeente Zeist en corporatie
De Seyster Veste) maakt samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties uit de omgeving dit integrale ontwerp. In samenwerking met WOM
maakt wUrck de deelinrichtingsplannen voor de gehele wijk, hieronder vallen onder
andere; de inrichting van de verschillende scheggen, de ruimtelijke opzet van de
hoofdinfrastructuur en overige plangebieden zoals het herbestemmen van natuur
tussen de scheggen.
Kerckebosch ligt midden in de natuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een
parkachtig landschap en staan in directe verbinding met de Utrechtse Heuvelrug en
Landgoed Heidestein. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, maar juist ook
bij de overgang tussen openbaar en privé, wordt er zorgvuldig naar gestreefd het
thema “wonen in de natuur” op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken. Dit geld
niet alleen voor het inpassen van de woningen, maar ook langs de hoofdontsluiting,
in de woonstraten en de verschillend vormgegeven natuurgebieden bewaren de
specifieke kwaliteiten van deze bijzondere locatie. Om het bosrijke karakter van de
wijk te behouden is het uitgangspunt zo veel mogelijk bestaande bomen te sparen,
zo slingert de hoofdontsluitingsweg, de Kerckeboschlaan, als het ware door het
bos heen. De aanwezige hoogteverschillen worden in het ontwerp opgenomen en
versterkt. De tussen de scheggen gelegen bosgebieden worden met het natuur- en
recreatiegebied “Utrechts landschap” verbonden. Op sommige plekken worden deze
bosgebieden verrijkt met open heidevelden.
Het plan is grotendeels integraal tot stand gekomen met de huidige buurtbewoners.
De sterk betrokken bewoners die veel van hun wijk en de natuur houden, zullen
grotendeels ook de nieuwe bewoners worden van Kerckebosch. Tijdens een aantal
inspirerende bewonersavonden, onder leiding van de WOM en wUrck, is de basis voor
het inrichtingsplan gelegd.
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Plankaart Kerckebosch
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1		 verharding
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type verhardingen

ASFALT
toplaag: SMA NL 8B 70/100, dik 30 mm kleur: zwart

straatbaksteen
Dikformaat, Wienerberger, type: wasserstrich - kleur: juist,
keperverband. Richtingverandering d.m.v. vlechtnaad

Grasbetonstenen
Klostermann greenSTON grasbetonsteen. Zie voor verdere
specifiaties hoofstuk 4 parkeren.

betontegels
20x20, Struyck Verwo, type lavaro, kleur: antraciet met
uitgewassen basaltspittoplaag, halfsteensverband. Langs
beide zijden voorzien van een rollaag.

asfalt met slijtlaag:
Grind: AC22-base, 60 mm dik, slijtlaag afgestrooid met grind;
Korrelgrote 2/5, sortering 1112 (zie bijlage I). Aansluiting andere
verharding op gelijke hoogte. Na inlopen losliggend grind invegen.

halfverharding STOL
Stol, dik 0,10 m, menggranulaat dik 0,25m;
sortering 0/31,5
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Bijzondere verharding

type Opsluiting
Kerckeboschlaan

Geleidestroken en markering BIJ BUSHALTE
Bushalte voorzien van geleidentegels en markering conform
eisen busmaatschappij.
Busband 44x44x100cm, Leverancier Giverbo
Geleidetegels: 30x30x6cm, Leverancier Struyk Verwo Infra

Geleidestroken BIJ binnenbos
Geleiden tegels aanbrengen conform de gemeentelijke norm.
30x30x6cm met 7 ribbels, Leverancier: Struyk Verwo Infra
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bLAUWE ZONE PARKEREN
Blauwe streep t.b.v. aanduiding tijdelijk parkeren
Wienerberger geglazuurd hemelsblauw DF (200x65x85mm)

Brede OPSLUITBAND
Betonnen opsluitband, afm. 300x250x1000mm, kleur antraciet

Brede molgoot
Betonnen molgoot, afm. 300x200x1000mm, kleur antraciet.
Spaarzaam toepassen i.v.m. bochtstralen geledebus.

Woonscheggen / Campus

Principes

2.

1.

opsluitband standaard (bij gelijk niveau wegen en parkeerplaatsen)
Beton, antraciet, 120x250 mm, 10 mm klik
Let op! Banden op steenmaat plaatsen

opsluitband (bij gelijk niveau voetpaden)
Beton, antraciet, 100x200 mm, 10 mm klik
Let op! Banden op steenmaat plaatsen

Trottoirband (Bij ongelijk niveau)
Beton, 130/150x250 mm, antraciet
Let op! Banden op steenmaat plaatsen

opsluitband (in verlengde trottiorband)
Beton, antraciet, 150x250 mm, 10 mm klik
Let op! Banden op steenmaat plaatsen

Detail steunrug
Toepassen langs buitenzijde wegen en parkeerplaatsen ter versterking van
de opsluitband.
1. Schraal beton, dik min. 50mm, ca. 0.02 m3/m1
2. Steunrug, schraalbeton, ca 0.02 m3/m1
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2		 profielen
kerckeboschlaan

profiel kerckeboschlaan
schaal 1:100

profiel kerckeboschlaan met gesplitste rijbanen
schaal 1:100
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profiel vrijliggend voetpad
schaal 1:20

300x250mm,

Principeschets hemelwaterafvoer Kerckeboschlaan

Detail Band Kerckeboschlaan met vlakke opsluitband
schaal 1:20

Detail Band Kerckeboschlaan met molgoot
(asfaltopbouw en fundering gelijk aan detail met vlakke opsluitband)
schaal 1:20
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woonstraat scheg

Profiel woonstraat met haaks parkeren en voetpaden aan beide zijden; afwatering d.m.v. molgoot
schaal 1:50
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Profiel woonstraat met haaks parkeren en vrijliggend asfalt voetpad; afwatering oppervlakkig
schaal 1:50

Profiel vrijliggende woonstraat; afwatering in het midden
schaal 1:50
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Vlechtverband
Vlechtverband als rammelstrook langs klinkerverharding
(Voorbeeld Scheg 2)
Vlechtverband direct aansluiten op klinkerverharding met toevoeging
van 1 rij strekken. Molgoot vervalt bij gebruik vlechtverband.
Vlechtverband alleen toepassen bij rechte stukken, niet in bochten.

Invullen met humeus zand en gras.
Vooraf heumeus zand en gras mengen

Opbouw vlechtverbandstrook
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Vlechtverband als rammelstrook langs Asfalt
(Voorbeeld Hoge Dennen )
Vlechtverband direct aansluiten op asfalt met toevoeging
van 1 rij strekken. Het vlechtverband niet in bochten toepassen. Langs
asfalt wordt vlechtverband in bochten omgezet naar stromenverband.

Achterpad
achterpad tussen twee achtertuinen met afwatering in het midden
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3		 Kruisingen
Overzicht
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AD

Gelijkwaardige kruising - Asfalt drempel (Kerckeboschlaan)

KD

Gelijkwaardige kruising - Klinker drempel (Hoog Kanje)

AV

Gelijkwaardige kruising - Asfalt attentievlak (Kerckeboschlaan)

KV

Gelijkwaardige kruising - klinker attentievlak (Hoog Kanje)
Gelijkwaardige kruising - Asfalt (Hoge Dennen)

K

Gelijkwaardige kruising - Klinkers (Scheggen)

P

K

P

A

Gelijkwaardige kruising - met parkeerkoffer / parkeerkelder

k
k

AD
K

k

AD

KV

K

Binnen Kerckebosch wordt zo veel mogelijk uitgegaan van
gelijkwaardige kruispunten. Op de hoofdwegen gecombineerd met
een drempel om de snelheid te verlagen.
Kruispunten worden altijd uitgevoerd in 1 materiaal. Ook wanneer de
aansluitende wegen van verschillend materiaal zijn.
Daar waar zijstraten kruisen met het trottior of ze alleen de entree
naar een parkeerkoffer of kelder vormen ontstaan ongelijkwaardige
kruispunten.
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Ongelijkwaardige kruising - met trottior (woonstraat scheg)

Uitgevoerd: Prinses Marijkelaan
UItgevoerd met klinkers tegen asfaltkruising. Eerder gecontroleerd.
Handhaven.

AD

Uitgevoerd: cAMPUS zUId - gRAAF aDOLFLAAN
Uitgevoerd als klinkerstraat tegen een asfaltweg met molgoot.
Advies verkeerskundige: Ter verduidelijking van de gelijkwaardige
kruising in de toekomst de molgoot onderbreken en het hele
kruispunt uitvoeren in asfalt. (pagina 21)

AV

Uitgevoerd: hOOGKANJE - ingang cAMPUS zUID
Klinkerverharding tegen bestaande weg. Hoog Kanje moet nog
worden uitgevoerd.

KD

Advies: Bij aanleg Hoog Kanje een drempel maken uitgevoerd in
klinkers om de attentiewaarde te vergroten. Mede door de uitrit van
het K&R terrein aan de overzijde.
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UItgevoerde kruisingen

Uitgevoerd: Prinses Alexialaan (Booming!)
Uitgevoerd met doorlopende verharding. Volgens principe.

K

Uitgevoerd: Prinses Arianelaan (Eikenveste)
Uitgevoerd met doorlopende molgoot en band.
Advies verkeerskundige: Ivm de duidelijkheid mbt voorang is het
beter om in de toekomst de molgoot en band er uit halen en
vervangen voor een vlechtnaad. Dit zorgt ervoor dat de kruising
weer gelijkwaardig wordt.

Uitgevoerd: Prinses Marijkelaan (zijstraat)
Uitgevoerd met doorlopende verharding. Volgens principe.
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K

K

Uitgevoerd: Prinses Catharina Amalialaan (Dassenburg)
Uitgevoerd met doorlopende molgoot en band. Volgens principe.

P

Uitgevoerd: Prinses mARIJKELAAN (Parkeerkoffer)
Uitgevoerd met doorlopend voetpad en inritband. Volgens principe.

Uitgevoerd: Prinses mARIJKELAAN (kOEKOEKSNEST)
Uitgevoerd met doorlopend voetpad en inritband. Volgens principe.

M

M

Uitgevoerd: Prinses mARIJKELAAN (ZIJSTRAAT)
Uitgevoerd met doorlopend voetpad en inritband. Volgens principe.

Uitgevoerd: Prinses aRIANELAAN (dUDOK)
Uitgevoerd met doorlopend voetpad en inritband. Volgens principe.

M

M
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gelijkwaardige kruising
Gelijkwaardige kruising - asfalt met drempel (Kerckeboschlaan)

Gelijkwaardige kruising - Klinkers met drempel (Hoog Kanje)

AD

KD

Drempel aanduiding Hoog Kanje

Principeschets gelijkwaardige kruising - Asfalt met drempel
Toegepast bij alle entrees van de scheggen vanaf de Kerckeboschlaan.
Schaal 1:200
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Principeschets gelijkwaardige kruising - Klinkers met drempel
Toegepast bij belangrijke kruisingen op Hoog Kanje. Dit heeft een afremmende
werking op het verkeer.
Schaal 1:200

Gelijkwaardige kruising - attentievlak asfalt (Kerckeboschlaan)

Gelijkwaardige kruising - attentievlak klinkers (Hoog Kanje)

AV

KV

Principeschets gelijkwaardige kruising - Attentievlak asfalt
Toegepast waar kleine klinkerwegen uitkomen op de Kerckeboschlaan of
andere doorgaande asfaltwegen zoals de Graaf Adolflaan. Hiermee is de
attentiewaarde voornamelijk gericht op de klinkerwegen.
Schaal 1:200

Principeschets gelijkwaardige kruising - Attentievlak klinkers
Toegepast bij alle kruisingen op Hoog Kanje die niet voorzien worden van
een drempel. Hiermee zijn de kruisingen zowel voor de zijstraten als vanaf
Hoog Kanje attentieverhogend.
Schaal 1:200
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gelijkwaardige kruising
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Gelijkwaardige kruising - asfalt (HOGE DENNEN)

Gelijkwaardige kruising - klinkers (Scheggen)

A

K

Principeschets gelijkwaardige kruising - asfalt
Deze kruisingen komen voor binnen de bestaande wijk en deelgebied
Hoge Dennen waar gebruik gemaakt wordt van asfaltwegen.
Schaal 1:200

Principeschets gelijkwaardige kruising Klinkers
Deze kruisingen komen voor binnen de scheggen, waar uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van klinkerverharding.
Schaal 1:200

ONgelijkwaardige kruising
Gelijkwaardige kruising - parkeerkoffer / parkeerkelder
P

ONGelijkwaardige kruising - met Trottior (Woonstraat scheg)
M

Bij geen vuilniswagen

Bij vuilniswagen van 1 zijde

Bij vuilniswagen van 2 zijden

Principeschets gelijkwaardige kruising - zonder trottior
Wanneer een zijstraat duidelijk herkenbaar is als directe entree naar een
parkeerkoffer of parkeerkelder wordt deze zijstraat ondergeschikt aan de
hoofdstraat. De band en molgoot van de hoofdstraat loopt daarom door.
Schaal 1:100

Principeschets ongelijkwaardige kruising - met trottior
Binnen de scheggen gaan trottiors altijd voor zijstraten. Kruisende
woonstraten worden hierdoor ontworpen als inrit.
Schaal 1:100
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Prive inritten vrije kavels
Overzicht
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Vrije kavels worden vaak via een eigen oprit ontsloten. Daar waar
deze deels op openbaar gebied ligt wordt deze meeontwerpen met
de buitenruimte. Prive inritten hebben geen bochtstralen en worden
uitgevoerd in halfsteensverband.
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S
B

Prive inritten - 3.5m breed
Prive inritten - 4.5m breed

B

prive Inrit - 3.5m breed (vanaf brede woonstraat)

Prive Inrit - 4.5m breed (vanaf smalle woonstraat of Kerckeboschlaan)

Principeschets prive inrit - 3.5m breed
Daar waar vrije kavels aansluiten op een brede weg kan de inrit smal
gehouden worden.
Schaal 1:100

Principeschets prive inrit - 4.5m breed
Daar waar vrije kavels aansluiten op een smalle weg of de
Kerckeboschlaan moet de inrit breder gehouden worden.
Schaal 1:100
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4		 parkeren

Langs parkeren langs de straat
iNVULLING GRASBETONSTENEN:
1.

Standaard: Ingezaaid met grasmengsel Barenbrug Watersafer.
Voor type grondvulling zie hoofdstuk 12: Grondwerk.

2.

Gebruikt als infiltratie: basaltsplit invulling.

Langsparkeren openbaar gebied:
- Grasbetonstenen in halfsteensverband
- Aan straatzijde 1cm klik
- zonder puinfundering bij maximaal 3 plaatsen
achter elkaar. Bij meer vakken met puinfundering
(tenzij anders aangegeven in WRM)
- ingezaaid

Parkeervakindeling
grasbetonsteen 20x20 cm, basalt-antraciet, Klostermann,
greenSTONcombi, vollstein

1.20

0.10

Parkeervak - grasbetonsteen
25x25 cm, antraciet met basaltspit toplaag, open verharding,
Klostermann, greenSTON.

Aanbr engen ops luit band 100x200 mm, ant r aciet
Aanbr engen bet ont egel 200x200x60 mm, met uit gewas s en bas alt s plit t oplaag

1.97

0.15

Aanbr engen t r ot t oir band 130/ 150x250 mm, ant r aciet
Aanbr engen Gr eenSTONcombi, gr eens t on 250x250x80 mm, met gr as invulling
Plant en boom maat 18/ 20 met kluit inclus ief belucht ings buis en 2 boompalen
kas t anjehout Ø90- 100mm lengt e 2,50 met er met FSC keur mer k. Boom plant en in 6 m3
bomenzand

4.85

0.325

0.15

Inzaaien met gr as mengs el ' Ker ckbos ch'

Det ail 1 langs par ker en

Ontwerpprincipes parkeerplaatsen aan woonstraat langsparkeren
schaal 1:50

Schaal 1:50

26

20x250 mm, ant r aciet . Pas zagen t egen hoekblok
Aanbr engen ops luit band 1150x250
Aanbr engen molgoot 5 s t r ekken s t r aat baks t een Was s er s t r ich, dikf or maat , kleur Juis t
Aanbr engen s t r aat kolk 450x320mm t ype S 1302/ 80 GB1 (deks el en r and van giet ijzer )
lever ancier St r uyk Ver wo Aqua og
Aanbr engen s t r aat baks t een Was s er s t r ich, dikf or maat , kleur Juis t , keper ver band

Maximale lengte parkeervakken in scheggen
schaal 1:100

Parkeervakken parallelweg Hoog kanje
schaal 1:100

Ontwerpprincipe Langsparkeren minder valide
schaal 1:100
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0.12

haaks parkeren langs de straat

Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200x80 mm, kleur antraciet
Aanbrengen GreenSTONcombi, greenston 250x250x80 mm, met gras invulling
Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, antraciet
Aanbrengen molgoot 5 strekken straatbaksteen Wasserstrich, dikformaat, kleur Juist
Aanbrengen straatkolk 450x320mm type S 1302/80 GB1 (deksel en rand van gietijzer)
leverancier Struyk Verwo Aqua og

0.325

Haaksparkeren openbaar gebied:
- Grasbetonstenen in blokverband
- Aan straatzijde 1cm klik
- standaard zonder puinfundering
(tenzij anders aangegeven in WRM)
- ingezaaid

Aanbrengen straatbaksteen Wasserstrich, dikformaat, kleur Juist, keperverband

Detail 2 haaksparkeren
Schaal 1:50

0.10

Parkeerplaats op eigen erf
Aanbrengen opsluitband 100x250 mm, antraciet

0.15

1.20

Aanbrengen betontegel 200x200x60 mm, met uitgewassen basaltsplit toplaag

Aanbrengen hoekblok 90° trottoirband 130/150x250 mm, antraciet

5.00

4.50

Aanbrengen GreenSTONcombi, greenston 250x250x80 mm, met gras invulling
Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200x80 mm, kleur antraciet

en

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, antraciet

mm

Aanbrengen betontegel 200x200x80 mm, met uitgewassen basaltsplit toplaag
Aanbrengen inritverloopband 130/150x250 mm, antraciet

min
5.50

0.325

0.15
0.12

Aanbrengen hoekstuk 90° opsluitband 150x250 mm, antraciet
Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, antraciet
Aanbrengen molgoot 5 strekken straatbaksteen Wasserstrich, dikformaat, kleur Juist
Aanbrengen straatkolk 450x320mm type S 1302/80 GB1 (deksel en rand van gietijzer)
leverancier Struyk Verwo Aqua og

Aanbrengen straatbaksteen Wasserstrich, dikformaat, kleur Juist, keperverband

Detail 3 haaksparkeren met inrit
Schaal 1:50

Ontwerpprincipes parkeerplaatsen aan woonstraat haaks parkeren
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0.12

0.20

2.40
2.00

2.40
0.40

2.00

0.40

Ontwerpprincipe haaks parkeren zonder voetpad
schaal 1:100

Ontwerpprincipe haaks parkeren minder valide
schaal 1:100

Ontwerpprincipe haaks parkeren met voetpad of boom dicht bij parkeervak
schaal 1:100
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parkeren in parkeerbak

Parkeervak - grasbetonsteen
25x25 cm, antraciet met basaltspit toplaag, open verharding,
Klostermann, greenSTON, halfsteens gelegd, altijd basaltsplit
invulling.

Par keervakindeling
grasbetonsteen 20x20 cm, basalt-antraciet, Klostermann,
greenSTONcombi, vollstein

Rijbaan
grasbetonsteen, 20x20 cm, basalt-antraciet,
open verharding, Klostermann, greenSTONcombi
Rasenfugenstein, basaltsplit invulling

Cor-Ten stalen strip
opsluiting boomspiegel
hoogte 100 mm, dikte 4 mm, aanbrengen met 10 mm klik

Haaksparkeren parkeerkoffers:
- Grasbetonstenen in blokverband
- Aan straatzijde geen klick
- zonder puinfundering
- ingeveegd met basaltsplit

Inzaaien met een schaduw grasmengsel
Aansluiten
op de 250x250x80 mm, antraciet
GreenSTONcombi,
greenston
Proﬁleren enbestaande
verdichtensituatie

kruidenmengsel KKB1

zandbed, dik 300 mm
Bestaande zand ondergrond

ng
1:2

Talud 1:3 of flauwer.
Bij 1:2 blokzoden
toepassen
Inzaaien
kruidenmengsel
KKB1
(zie hoofdstuk 11 beplanting)

hel
ling
1:2

Principedoorsnede parkeerkoffer
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Invegen met basaltsplit 2-6
Inzaaien
met een schaduw
grasmengsel
GreenSTONcombi,
Rasenfugenstein
200x200x80 mm, antraciet
GreenSTONcombi,
greenston
250x250x80
Straatlaag van basaltsplit
2-6 dikte
50 mm mm, antraciet
Proﬁleren
engeotextiel
verdichtentype Polyfelt F 60
Non-Woven
zandbed,
mm 8-32 dikte 300 mm
Funderingdik
van300
basaltsplit
Non-Woven
geotextiel
Polyfelt TS 60
Bestaande
zand
ondergrond
Bestaande zand ondergrond
GreenSTONcombi, Vollstein

GreenSTONcombi,
Vollstein
Invegen
met basaltsplit 2-6
GreenSTONcombi, Vollstein
GreenSTONcombi,
Vollstein
200x200x80 mm,
antraciet
200x200x80
mm, antraciet
GreenSTONcombi,
Rasenfugenstein
200x200x80 mm,Aanbrengen
antraciet beplanting Rhododendron
200x200x80 mm, antraciet
Proﬁleren
en
verdichten
Proﬁleren
en
verdichten
Straatlaag van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
Proﬁleren en verdichten
Aanbrengen teelaarde met turf 400 mm
zandbed,
dik
300
mm
zandbed,
dik
300
mm
Non-Woven geotextiel type Polyfelt F 60
zandbed, dik 300 mm
Fundering
van basaltsplit
8-32 dikte 300 mm
Bestaande zand ondergrond
Bestaande zand ondergrond
Bestaande
zand ondergrond
Bestaande zand ondergrond
Non-Woven geotextiel Polyfelt TS 60
Bestaande zand ondergrond
Opsluitband 120x250 mm
GreenSTONcombi, Vollstein
GreenSTONcombi, Vollstein

Aanb

Aanb

Besta

Op
G

+3.70

0.40

0.30

0.38

0.30

0.38

0.30

Aanbrengen compriband tussen Cor-Ten staalplaat en betontegel

+3.65

0.80

Detail keerwand met Cor-Ten staal
Schaal 1:20

Aanbrengen 6 m3 bomenzand afmeting ca 2500x2500x1000 mm
Aanbrengen GreenSTONcombi, greenston 250x250 mm

i, Rasenfugenstein
Ontwerpprincipes parkeerplaatsen in halfverdiepte parkeerbakken

Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200 mm, kleur antraciet

0x1000x120 mm, beton, bevestigd aan hoekstaal

Te planten boom maat 18/20 met kluit
Aanbrengen Cor-Ten staal opsluiting boomspiegel, hoog 100 mm, dik 4mm,
aanbrengen met 10 mm klik

schaal 1:100

Detail nieuw te planten boom tussen parkeervakken
schaal 1:50

gen door derden

uw K

tein
iet

ond

Ø45mm
traciet
e hoek
anker

Aanbrengen GreenSTONcombi, Rasenfugenstein 200x200 mm, kleur antraciet
Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200 mm,
kleur antraciet
Cortenstaal
4 mm
Aanbrengen
Aanbrengen beplanting Rhododendron
Aanbrengen teelaarde met turf 400 mm

GreenSTONcombi, Vollstein
200x200x80 mm, antraciet
Proﬁleren en verdichten
zandbed, dik 300 mm

Bestaande zand ondergrond
betontegel 200x200, kleur
antraciet met basaltsplit toplaag
Profileren en verdichten
Opsluitband 120x250
mm dik 200 mm
zandbed,

Bestaande zand ondergrond

GreenSTONcombi, Vollstein

Schanskorf
GreenSTONcombi, greenston 250x250
mm 1300x300 mm
Geogrid RE 510 bevestigen aan korf, 2 stroken van 2x2.00 m1 lang

Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200 mm, kleur antraciet
Invegen met basaltsplit 2-6
Inzaaien met een schaduw grasmengsel
GreenSTONcombi, Rasenfugenstein 200x200x80
mm, antraciet
Aanbrengen
opsluitband
100x200 mm,
kleur250x250x80
antracietmm, antraciet
GreenSTONcombi,
greenston
Straatlaag van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
Proﬁleren en verdichten
Non-Woven geotextiel type Polyfelt F 60
zandbed, dik 300 mm
Aanbrengen teelaarde
Fundering van basaltsplit 8-32 dikte 300 mm
Bestaande
zand
ondergrond
Non-Woven geotextiel Polyfelt TS 60
Bestaande zand ondergrond
GreenSTONcombi, Vollstein

Aansluiten op entrée

Waxed wood boomstam
Cor-Ten staal 4mm

Cortenstaal 4 mm
Schanskorf 1300x300 mm
Geogrid Re 510 bevestigen aan korf, 2 stroken van 2x1.50 m1 lang
Vulling en detaillering volgens detail op pag. 13
hel
Inzaaien kruidenmengsel KKB1
ling
1:2
Aansluiten op de bestaande situatie

GreenSTONcombi, Rasenfugenstein
Aanbrengen teelaarde
Profileren en verdichten
Invegen met basaltsplit 2-6
zandbed, dik 200 mm
GreenSTONcombi, met basalt-antraciet toplaag
Straatlaag van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
GHG 3.00+geotextiel
tot 3.50+ N.A.P.
Non-Woven
Fundering van basaltsplit 8-32 dikte 300 mm
Non-Woven geotextiel
Bestaande zand ondergrond
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laadpaal parkeervak

locaties oplaadpalen

oplaadpaal plaatsen in groen naast vakken.
Bij voorkeur Niet in verharding
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oplaadPaal zoals huidig oplaadpunt Binnenbos
(kunststof paaltjes vervangen door houten)
Leverancier: Pitpoint
IKleur: RAL 9011

ANTI-PARKEERPAAL vierkant
Vierkante eikenhouten paal 1.4 meter hoog en 145 x 145mm
dik. Paal voorzien van 2 reflecterende bandjes in rood/wit.
Toepassen waar palen nodig zijn in bestrating.
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5		 (keer)constructies
Rand Parkeerbak

Uitgevoerde Parkeerbak Kerckebosch scheg 6

ca. 5cm

Max. 5cm
Max. 75cm

Ma
ov x. 75
ers cm
tek
Principe aansluiting boomstammen
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Principe aansluiting aan gebouw

Principe aansluiting overhoeks

Ma
ov x. 75
er
ste cm
k

Uitgevoerde Parkeerbak Kerckebosch scheg 6

plaag
mm

+7.20

mm

+6.71
Waxed wood boomstam bevestigen h.o.h 1.50 m
Hoogtelijn inrit
Hoogtelijn parkeerplaats
Prefab keerwand

GreenSTONcombi, Rasenfugenstein
+4.35
Stootplaat 2000x1000x120 mm, beton, bevestigd aan hoekstaal
+3.54

+3.75

+3.70

+6.30
+6.00
helli

ng 1
:3

+5.50

+5.40

hel

ling

1:2

+4.90

Infiltratiekolk Ø600 mm hoog 2000mm met Wavin Save kop 370x3
Aanbrengen 6 m3 bomenzand afmeting ca 2500x2500x1000
Betonmof ter aansluiting van de kop op de infiltratiekolk
Aanbrengen
GreenSTONcombi,
250x2502-6
mm
Kunststofplaat
333x333x50
mm vullengreenston
met basaltsplit
Aanbrengen
GreenSTONcombi,
200x200
kleur
PVC leiding
∅160 mm
aansluiten dmw Volstein
putwandinlaat
metmm,
geotexti
de bestaande situatie
Te planten+5.40
boom maatAansluiten
18/20 met op
kluit
Aanbrengen Cor-Ten staal opsluiting boomspiegel, hoog 10
+4.95 aanbrengen met 10 mm klik

Hoekstaal aan te brengen door derden
Betonconstructie gebouw K
Lengteprofiel hellingbaan parkeerbak
schaal 1:50

Aanbrengen GreenSTONcombi, Rasenfugenstein 200x200 mm, kleur antraciet
Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200 mm, kleur antraciet
Aanbrengen GreenSTONcombi, greenston 250x250 mm
Aanbrengen GreenSTONcombi, Volstein 200x200 mm, kleur antraciet

VS 316 trapleuning buis Ø45mm
ement GT29-18, kleur antraciet
at 250x4 mm met gezette hoek
traptreden met chemisch anker
toplaag
rdichten
200 mm GreenSTONcombi, Vollstein
dergrond

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur antraciet
Bevestigen Waxed Wood boomstam Ø300 mm verzonken op buis
Invegen met basaltsplit
2-6 carrosserieringen
Aansluiten op de
Aanbrengen
GreenSTONcombi, Cor-Ten
Rasenfugenstein
staalplaat voet bevestigen met bouten in boomstam
bestaande situatie
200x200,
kleur
antraciet
basaltsplit
toplaag
Straatlaag vanbetontegel
basaltsplit
2-6Cor-Ten
dikte
50staal
mm kokermet
Aanbrengen
80x80
mm
18
Profileren
en verdichten
Aanbrengen
carrosserieringen
33Non-Woven geotextiel
T
nG
Cor-Ten
staalplaat
voetmm
bevestigen met chemisch anker in keerwand
dik 8-32
200 mm
Fundering vanzandbed,
basaltsplit
dikte 300
GreenSTONcombi, Rasenfugenstein
nte
e
m
Aanbrengen Cor-Ten staalplaat gezet in U-profiel van de keerwand
e
t
l
Non-Woven geotextiel
Profileren en verdichten
e
ape traci
Invegen met basaltsplit 2-6
Cor-Ten
staalplaat
afmeting hogekant 80 mm, lagekant verloopt van
130 naar
890 mm 250x4 mm met gezette hoek
r
t
n
Bestaande zand ondergrond
zandbed, dik 200 mm
b
a
a
Aanbrengen
compriband
tussen
Cor-Ten
staalplaat
en
betontegel
vastzetten
op
traptreden
met
chemisch
anker
f
GreenSTONcombi, met basalt-antraciet toplaag
r
Aansluiten op entrée
Pre kleu
Straatlaag van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
GreenSTONcombi, Vollstein
GreenSTONcombi, Vollstein
Non-Woven geotextiel
Fundering van basaltsplit 8-32 dikte 300 mm
Waxed wood boomstam
Non-Woven geotextiel
Bestaande zand ondergrond
Cor-Ten staal 4mm
Aanbrengen compriband tussen Cor-Ten staalplaat en betontegel
Prefab keerwand 1250 mm hoog, voet 900 mm

Detail keerwand met Cor-Ten staal
Schaal 1:20

Principedoorsnede hellingbaan parkeerbak
schaal 1:50

Detail keerwand hellingbaan parkeerbak
schaal 1:20

Aansluiten op de
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GRAAF ADOLFLAAN

betontegel

Schanskorf met turfblokken Als keerwand en als gevelbekleding

etontegel

P

Pluvia in
keldervloer(4.20+)
bob?

Geogrid type 510 Tensar, 2 x 2,00 m1 lang
Geogrid type 510 Tensar, 2 x 2,00 m1 lang
Doorwortelbaar anti-erosiedoek, type Jogetex PP 17/16

+6.60

Fundering (betonvloer)
4,20+

Staaf 10 mm, vastzetten met C-ringen
7,20+
Cortenstaal 80x300x80 mm dik 4 mm, vastlassen aan
schanskorf
op kopsekant aan zichtzijden het staal omzetten

4,20+

4,53+

5,13+

TB

5,25+

verlaagde band
Schanskorf 1300x300
mmdikvan
betonijzer gevuld met grond en 1 rij
betontegels
80 mm
8%
16%
ca. 8%
turfblokken 120x100x200 mm

7,20+

PVCen
leiding
Ø110 mm
Aanbrengen Aansluiten
teelaarde
aanplanten
klimop en kamperfoelie 3st/m1 verhouding 50/50
op Ø125 mm

Geogrid type 510 Tensar, 2 x 2,70 m1 lang
Geogrid type 510 Tensar, 2 x 2,70 m1 lang

5.58

OB

Staaf 10 mm, vastzetten met C-ringen
Cortenstaal 80x300x80 mm dik 4 mm, vastlassen aan schanskorf
op kopsekant aan zichtzijden het staal omzetten

5,38+

bob 4.65+

Aansluiten PVC leiding Ø
op pluvia dakafvoer Ø110

Ps

5,58+

Doorwortelbaar anti-erosiedoek, type Jogetex PP 17/16

0 mm

Pluvia 4.74+
P

Ps

+5.40

7.20

Qr

Schanskorf 1300x300 mm van betonijzer gevuld met grond en 1 rij 5,35+
turfblokken 120x100x200 mm
Aanbrengen teelaarde en planten klimop en kamperfoelie
5,40+
3st/m1 verhouding 50/50
PRINSES MARIJKELAAN

r antraciet

100 mm, dik 4mm,
Zagen en opbreken asfalt en betontegels tbv pvc buis
Afwerken en aanbrengen betonklinker en betontegels

5,35+

+4.20

Detail schanskorf
+7.20

+7.18

Schaal 1:20
+7.15 +7.11

0.30

0.40

0.30

min. 0.30
+7.20

Aanbrengen teelaarde
Bestaande te handhaven boom 5.42+

hel

Principedoorsnede grondkerende schanskorf gevuld met turfblokken
schaal 1:20

ling

1:2

+5.86

+6.06
+5.82

+5.79

+5.75

1:2
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Doorwortelbaar anti-erosiedoek
Cor-Ten staal afmeting 80x300x80 mm,
monteren op schanskorf
Schanskorf 300 mm gevuld met grond en 1 rij turfblokken
Aanplanten klimop en kamperfoelie 3st/m1 verhouding 50/50
+6.40
+6.35
+6.32

+5.50

+5.42

+5.40

teelaarde 400x400x400 mm

Principedoorsnede schanskorf als gevelbekleding gevuld met
turfblokken
schaal 1:20

talud tegen bebouwing

Cortenstalen deksel loopt door
Cortenstaal loopt de hoek om
Grindbak

Foto van situatie voor uitvoering

Principeschets oplossing HWA spuwer hoogbouw met schanskorf als gevelbekleding

Principedoorsnede oplossing HWA spuwer hoogbouw met schanskorf als gevelbekleding
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trappen

Invegen met basaltsplit 2-6
GreenSTONcombi, Rasenfugenstein
Straatlaag van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
Non-Woven geotextiel
Fundering van basaltsplit 8-32 dikte 300 mm
Non-Woven geotextiel
Bestaande zand ondergrond

1:10

Aansluiten op de
bestaande situatie

Cor-Ten staalplaat 250x4 mm met gezette hoek
vastzetten op traptreden met chemisch anker

GreenSTONcombi, Vollstein

GreenSTONcombi, Vollstein

Uitgevoerde trap Kerckebosch scheg 6

18

33-

GreenSTONcombi, Vollstein

GT
en
t
n
e
lem ciet
e
p
ra
ra
b t r ant
a
f
Pre kleu

Doorsnede trap met prefab trapelementen
schaal 1:20

Aansluiten op de
bestaande situatie

et basaltsplit 2-6
Ncombi, met basalt-antraciet toplaag
g van basaltsplit 2-6 dikte 50 mm
n geotextiel
van basaltsplit 8-32 dikte 300 mm
n geotextiel
Opsluitband 100x200 mm
zand ondergrond

:2
g1

lin
hel

SC

Pluvi

in

rvloe

r(4.2

0+)

GHG 2.50-3.00 m+ N.A.P.

Doorsnede trap met prefab trapelementen en trapleuning
schaal 1:20

4.74+

Pluvi
a

4.74+

6J

SC
HWA

4.45+

4.43+

Pluvi

a

SC

4.43+

HWA

HE
voorl

opig

5.95+

4.44+

Trapleuning plaatsen op verharding. Niet op trapelementen

G

4.74+

kelde
bob?

a

HE

HE

G

6B
4.45+
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HWA
voor

G

lopig
5.95+

6K

Aanbrengen groenzone inzaaien met kruidenmengsel
Aanbrengen kunststofplaten gevuld met basaltsplit in wadi
Aanbrengen stootplaten 2.00x1.00m, oplegger wordt door derden aangebracht

Taludbekleding

Aanbrengen ontvangstput Wavin Tegra Ø425 mm tbv Pluvia dakafvoer

P

Stapelzoden

Aanbrengen terugslagklep Ø160 mm
Aanbrengen inspectieput Ø315 mm
Aanbrengen infiltratiekolk Ø300 mm, 2000mm hoog met Wavin Save kolk kop 370x370 mm
aangesloten dmv betonmof, deksel 50 mm boven wadibodem.
Aanbrengen PVC leiding HWA riool
Aanbrengen PVC leiding DWA riool
Boren inlaat, aanbrengen standpijp, leiding aansluiten op bestaand betonriool door de gemeente

5,14+

4.45+

Bestaand riool
Aanbrengen fietsbeugel type Kerckebosch, bestaande uit 2 houtenpalen
klasse 1 Ø150mm 800mm bovengronds met daartussen geslepen RVS 316
buis Ø60mm lengte 900mm (optioneel)
Ontwerp hoogte
BOB leidingen uit gebouw
Aanbrengen ondergrondse container (door derden)

Referentiefoto stapelzoden.
Toe te passen langs beide zijden van de trappen en als
natuurlijk stijl talud. Dit om uitspoeling te voorkomen.

5,40+

Aanbrengen grondkering bestaande uit Geogrid en grondkerend geotextiel, schanskorven van betonijzer
gevuld met turfblokken en een afdeking met Cor-Ten staal dik 4 mm vastlassen aan schanskorven.
Aanbrengen teelaarde 400x400x400mm en aanplanten klimop en kamperfoelie 3st/m1, verhouding 50/50

4,90+

Aanbrengen wadi voorzien van infiltratiekolk Ø600mm en kunststofplaten ter voorkoming van uitspoeling

o

Werkgrens
Planten klimop en kamperfoelie 3st/m1 verhouding 50/50 in teelaarde 400x400x400 mm
Aanbrengen druppelbuis, diameter 13 mm, druppelafstand 30 cm
Aanbrengen Cor-Ten staal opsluiting boomspiegel afmeting 800x800 mm, hoog 100 mm, dik 4mm,

SCHEG 4
DUDOK

Qr

Te planten boom maat 18/20 met kluit inclusief 6 m3 bomenzand per boom:
- Bp - Betula pendula (ruwe berk)
- Qr - Quercus robur (zomereik)
- Ps - Pinus sylvestris (denneboom)
Aanbrengen inzinkbare paal met detectielus en mantelbuis Ø125mm tussen paal en installatie

SCHEG 4
A/C stapelzoden. Helling 1:1.
Principeschets

Aanbrengen paaltopmast, masthoogte 4 m
Aanbrengen elektrakabel in mantelbuis met trekdraad Ø50 mm

UItvoeringseisen:
- 	Stapelzoden ondersteboven aanbrengen en inzaaien met
kerckeboschmengsel type 1 of inplanten met bodembedekkers.
Benodigde overlap afhankelijk van steilte talud (minimaal 1/3 overlap)
Stapelzoden doorzetten tot minimaal 1.0 m voorbij de kruin van het
talud om onderspoeling te voorkomen.
Indien nodig de zoden vastzetten met pennen om afglijden te
voorkomen.

Inrichtingsplan wUrck
GBKN
ingemeten hoogte in N.A.P.

Peilen in meters t.o.v. N.A.P.
Maten in meters

E
T

SEYSTER VESTE

K
R

KERCKEBOSCH TE ZEIST
Woonrijp maken Scheg 6J
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6		 waterhuishouding
hemelwater openbaar gebied

Stappen van meest wenselijk (1 t/m 3) naar alleen indien noodzakelijk (4):
1. afwateren op omgeving

2. Parkeren combineren met infiltratie

3. infiltratie in wadi’s

Schematische weergave regenwaterinfiltratie Kerckeboschlaan

Parkeervakken met open bestrating t.b.v. infiltratie
Bodem

Weg

Bovenaanzicht wadi t.b.v. verharding
laagte zonder afvoervoorzieningen voor verzamelen overtollig wegwater
Schaal 1:200

Bodem

Principeschets hemelwaterafvoer Kerckeboschlaan

1
Straat

Parkeervak

Bodem

2

Straat

Molgoot

Parkeervak

Straat

Molgoot

Straat

3

Principeschetsen hemelwaterafvoer woonstraat
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Parkeerbak met open bestrating t.b.v. infiltratie

wadi in gebruik bij extreme regenval. Talud 1:3 of flauwer

0.40

0.30

0.40

3.90+OB 12

0.30

Schaal 1:20

2.40

Cortenstaal 80x300x80 mm dik 4 mm, vastlassen aan schanskorf
Schanskorf 1100x300 mm van betonijzer gevuld met grond en 2 rijen
turfblokken 120x100x200 mm
Aanbrengen teelaarde en planten klimop en kamperfoelie
3st/m1 verhouding 50/50
Staaf 10 mm, vastzetten met C-ringen
Doorwortelbaar anti-erosiedoek, type Jogetex PP 17/16

Woning

.5

Geogrid type RE 510, 2 x 1.50 m1 lang

Betontegel 400x600x50 mm,
blokverband, kleur grijs in
Aanbrengen straatbakstenen, type Wasserstrich, kleur Juist, leverancier Wienerberger +5.59
straatzandafwateren
dik 100ventilatieopening
mm
Qr
1. Grondgebonden
woningen
op eigen terrein
Aanbrengen streklaag, straatbakstenen, type Wasserstrich, kleur Juist
Aanbrengen teelaarde en planten klimop en kamperfoelie
3st/m1 verhouding 50/50

GreenSTONcombi, kleur antraciet met
basaltsplit toplaag, teelaarde invulling,
inzaaien met schaduw graszaad

+5.49

Geogrid type RE 510, 2 x 3.00 m1 lang

0.20

0.30

0.40

Azur a kr at

2.60

4.95+

Ins pect ieput Ø 600
put deks el 3.88+

6.90+1:20
Schaal
Ps
Frans rondhoutpoort van kastanjehout 1500 mm breedt, 1750 mm hoog

5.3

3.90+

5.60+

5.50+

2.00

11: :
32

4.90+

2.60

Bp
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7		 verlichting
Zie voor gedetailleerde informatie het lichtplan (september 2015)

Verlichting Kerckenboschlaan
Verlichting woonstraat en ontsluitingsweg
Bijzondere verlichting
Dimbare zone
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UrbanScene
CGP701 CDM-T70W/830 EB I FG CO GR Z
CGP701 - MASTERColour CDM-T - 70 W - Electronic Glass flat - Default accessory included
UrbanScene is a range of complete lighting solutions comprising five
highly distinctive urban lighting luminaires, plus dedicated masts and

Armatuur: Metronomis Torch LED
Campus + Hoog Kanje: masthoogte 4m,
lichtpunthoogte 5 meter
Scheggen: masthoogte 3,5 meter, lichtpunthoogte
4,5 meter

Armatuur: CitySwan LED
Mast:
Kaal Masten BV, 5.5 meter of 7.5 meter,
Coating: Akzo Futura 2900 sablé gris,
uithouders hoog en/of laag verschillende posities.

Urban Projector Urban Scene
Product data
Mast:
Op mast Cityswan LED of zelfstandig op mast.
Kaal Masten BV, 7.5 meter,
Coating: Akzo Futura 2900 sablé gris

Mast:
Coating: Akzo Futura 2900 sablé gris;

Armatuur City Swan:
Philips, hoogte plaatsing: 6m hoog - 4m laag,
Lichtkleur: Warm wit, 3000 K, Gem.
verlichtingssterkte: >= 5 lux hoofdrijbaan en >= 3 lux
op de fietspaden; Gelijkmatigheid (Uh): >= 0.20
Verticaal lichtniveau op fiets- en voetpaden
Ev >= 0.50 i.v.m. gezichtsherkenning.

Armatuur Urban Scene:
Philips, hoogte plaatsing: 7.0 meter.

Armatuur Metronomis Torch Led:
Philips,LED
Lichtkleur:
Warm wit, 3000 K;
CitySwan
BRS439
Gem verlichtingssterkte >= 3 lux en >5 lux bij
verdiept parkeren;
Gelijkmatigheid
(Uh) >=0.30
Barcode
op buiten8718291987055
doosVerticaal lichtniveau op fiets- en voetpaden Ev >=
Logistieke
code(s)gezichtsherkenning
919008630439
0.50 i.v.m.
Netto gewicht per
7.000 kg
Deels dimbaar d.m.v.
lumistep LS8 systeem.

• General information

Product family code
Lamp family code
Lamp power
Light source color
Kombipack
Gear
Protection class IEC
Ingress protection
code
Mech. impact protection code
Optical cover/lens
type
Parts color
Color
Embedded control
Photocell
Cable
CE mark
ENEC mark
Accessories included

CGP701 [CGP701]
CDM-T [MASTERColour CDM-T]
70 W [70 W]
830 [830 warm white]
K [Lamp(s) included]
EB [Electronic]
I [Safety class I]
IP66 [Dust penetration-protected,
jet-proof]
IK07 [2 J reinforced]
FG [Glass flat]
CO [Cover painted]
GR [Gray]
No [-]
No [-]
No [-]
CE [CE mark]
ENEC [ENEC mark]
Z [Default accessory included]

• Light technical
Glasses
Filters and lenses
Glare shielding accessories

brackets. Their flexibility, coherent design and outstanding optical
performance allow them to fulfill all main applications – street lighting,
area lighting, illumination and image projection. UrbanScene’s energysaving features (high-efficiency lamps, electronic gear) enable municipal
authorities to adopt a sustainable approach to urban lighting. Designed
to be unobtrusive, night-preserving and fully recyclable, UrbanScene
has an elegant daytime appearance. Smart brackets allow total
flexibility in aiming, while preserving the overall appearance of the light
point. The UrbanScene range consists of small and medium-sized
luminaires, as well as gobo projector, LED and indirect versions.

• Electrical
Input voltage

220-240 V [220 to 240 V]

• Mechanical
Suspension accessories

MBP-L520-D90 [Pole-mounting
bracket length 520 mm diameter 90
mm]

• Product Data
Order code
Full product code
Full product name
Order product name
Pieces per pack
Packs per outerbox
Bar code on
outerbox - EAN3
Logistic code(s) 12NC
Net weight per piece

910503748418
910503748418
CGP701 CDM-T70W/830 EB I FG
CO GR Z
CGP701 CDM-T70W/830 EB I FG
CO GR Z
0
1
8717943961061
910503748418
14.030 kg

No [-]
No [-]
No [-]

stuk

Maatschets

BRS439 GRN64-2S/830 I O-DM CLO C10K

Armatuur: CitySwan LED; LED kleur accent in kap

Laag

Laag

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

bovenaanzichten
Positieverschil lage en hoge uithouders masten Kerckeboschlaan
Type C 120
6m/2 uithouder
3 stuks

Type C 150
6m/2 uithouder
4 stuks

Type C 210
6m/2 uithouder
7 stuks

Type C 240
6m/2 uithouder
7 stuks

Masten Kerckeboschlaan; Kaal Masten BV, ontwerp wUrck
Schaal 1:100
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8		 straatmeubilair
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Afvalbak
Bammens Capitole Classic; Kleur RAL 9011 grafietzwart
Beugel RVS; Montage onder maaiveld

Nutskast
Kleur RAL 9011 grafietzwart

Trafohuis
AKA Gräper transformator station, 370x240x347, kleur RAL
9011 grafietzwart

Straatnaambord
Kokerprofiel SNB 15,20 of 30 voorzien van twee eindkapen
kleur crème; Kleurstelling crème/groen; Montage bij voorkeur
op lichtmast of gebouw; Lev. Pol Heteren

Zitbank ‘Boomstam’ (zoals Heidestein UL)
Robuuste en duurzame zitbank type ‘Boomstam’ van
kastanje + eikenhout met rugleuning, 200 cm lang.
Ingraafmodel, leverancier Van Vliet Kastanjehout.

Picknicktafel ‘boomstam’ (zoals Heidestein UL)
Robuuste en duurzame picknicktafel type ‘Boomstam’ van
kastanje + eikenhout. 200 cm lang. Incl. verankering palen
8/10 cm, leverancier Van Vliet Kastanjehout.

Fietsbeugel type Kerckebosch

FLESpaal
Alleen toepassen wanneer er geen andere mogelijkheid is
voor het ophangen van de bebording of straatnamen.
Materiaal: staal verzonken gepoedercoat, kleur RAl 9011
Leverancier: HR-Groep

Fietsbeugel Kerckebosch
basis

Alternatieve fundering
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parkeerwering

ANTI-PARKEERPAAL vierkant
Vierkante eikenhouten paal 1.4 meter hoog en 145 x 145mm
dik. Paal voorzien van 2 reflecterende bandjes in rood/wit.
Leverancier Jaap de Vries.
Toepassen waar palen nodig zijn in bestrating.

Parkeerwering
Boomstam Waxed Wood (Foreco) boomstam ø300 mm,
grove den uit Kerckebosch. Stam lengte 3 m of 5 m
Verzonken op ronde buis, ø80 mm, in staal 4 mm dik. Buis
0,60m onder maaiveld verstevigd met schraal beton, Afstand
onderkant stam tot maaiveld ca. 30 cm. Overstek stam vanaf
poot 75 cm.
Toepassen in open grond langs de rijbaan.

Bevestigingsprincipe pakeerwering
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ANTI-PARKEERPAAL rond
Ronde boomstam Waxed Wood (Foreco) boomstam
ø180 mm, grove den uit Kerckebosch. Bovenkant schuin
afgezaagd, hoogste punt 1.3 meter hoog. Paal voorzien van
2 reflecterende bandjes in rood/wit. Leverancier Jaap de
Vries.
Toepassen in open grond op locaties waar de liggende
parkeerwering niet toegepast kan worden.
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Ondergrondse container

Ondergronse afvalcontainer

Ondergrondse afvalcontainer
Bammens collectors ondergronds, type Belfast; Kleur RAL 9011
grafietzwart. max. 40 huishoudens per container.
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totempalen campus
Geheel Kerckebosch wordt zo veel mogelijk vrij gehouden van hekwerken.
Zo ook de campus. Hier worden de terreinen die bij de scholen behoren niet
afgesloten, maar gemarkeerd met liggende boomstammen langs de randen
en staande boomstammen bij de entree’s. De zogehete totempalen.
De totempalen zorgen ervoor dat herkenbaar is welk speelgebied er bij welke
school hoort. Hierbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van de accentkleuren
van de scholen.

Aantallen
CCZ
Montessori
Damiaan
KMN

Amerikaanse eik (Quercus Rubra)
of
Grove Den (Pinus Sylvestirs)

3x
5x
3x
2x

Kleur

CCZ
Montessori
Damiaan
KMN

250-350cm

m.v.
10cm

Stampbeton

40cm

80cm

30cm

Ø30-50cm

30cm

Totempaal
Detail plaatsing totempaal uitwerking en kleur n.t.b.
schaal 1:20

schaal 1:20

Detail maken stam totempaal
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9		recreatie & spelen
Speelplan

Zie voor gedetailleerde informatie het speelplan (versie 3 - december 2015)

(locaties voorzieningen indicatief)

Wijkspeelvoorziening ‘Op de campus’
Buurtspeelvoorziening ‘In de scheg’ nummers corresponderend met scheggen.
Bos en heide als natuurlijke speelaanleiding
Wijkspeelaanleiding ‘Tussen de scheggen’
Trimroute met indicatieve locaties onderdelen
500m hardloopronde CCZ met indicatieve start
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Zie voor gedetailleerde informatie het speelplan (versie 3 - december 2015)
Het natuurlijke spelen met elementen uit de natuur ligt in Kerckebosch voor
de hand. De basis ligt er al. Met kronkelpaadjes, heuvels en bosjes, wordt een
spannende ruimte gecreërd. Aangevuld met natuurlijke elementen als palen,
keien, zand en water zal de fantasie van het kind telkens opnieuw worden
geprikkeld.
Toestellen kunnen hier een mooie aanvulling op zijn. Kinderen hechten namelijk ook waarde aan een schommel, een glijbaan of een avontuurlijk speeltoestel. Hier moet een balans in gezocht worden die past bij de ruimtelijke kenmerken ter plaatse.

Randvoorwaarden Speelwaarde
• Speelplekken nodigen uit tot beweging en bevatten daartoe verschillen•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de spelvormen en ervaringen: rennen, draaien, rollen, hangen, kruipen
etc.
Op de speelplekken moet zowel alleen als samen bewegen mogelijk zijn;
Speelplekken vormen een uitdaging voor verschillende leeftijdscategorieën;
Speelplekken prikkelen de fantasie;
Speelplekken zijn geborgen en veilig door afscherming van verkeer en
voldoende sociale controle;
Speelplekken hebben voldoende variatie in typen spel in zich:
bewegingsspel/functioneel spel, constructiespel en fantasiespel;
Speelplekken verschillen ten opzichte van elkaar;
Speelplekken zijn voorzien van één of meerdere zitjes met prullenbak;
Speelplekken zijn ankerpunten in de wijk en een herkenning voor kinderen;
Speelplekken zijn levensloopbestendig;
Speelplekken fungeren als ontmoetingsplekken.

Speeltoestellen in de scheggen uitgevoerd in Robiniahout
Geschild, spintvrij geslepen en geschuurd.
De natuurlijke groeivorm behouden. Geen kleur op het hout toepassen.
Indicatief, uitgewerkt per scheg.
Ondergrond speeltoestellen schorssnippers dennenschors. Laagdikte conform valondergrond
speeltoestellen.

In het speelplan wordt onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende plekken.

1. Wijkspeelvoorziening ‘Op de campus’

Centraal in de wijk komt de Campus. Ook voor kinderen en jongeren zal dit
de centrale ontmoetingsplek zijn. Hier zal een grote speelplek worden gerealiseerd met een aantal grote speelobjecten.

2. Buurtspeelvoorziening ‘In de scheg’

De allerkleinste zijn vaak meer aan huis en toezicht gebonden. Hiervoor zal er
in de 4 grotere scheggen een centrale speelplek gerealiseerd worden.

3. Wijkspeelaanleiding ‘Tussen de scheggen’

Naast de meer vormgegeven plekken geeft de natuur veel aanleiding tot spelen. De afwisselende natuurlijke omgeving is een uitstekende speelplek voor
kinderen. Op een aantal locaties wordt dit aangevuld met speelaanleidingen.

4. Trimroute

Langs de kerckeboschlaan komt een trimroute die aanleiding geeft tot sporten in deze natuurlijke omgeving. Langs de route komen verschillende trimonderdelen met een natuurlijk karakter.

Speelaanleidingen buiten de scheggen uitgevoerd in kerckebosch hout
Geschild, spintvrij geslepen en geschuurd.
De natuurlijke groeivorm behouden. Geen kleur op het hout toepassen.
Geen speciale ondergrond, natuurlijke ondergrond behouden.
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10		 hekwerken/erfafscheidingen
Erfafscheiding achtertuin

H

H HH

HH
P
P

A2 - Kastanje gaasscherm met Kamperfoelie (in wijk, zijtuinen, langs wegen en paden)
B - Kastanje gaasscherm met beukenhaag (tussen vrije kavels)
C - Post&Rail hekwerk (achterzijde tuinen aan heidegebied)
D - Kastanje rasterhekwerk met beukenhaag (achtertuinen binnen scheggen)
E - Geluidsscherm Kokowall scherm met klimop (Tussen campus en vrije kavels)
H
P
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Poeren met een poort
Poeren zonder een poort
Voor alle details over beplanting zie hoofdstuk 11.

H

H
H

H
H

P

P
P
H P P

H

P
P

A1 - Kastanje gaasscherm met klimop (vrije kavels tegen bestaande tuinen en oostelijk bosgebied)

H H
H H
H
P
P
P

P

P

type A

type A/B - kastanje gaasscherm

Type A1
Begroeiing, geplaatst op privekavel (details zie hoofdstuk 11):
100% Hedera helix (Klimop)

Profiel kastanje gaasscherm (schaal: 1:50)
Gaasscherm in principe op kavelgrens. Alleen
wanneer type B langs openbaar gebied komt
wordt het gaasscherm 30 cm terug geplaatst i.v.m.
eigendom haag.

type B

Type A2
Begroeiing, geplaatst op privekavel (details zie hoofdstuk 11):
50% Lonicera periclymenum (kamperfoelie)
50% Lonicera henryi (groenblijvende kamperfoelie)

Doorsnede kastanje gaasscherm (schaal: 1:50)

Impressie kastanje gaasschem met hedera

Kastanje gaasschem geplaatst in scheg 1

Type B (Tussen vrije kavels)
Begroeiing, geplaatst als enkele rij aan beide zijden van het hekwerk (details
zie hoofdstuk 11):
Haag van Fagus sylvatica (Beuk)
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type C - post&Rail hekwerk

kastanjehouten post&rail hekwerk + Posten
ca. 160 cm hoog, geschild en gekloofd kastanjehout, 3 rails met een lengte
van ca. 300 cm. Geplaatst op kavelgrens.

Profiel post&rail hekwerk (schaal: 1:50)
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TYPE D - Kastanjehouten raster hekwerk (engels)

Kastanjehouten raster hekwerk (engels)
Hoogte ca. 180 cm, latafstand 4-5 cm
Palen kastanjehout gekloofd 80-100 mm, h.o.h. 120 cm
Geplaatst op kavelgrens.

begroeiing
Fagus sylvatica (beuk) haag in dubbele rij. Geplaatst op privekavel.
(details zie hoofdstuk 11)

Referentiebeelden kerckebosch
Toegepast bij scheg 5

Optie: Poorten t.b.v. achtertuinen

OPTIE: kastanje poort
Bij gebruik van poorten in het hekwerk van de achtertuin de poort passend bij
het hekwerk. Impressie is voorbeeld hekwerk.

Profiel+doorsnede kastanje raster hekwerk (schaal: 1:50)
Hekwerk geplaatst op kavelgrens.
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erfafscheiding voortuin - vrije kavels
muur vrije kavels Bosrand
Basismuur

Vrije kavels Bosrand

Hang en sluitwerk

Voor opties zie bijlage II en III

poeren met muur (Zonder Nederlandse poort optioneel)
Nederlandse Poort dubbel; 3,5 m breed; 0,85 m hoog, naar binnen draaiend.
Voor opties zie documenten in lijst vigerende documenten pag. 3.

Schanieren en sluiting
Staal verzonken
leverancier: Bovenschutte

Vrije kavels Hoge Dennen

accessoires

Poer vrije kavels Bosrand / Hoge Dennen
Basispoer

Inbouw LED
RVS
leverancier: Light 11

Voor opties zie bijlage II en III
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poeren zonder muur (Zonder Nederlandse poort optioneel)
Nederlandse Poort dubbel; 3,5 m breed; 0,85 m hoog, naar binnen draaiend.
Voor opties zie documenten in lijst vigerende documenten pag. 3.

Brievenbus Deur
RVS
leverancier: Nostalux

erfafscheiding voortuin - grondgebonden woningen
Type 1: Hagen

Type 2: Hekwerk

Type 3: Hekwerk + Haag

Beukenhaag
Voortuinen worden voorzien van een Fagus sylvatica (beuk) haag als
erfafscheiding. Geplaatst op privekavel. Hoogte ca 60 cm.
(details zie hoofdstuk 11)

kastanjehouten raster hekwerk (engels)
Hoogte ca. 80 cm, latafstand 4-5 cm
Palen kastanjehout gekloofd 80-100 mm, h.o.h. 120 cm
Geplaatst op kavelgrens.

kastanjehouten raster hekwerk met beukenhaag aan kavelzijde
Type A en B kunnen gecombineerd worden waarbij de beukenhaag aan de
kavelzijde wordt aangeplant.

Optie: Poorten t.b.v. voortuinen

OPTIE: kastanje raster poort
Bij gebruik van poorten in het hekwerk van de voortuin de
poort passend bij het hekwerk.
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aanvullende hekwerKen
klimscherm

Paal-draad - Groenvak

Paal-draad - Haag

scherm voor bergingen grenzend aan openbaar gebied
Specificaties conform kasanje gaasscherm type A/B.

hekwerk voor tijdelijk bescherming groenvakken tegen doorsteken
voetgangers/fietsers en fout parkeren.
Hoogte 60 cm, bovenop de palen 1 draad bevestigd
h.o.h. ca 3.0 meter, alleen in bochten h.o.h. afstand verkleinen om afsnijding
te voorkomen.

hekwerk voor bescherming tegen doorsteken voetgangers/fietsers
Vrij staande hagen voorzien van Paal&Draad hekwerk in het midden van
de haag. Hoogte 50 cm (hagen van 60 cm), 60 cm (hagen van 80 cm) of
80 cm (hogere hagen). Bovenop de palen 1 draad bevestigd. Palen rond,
verduurzaamd, diam. 80-100 mm, h.o.h. 1,2 m.

Profiel hekwerk bescherming groenvak (schaal: 1:50)
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Utrechts landschap hekwerk

TYPE e - Kokowall scherm

Post & Rail hekwerk langs heidegebied
ca. 60 cm hoog, geschild en gekloofd kastanjehout, 1 rails met een lengte van
ca. 265 cm.
Plaatsen langs de rand van de Kerckeboschlaan op ca. 0.50mvan het
heidegebied langs voetpad en ca. 3.0 meter met het Stolpad mee. Waar
bosschages langs het pad staan stopt het hek na ca. 3.0 meter. Hier vormt de
bosschage de afscherming.

Geluidsscherm tussen woningen en campus
200cm hoog, stalenframe volbad verzinkt en gecoat in kleur RAL7016
Frames met lengte van 250cm. Maat van passtukken variabel. Frames worden
geplaatst op palen van 300cm of 325cm(hoogte verschil). De palen worden
gefundeerd dmv beton.
Kokowall frame: Aan beide zijden een Kokowall constructie uit Ø32mm
kokosstokken welke zijn afgeborgd middels een met kokosband omwikkelde
stalen stang Ø8mm.
Geluidsisolatie: Geluidsisolatie in ééngetalsaanduiding gemeten volgens NENEN-ISO-717-1: Rw = 30dB(a) volgens NEN 1793-2 in categorie B3 (hoogste klasse
voor geluidsisolatie)
Aan beide zijdes Hedera helix tegen Kokowall

Profiel post&rail utrechts landschap hekwerk (schaal: 1:50)

Profiel KOKOsystem (schaal: 1:50)

afwerken bestaand hekwerk

Bestaand Hek met beukenhaag
Bestaand hek rondom school behouden en Beukenhaag er tegenaan zetten.
De haag komt te staan op openbaar gebied aan de buitenzijde van het het.
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11		 beplanting
visie beplanting gebieden

Wonen in het Eiken-Beuken woud
Wonen in het Eiken-Beuken woud (open plek met afwijkende soorten)
Wonen in het Eiken-Berken woud
Wonen aan de hei (bosgebieden in dit gebied indicatief)
Verbijzondering
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Afstand tot K&L
Wonen in het Eiken-Beuken woud

Wonen aan de hei

Wonen in het woud houdt in dat de omgeving relatief schaduwrijk is en bomen vaak

Wonen aan de rand van de hei betekent wonen in zonlicht, openheid en uitzicht.

tot vlak aan de gevels/erfgrenzen staan en de wegen door de bomen slingeren. De

Daarbij wordt wel de kanttekening gesteld dat het geen enorm kaal heideveld betreft

onderbegroeiing is afgestemd op de schaduwrijke omgeving en daar waar van nature

en er veel solitaire bomen en boomgroepen zullen blijven staan. Heide zal ook nooit

onderbegroeiing ontbreekt wordt in de directe woonomgeving deze aangeplant.

100% bedekt zijn en bovendien bloeit heide maar een beperkte periode in het jaar.

Daar waar veel gekapt is om de bouw mogelijk te maken worden nieuwe bomen

Het beeld zal dan ook voornamelijk bestaan uit een heide en gras en coulissen van

aangeplant. Het Eikenbeukenbos is in volwassen stadium een vrij donker bostype met

bomen.

Ruimtelijke kenmerken:

Ruimtelijke kenmerken:

< 1.5m >

een open struikenlaag, maar af en toe groepen Rododendrons en solitaire struiken als
hulst en boswilg. De ondergroei kan soortenrijk zijn.

basis Sortiment:
Bomen: 		

Eik, Berk, Den

basis Sortiment:

Bosplantsoen:

-

Bomen: 		

Eik, Beuk, Berk, Den

Sierheesters:

Brem, Lijsterbes, Juniperus, Stekelbrem, Gaspeldoorn, Wilde appel

Bosplantsoen:

Type ‘BOS’

Onderbeplanting: Bosbes

Sierheesters:

Rododendron, Hulst, Boswilg, Kardinaalsmuts, Sporkehout

Kruidenmengsel: Kerckebosch Kruidenmengsel 2 en zadenrijk heidehooi

Onderbeplanting: Maagdenpalm, Pachysandra, Klimop, Adelaarsvaren
Kruidenmengsel: Kerckebosch Kruidenmengsel 1

Wonen in het Eiken-Berken woud

wortelscherm toepassen
afstand bomen tot K&L zones
Tussen bomen en K&L zones een wortelscherm aanbrengen.
Bomen op minimaal 1.50 meter afstand houden tot K&L zones i.v.m voldoende
doorwortelbare grond.
Berken kunnen hier een uitzondering op zijn. Wanneer er voldoende
doorwortelbare ruimte is kunnen zij tot 1.0 meter van de K&L zones staan.

Verbijzondering

Ruimtelijke kenmerken:

Ruimtelijke kenmerken:

Wonen in het woud houdt in dat de omgeving relatief schaduwrijk is en bomen vaak

Sommige locaties vragen een verbijzondering van de beplanting. Op deze plekken

tot vlak aan de gevels/erfgrenzen staan en de wegen door de bomen slingeren. De

worden meer cultuurlijke soorten gecombineerd met de natuurlijke soorten die in heel

onderbegroeiing is afgestemd op de schaduwrijke omgeving en daar waar van nature

Kerckebosch voorkomen. Bijvoorbeeld op de campus, dicht bij de bebouwing wordt dit

onderbegroeiing ontbreekt wordt in de directe woonomgeving deze aangeplant.

type toegepast.

Daar waar veel gekapt is om de bouw mogelijk te maken worden nieuwe bomen

K&L

aangeplant. Het Eikenberkenbos is lichter dan het Eikenbeukenbos en heeft daardoor

basis Sortiment:

een dichtere struikenlaag met meer variatie.

Bomen: 		

Groepen Eik, Beuk, Berk, Den (+ solitaire specials)

Bosplantsoen:

Type ‘BOS’

basis Sortiment:

Sierheesters:

o.a.: Rododendron, ...

Bomen: 		

Eik, Berk, Den

Onderbeplanting: Maagdenpalm, Pachysandra, Kerstroos, Lampenpoetser,

Bosplantsoen:

Type ‘BOS’

		Pijpenstrootje

Sierheesters:

Hulst, Hazelaar, Kardinaalsmuts, Lijsterbes, Sporkehout,

Kruidenmengsel: Kerckebosch Kruidenmengsel 1

		

Toverhazelaar, Wilde appel

< 1.0m >
K&L
wortelscherm toepassen
afstand struiken tot K&L zones
Tussen struiken en K&L zones een wortelscherm aanbrengen.
Struiken mogen niet op de K&L zones staan. Grote struiken
moeten minimaal 1.00 meter afstand houden tot K&L zones.

Onderbeplanting: Klimop, Kerstroos
Kruidenmengsel: Kerckebosch Kruidenmengsel 1

<

2.0m

>

afstand nieuw te planten bomen tot woningen
Nieuwe bomen op minimaal 2.00 meter afstand planten van woningen en
andere gebouwen. Met uitzondering gebouwen met maar 1 bouwlaag
zoals bergingen. Bestaande bomen wel binnen deze ruimte proberen te
handhaven.
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Bomen
Heel kerckebosch
Boompalen toepassen:
Betula:
Verankeren met boomband aan 1 boompaal Ø80-100mm,
lengte 2,5m kastanjehout met FSC-keurmer
Fagus / Quercus / Pinus:
Verankeren met boomband aan 2 boompalen Ø80-100mm,
lengte 2,5m kastanjehout met FSC-keurmer
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Betula pendula (Ruwe Berk)
tot 20 meter hoog, witte bast, gele herfstkleur
aanplant 50% 8-10 cm stamomtrek
50% 12-14 cm stamomtrek (met draadkluit)

Fagus sylvatica (Beuk)
tot 45 meter hoog, oranje herfstkleur
aanplant 16-18cm stamomtrek (met draadkluit)

Quercus robur (ZomerEik)
tot 30 meter hoog, bruine herfstkleur
aanplant 18-20cm stamomtrek (met draadkluit)

Pinus sylvestris (Den)
tot 35 meter hoog, groenblijvend
aanplant 18-20cm stamomtrek (met draadkluit)

Bosplantsoen
Heel kerckebosch
Bosplantsoen ‘Bos’
1 stuks / m2, driehoeksverband
25.0% Quercus robur 125/150,
12.5% Fagus sylvatica 125/150,
12.5% Betula pendula 125/150,
12.5% Betula pubescens 125/150,
12.5% Malus sylvestris 80/100,
12.5% Ilex aquifolium 80/100,
12.5% Sorbus aucuparia 80/100.

Quercus robur (zomereik)

Fagus sylvatica (Beuk)

Betula pendula (Ruwe berk)

Malis sylvestris (wilde appel)

Ilex aquifolium (Hulst)

sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)

NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

Betula Pubescens (zachte berk)
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sierheesters
Eiken-beuken woud
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Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts)
tot 6 meter hoog,
herfst roze-rode vruchten en roze-rode herfstkleur

Salix caprea (boswilg)
tot 9 meter hoog,

Rhododendron catawbiense ‘Boursault’
tot 250 cm hoog,
bloei mei (paars)

Rhamnus frangula (sporkehout)
tot 5 meter hoog, bloei mei-september (wit)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

Ilex aquifolium (Hulst)
tot 10 meter hoog, groenblijvend,
herfst rode bessen,

Rhododendron ‘madame carvolho’
tot 150 cm hoog,
bloei mei-juni (lichtroze)

Rhododendron ‘Parsons Gloriosum’
tot 150 cm hoog,
bloei juni (roze)

Rhododendron ‘ERATO’
tot 150 cm hoog,
bloei mei-juni (rood)

aanplant solitair, maat 80/100 cm hoog (C3L)

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

sierheesters
eiken-berken woud

Ilex aquifolium (Hulst)
tot 10 meter hoog, groenblijvend,
herfst rode bessen,

Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts)
tot 6 meter hoog,
herfst roze-rode vruchten en roze-rode herfstkleur

aanplant solitair, maat 80/100 cm hoog (C3L)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)
tot 10 meter hoog, bloei mei/juni (wit),
herfst oranje/rode bessen 0,6-1,0 cm en gele herfstkleur,

Corylus avellana (hazelaar)
tot 2 meter hoog, bloei: februari-maart (geel),
herfst hazelnoten,

Hamamelis molis (Toverhazelaar)
tot 6 meter hoog, bloei: januari (geel)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

aanplant solitair, maat 150/175 cm hoog (C3L)

Rhamnus frangula (sporkehout)
tot 5 meter hoog, bloei mei-september (wit)

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

Malis sylvestris (wilde appel)
tot 10 meter hoog, bloei april/mei (roze),
herfst geel-groene appeltjes 3-4 cm
aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)
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sierheesters
aan de hei
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Ulex europaeus (Gaspeldoorn)
tot 2 meter hoog, bloei: januari - juni, wintergroen

Juniperus communis (Jeneverbes)
tot 5 meter hoog, groenblijvend

Malis sylvestris (wilde appel)
tot 10 meter hoog, bloei april/mei (roze), herfst geel-groene
appeltjes 3-4 cm

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (C2L)

aanplant solitair, maat 80/100 cm hoog (C3L)
NOTE: PLANTVOET AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant solitair, maat 125/150 cm hoog (C3L)

Genista anglica (stekelbrem)
tot 60 cm hoog, bloei: april - juni

Cytisus scoparius (brem)
tot 2 meter hoog, bloei: mei - juni

Genista pilosa (kruipbrem)
tot 30 cm hoog, bloei: maart-juni

aanplant groep, maat 40/50 cm hoog (C2L)

aanplant solitair, maat 60/80 cm hoog (C3L)

aanplant groep, maat 25/30 cm hoog (C2L)

sierheesters
verbijzondering

Rhododendron catawbiense ‘Boursault’
tot 250 cm hoog,
bloei mei (paars)

Rhododendron ‘madame carvolho’
tot 150 cm hoog,
bloei mei-juni (lichtroze)

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

Rhododendron ‘Parsons Gloriosum’
tot 150 cm hoog,
bloei juni (roze)

Rhododendron ‘Erato’
tot 150 cm hoog,
bloei mei-juni (rood)

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS

aanplant groepen, maat 40/50 cm hoog (MKL)
NOTE: PLANTVAK AFDEKKEN MET SCHORS
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onderbeplanting
Eiken-beuken woud
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Hedera helix (Klimop)
kruipend, groenblijvend

Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)
1,5 tot 3,0 meter hoog, groen blad

aanplant 9 stuks / m2, P9, 3 ranken, driehoeksverband

aanplant 5 stuks / m2, P9, driehoeksverband

Vinca minor (Maagdenpalm)
groenblijvend, 20 cm hoog, bloei maart-april (paars)

Pachysandra terminalis
groenblijvend, 20 cm hoog, bloei maart-april (wit)

aanplant 9 stuks / m2, P9, driehoeksverband

aanplant 9 stuk / m2, P9, driehoeksverband

eiken-berken woud

Aan de hei

Hedera helix (Klimop)
kruipend, groenblijvend

Helleboris ‘Atroruben’
35 cm hoog, bloei februari-april (donkerroze)

Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes)
tot 60 cm hoog, bloei april-juni (roze), eetbare bessen

aanplant 9 stuks / m2, P9, 3 ranken, driehoeksverband

aanplant groepen 5 stuks, P9, driehoeksverband

aanplant 9 stuks / m2, P9, driehoeksverband

Helleboris niger (kerstroos)
25 cm hoog, bloei januari-april (wit)
aanplant groepen 5 stuks, P9, driehoeksverband
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verbijzondering
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Pachysandra terminalis
groenblijvend, 20 cm hoog, bloei maart-april (wit)

molinia caerulea
siergras, 100 cm hoog, bloei augustus-oktober (aren)

aanplant 9 stuk / m2, P9, driehoeksverband

aanplant 7 stuks / m2, P9, driehoeksverband

Vinca minor (Maagdenpalm)
groenblijvend, 20 cm hoog, bloei maart-april (paars)

Pennisetum alopecuroides (Lampenpoetser)
siergras, 80 cm hoog, bloei augustus-oktober(aren)

aanplant 9 stuks / m2, P9, driehoeksverband

aanplant 7 stuks / m2, P9, driehoeksverband

haagbeplanting
heel kerckebosch

Aan de hei

Fagus sylvatica (beuk)
houdt in winter dor blad vast,
hagen 60 cm hoog aanplanten in maat 60/80 cm hoog
hagen hoger dan 60 cm aanplanten in maat 125/150 cm hoog

Juniperus communis (Jeneverbes)
wintergroen, maat 50/60 cm hoog

aanplant enkele rij: 1 rij met 3.5 stuks/m1
aanplant lijnvormige haag: 2 rijen met 7 stuks/m1, driehoeksverband
aanplant blokhaag: 4 rijen per 1 meter breedte met 14 stuks/m2, driehoeksverband
wanneer planten in een hogere maat aangeplant zijn terug knippen tot gewenste
hoogte.

aanplant lijnvormige haag: 1 rij met 5 stuks/m1
aanplant in blokhaag: 2 rijen met 10 stuks/m2, driehoeksverband
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klimplanten
Heel kerckebosch - tegen kastanje gaasscherm (Type A)

of

50% Lonicera periclymenum (wilde kamperfoelie)
tot 6 meter hoog, bloei juni-oktober (wit/geel/rood)

50% Lonicera henryi (groenblijvende kamperfoelie)
tot 4 meter hoog, groenblijvend, bloei juni-september (oranjegeel)

100% Hedera helix (Klimop)
tot 10 meter hoog, groenblijvend

aanplant maat 60/80 cm hoog met 3-5 ranken, 3 stuks per m1

aanplant maat 60/80 cm hoog met 3-5 ranken, 3 stuks per m1

aanplant maat 60/80 cm hoog met 3-5 ranken, 3 stuks per m1

Heel kerckebosch - Tegen schanskorf
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50% Hedera helix (Klimop)
tot 10 meter hoog, groenblijvend

50% Lonicera periclymenum (wilde kamperfoelie)
tot 6 meter hoog, bloei juni-oktober (wit/geel/rood)

aanplant maat 40/60 cm hoog met 3-5 ranken, 3 stuks per m1

aanplant maat 40/60 cm hoog met 3-5 ranken, 3 stuks per m1

kruidenmengsel

grasmengsel

Heel kerckebosch

Aan de hei

Kerckebosch kruidenmengsel 1
voor de bosomgeving. Foto’s indicatief voor enkele soorten

Kerckebosch kruidenmengsel 2
voor de zonnige delen: heischraal, droog.
Foto’s indicatief voor enkele soorten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duizendblad
Look-zonder-look
Knoopkruid
Dolle kervel
Wilgenroosje
Bochtige smele
Vingerhoedskruid
Gewone reigersbek
Koninginnekruid
Glad walstro
Robertskruid
Geel nagelkruid
Gewone bereklauw
Stijf havikskruid
Sint-janskruid
Gewoon biggenkruid
Zandblauwtje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akkerkool
Vlasbekje
Bosvergeet-mij-nietje
Middelste teunisbloem
Grote klaproos
Smalle weegbree
Viltganzerik
Gewone brunel
Dagkoekoeksbloem
Avondkoekoeksbloem
Bosandoorn
Boerenwormkruid
Valse salie
Heggendoornzaad
Hazenpootje
Gewone ereprijs
Mannetjesereprijs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duizendblad
Gewoon reukgras
Gewone zandmuur
Struikhei
Brem
Peen
Vingerhoedskruid
Gewone reigersbek
Schapengras
Liggend walstro
Stijf havikskruid
Muizenoor
Sint-Janskruid
Gewoon biggenkruid
Zandblauwtje
Vertakte leeuwentand
Kleine leeuwentand
Vlasbekje
Gewone rolklaver

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerckebosch Grasmengsel
voor de schaduwrijke delen en droge zandgronden. Goed betreedbaar.
Foto’s indicatief(vervangen voor foto Kerckebosch)

Gewone veldbies
Middelste teunisbloem
Grote klaproos
Smalle weegbree
Viltganzerik
Gewone brunel
Schapenzuring
Grasmuur
Hazenpootje
Liggende klaver
Kleine klaver
Mannetjesereprijs
Smalle wikke
Akkerviooltje

•
•
•
•

40% Ruwe Smele
30% Roodzwenk - gewoon
10% Roodzwenk - fijn
20% Veldbeemdgras
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12		Grondwerk
Profileren

Profileren van oppervlak groenvakken algemeen
-
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Betreft profileren van groenvakken en taluds zodat het gebied naast
paden en wegen ca. 10 cm lager ligt dan bovenkant paden/wegen
i.v.m. natuurlijke afwatering in groenvakken.
Betreft grof egaliseren en afwerken van bestaande grondslag

gebruik aanwezige grondopbouw
De aanwezige grond in Kerckebosch kan voor verschillende doeleinden
hergebruikt worden. Door de lagen goed te scheiden is het mogelijk om met
deze afzonderlijke delen veel verschillende functies te vervullen.

benaming:

functie:

Strooisellaag
Eerstre centimeters met onverteerde naalden en bladeren.

mulchen plantvakken, juniperus en bosplantsoen
De onverteerde naalden en bladeren die de bouwgebieden worden
verzameld dienen direct na aanplant rond nieuwe beplanting te worden
teruggebracht. Hiermee wordt de aarde afgedekt wat een aantal voordelen
heeft:

Humeuze toplaag
Onder de strooisellaag zit vaak (niet altijd) een laag zwarte grond.
Hier is de strooisellaag verteerd en is een voedselrijke laag ontstaan.

zandgrond
Onder de humeuze toplaag zit de natuurlijke zandbodem. Deze
bodem bevat weinig voeding.

1. Onkruidwerend: de mulchlaag remt de groei van onkruid af.
2. Bescherming: de organische laag vormt een beschermlaag tegen zware
regenval, felle zon, temperatuurverschillen en uitdrogende wind.
3. Houdt vocht vast: de grond droogt minder snel uit, wat goed is voor je
planten.
4. Hergebruiken: door tde strooisellaag te hergebruiken hoef je minder weg te
gooien.

Grondverbetering
Deze voedselrijke grond kan, indien van voldoende kwaliteit, gebruikt worden
als teelaarde in nieuwe plantvakken.

opvulling
Deze voedselarme grond wordt niet gebruikt voor plantvakken wel wordt hij
gebruikt om het terrein te profileren.
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Grondverbetering beplantingen
Grondverbeteren t.b.v. bomen (behalve berken)
-

Te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,00 m3 per gat.
Afm. gaten: 2,50 x 2,50 x 1,00 m1
-	De aanvulling ter dikte van 0,15 m mengen met 0,15 m van de
ondergrond
-	Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveld.
- Bomengrond in plantvakken met voldoende omvang.
- Bomenzand bij plantvakken in bestrating (kleiner dan 2,5x2,5m)
De aanvulling verdichten
-	De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten

Grondverbeteren t.b.v. bosplantsoen en heesters

-	Ontgraven van plantgat, dikte laag gemidddeld 0,3 m
Teelaarde verwerken in plantgat, dikte laag gemiddeld 0,3 m
-	De aanvulling ter dikte van 0,15 m mengen met 0,15m van de
ondergrond en verdichten.
Plantvak afdekken met strooisellaag na aanplant

Grondverbeteren t.b.v. Rhododendrons

-	Ontgraven van plantgat, 0,16 m3 / plant
0,08 m3 teelaarde + 0,08 m3 turf verwerken in plantgat.
-	De aanvulling mengen met 0,16 m3 van de ondergrond
Plantgat verdichten en markeren door middel van piketten.
Plantgat afdekken met 0,1 m gebiedseigen strooisellaag 			
na aanplant Rhododendrons.

Grondverbeteren t.b.v. onderbeplanting

-	Ontgraven van plantgat, dikte laag gemiddeld 0,1 m
Teelaarde verwerken in plantgat,
dikte laag gemiddeld 0,1 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
-	De aanvulling ter dikte van 0,1 m mengen met 0,1 m van de
ondergrond en verdichten.
Plantvak afdekken met strooisellaag na aanplant

Grondverbeteren t.b.v. klimplanten

-	Ontgraven van plantgat, dikte laag gemidddeld 0,1 m
Teelaarde verwerken in plantgat, dikte laag gemiddeld 0,1 m
-	De aanvulling ter dikte van 0,1 m mengen met 0,1m van de
ondergrond en verdichten.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grondverbeteren t.b.v. haagplanten

-	Ontgraven van plantgat, dikte laag gemiddeld 0,3 m
Teelaarde (incl. mycorrhiza) verwerken in plantgat haagplanten,
dikte laag gemiddeld 0,3 m
-	De aanvulling ter dikte van 0,15 m mengen met 0,15m van de
ondergrond en verdichten.
Plantvak afdekken met strooisellaag na aanplant

Grondverbeteren t.b.v. gras in parkeervakken
-

76

Volledige dikte van betonstraatstenen vullen met humeus zand.
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13		kleur- en materiaalstaat
KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Datum: 12-01-2018

VERHARDING

Type
Asfalt rijweg
Straatbaksteen
Vlechtverband
Grasbetonsteen

Gebruik
Kerckeboschlaan
Woonstraat
Rammelstrook
Parkeervak

Materiaal
SMA NL 8B 70/100
Klinkers; Dikformaat, type wasserstrich
Klinkers; Dikformaat, type wasserstrich
GreenSTONcombi, type Greenston, 250x250x80 mm,
basaltspittoplaag
GreenSTONcombi, type Vollstein, 200x200x80 mm,
basaltspittoplaag
GreenSTONcombi, type Rasenfugenstein 200x200x80 mm,
basaltspittoplaag
Beton, 20x20 cm, uitgewassen basaltspittoplaag
30x30x6cm met 7 ribbels

Kleur
Zwart
Juist
Juist
Antraciet

Grasbetonsteen

Parkeervakindeling

Grasbetonsteen

Rijbaan parkeerbak

Betontegels
Geleidetegels
Asfalt met slijtlaag

Voetpad woonstraat
Voetpaden
kruisingen/bushalte
Wandelpaden

Halfverharding
Fundering halfverharding

Wienerberger
Wienerberger
Klostermann

Antraciet

Klostermann

Antraciet

Klostermann

Antraciet
wit

Struyck Verwo
Struyck Verwo

Zwart

Wandelpaden
Wandelpaden

Asfalt AC22-base, 60 mm dik, slijtlaag afgestrooid met grind,
2/5 mm, sortering 1112 (zie bijlage I)
Stol
Mengranulaat, sortering 0/31,5

Gebruik
Kerckeboschlaan
Kerckeboschlaan
Kerckeboschlaan
Woonstraat
Woonstraat
Woonstraat
Woonstraat
Woonstraat

Materiaal
Beton, 300x250 mm
Beton, 300x250 mm
Beton, 440x440 mm
Beton, 130/150x250 mm
Beton, 150x250 mm
Beton, 120x250 mm
Beton, 100x200 mm
Beton, 405x500x200 mm

Kleur
Antraciet
Antraciet
Antraciet
Antraciet
Antraciet
Antraciet
Antraciet
Antraciet

Leverancier
Struyck Verwo
Struyck Verwo
Giverbo
Struyck Verwo
Struyck Verwo
Struyck Verwo
Struyck Verwo
Struyck Verwo

Materiaal
Prefab elementen uit beton
Cor-Ten staalplaat gezet in U-Profiel van de keerwand
Cor-Ten staal koker 80x80 mm
Waxed Wood (Foreco) boomstam ø300 mm, verzonken op
voet; Grove den uit Kerckebosch

Kleur
Grijs
Roestbruin
Roestbruin
Hout

Leverancier

Gebruik
Constructie
Vulling keermuur
Constructie
Constructie
Constructie

Materiaal
Schanskorf 1300x300 mm van betonijzer
Turfblokken 120x100x200 mm
Jogetex PP 17/16, Doorwortelbaar
Geogrid type 510
Cortenstaal 4mm dik

Kleur
Roestbruin
Bruin
Zwart
n.v.t.
Roestbruin

Gebruik

Materiaal
Prefab trapelement GTxx-xx
RVS 316 Trapleuning buis ø45 mm
Cor-Ten staalplaat in gezette hoek, 4mm dik

Kleur
Antraciet
RVS
Roestbruin

Type
Metronomis Torch LED

Gebruik
Campus + Hoog Kanje

Metronomis Torch LED

Scheggen

CitySwan LED

Kerckeboschlaan

Kleur
Leverancier
Coating: Akzo Futura 2900 sablé Philips
gris
Coating: Akzo Futura 2900 sablé Philips
gris
Coating: Akzo Futura 2900 sablé Armatuur: Philips
gris
Mast: Kaal Masten BV

Urban Projector Urban Scene

Kerckeboschlaan

Materiaal
Aluminium mast conisch
masthoogte: 4m lichtpunthoogte 5m
Aluminium mast conisch
masthoogte: 3,5m lichtpunthoogte 4,5m
Aluminium mast ontwerp wUrck
masthoogte: 5,5m lichtpunthoogte 4m
7,5m lichtpunthoogte 6m
Aluminium mast ontwerp wUrck
masthoogte: 7,5m lichtpunthoogte 7m

OPSLUITING

Type
Brede opsluitband
Brede molgoot
Bushaltebanden
Trottiorband
Opsluitband
Opsluitband
Opsluitband
Inritband

KEERWAND HELLINGBAAN PARKEERBAK (ONDERDELEN)

Type
Keerwand
Bekleding
Parkeerwering
Parkeerwering

Gebruik
Constructie
Constructie
voet
boomstam

SCHANSKORF KEERMUUR (ONDERDELEN)

Type
Schanskorf
Turfblokken
Anti-erosiedoek
Funderingswapening
Deksel

TRAP (ONDERDELEN)

Type
Treden
Leuning
Zijkant

VERLICHTING
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masthoogte:

Leverancier

Foreco

Leverancier

Tensar

Leverancier

Coating: Akzo Futura 2900 sablé Armatuur: Philips
gris
Mast: Kaal Masten BV

STRAATMEUBILAIR

Type
Afvalbak
Afvalbak ondergronds
Anti-parkeerbalk op voet

Gebruik

Anti-parkeerpaal

ter bescherming laadpalen

Laadpaal
Cor-ten stalen strip
Fietsbeugel 'Kerckebosch'

Boomspiegel

Picknickbank
Bank
Flespalen
Straatnaambord

Borden wanneer deze niet
elders opgehangen kunnen
worden

Materiaal
Bammens Capitole Classic
Bammens collectors ondergronds, type Belfast
Waxed Wood (Foreco) boomstam ø300 mm, Grove den uit
Kerckebosch, verzonken op buis ø76,1 x 4mm staal, niet
verduurzaamd
Vierkante eikenhouten paal, 145x145X1400 mm, v.v. 2
reflecterende bandjes in rood/wit.
Corten staal, 100 mm hoog, 4 mm dik
Waxed Wood staander, kopmaat 150-200 mm, lengte 1,8m
verbonden met RVS A4 buis ø60.3 x 3 mm, lengte 990 mm

HEKWERKEN

Gebruik
Erfafscheiding achtertuin

Post&Rail hekwerk

Erfafscheiding achtertuin
tegen heidegebied

Kastanjehouten rasterhekwerk - Erfafscheiding achtertuin
hoog
Kastanjehouten rasterhekwerk - Erfafscheiding voortuin
laag
Houten Poorten
Hang en sluitwerk
Brievenbus inwerpgleuf
Brievenbus deurtje
Verlichting
Kokowall

scheg 1 bosrand en Hoge
dennen
Houten poorten
Poeren voorzijde
Poeren achterzijde
Poeren zijkant
Erfafscheiding achtertuin
tegen Campus

Klimscherm

Straatzijde bergingen

Paal-draad

Tijdelijke bescherming
plantvakken

Utechts landschap Hekwerk

Gebruik

Voegmortel

hout

Jaap de Vries

RAL 9011
roestbruin
RVS + hout

Pitpoint
Foreco

Ral 9011

Van Vliet Kastanjehout
Van Vliet Kastanjehout
HR-Groep

Kokerprofiel SNB 15,20 of 30 voorzien van twee eindkappen

Crème\Groen

Pol Heteren

RAL 9011
RAL 9011
RAL 9011

AKA Gräper

Materiaal
Kleur
gegalvaniseerd betongaas, 2x2 meter, maaswijdte
100x100x6mm, palen Kastanjehout ø120 mm, deklat
Kastanjehout halfrond 120x28x2000mm
kastanjehouten staander, ø140-160 mm, lengte min. 2.6 meter
kastanjehouten liggers, gekloofd kastanjehout, ø120-140 mm,
lengte min.3.0 meter

Leverancier
Van Vliet kastanjehout

Kastanjehouten staander gekloofd, ø80-100 mm, lengte min.
2.7 meter
Raster van Engels hekwerk gekloofd kastanjehouten latten,
180cm hoog, latafstand 4-5 cm
Kastanjehouten staander gekloofd, ø80-100 mm, lengte min.
1.8 meter
Raster van Engels hekwerk gekloofd kastanjehouten latten,
80cm hoog, latafstand 4-5 cm

Van Vliet kastanjehout

Staal verzonken Landelijke hekwerken
Natuursteen

Bovenschutte
Stonebase
Nostalux
light11.nl
Kokosystems BV

Foreco

Kastanjehouten staander gekloofd, ø80-100 mm, lengte min.
1.8 meter
Enkele ligger van gekloofd kastanjehout, ø120-140 mm, lengte
min.3.0 meter
Materiaal
Wasserstrich
beamix ‘nevel nuance’ code 2735 (of vergelijkbaar)
Belgisch hardsteen, 560x560x100 mm, gezoet

Van Vliet kastanjehout

Van Vliet kastanjehout

RVS
Grafiet - 33018
Staal gecoat RAL7016
Frame en staanders verzinkt staal(200x250cm)
binnenwerk: Kokosstokken Ø32mm
Geluidisolerend volgens NEN-EN-ISO-717-1: Rw = 30dB(a)
volgens NEN 1793-2 in cat. B3 (hoogste klasse)
Kastanjehouten staander met gegalvaniseerd betongaas, 2.0m
hoog, maaswijdte 100x100x6mm
Ronde staander verduurzaamd, ø80-100 mm, enkele staaldraad

BASISMUUR EN BASISPOER VRIJE KAVELS (ONDERDELEN)

Type
Steen
Voeg
Afdekplaat poer

Leverancier
Bammens
Bammens
Foreco

Type Boomstam; Kastanje + eikenhout, 200 cm lang
staal verzonken gepoedercoat

Nutskast
Transformatorhuis
Overig straatmeubilair

Type
Kastanje gaasscherm

Kleur
RAL 9011
RAL 9011
hout

Van Vliet kastanjehout

Kleur
Juist

Leverancier
Wienerberger
Beamix
Antraciet
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Labor: Welbers Kieswerke GmbH - Quirinusstraße 33 - 47624 Kevelaer

Bestimmung der
Korngrößenverteilung
Angewendetes Verfahren:

Trockensiebung

Bezeichnung:
Hersteller:

Prüfung am:

2/5 Quarzkörnung 2-5 mm (1112)
Welbers Kieswerke GmbH
Quirinusstraße 33
47624 Kevelaer
13.03.2014

Prüfer:

Herr Ripkens

Entnommen am:

13.03.2014
Herr Ripkens

Entnehmer:
Ort der Entnahme:

Werk Wemb

Band

Gesamt-Trockenmasse(M1) in g:

476,9

SiebMasse des Anteil des Summe des Rückstand
öffnungsweite Rückstandes Rückstandes Durchgangs
gesamt
(Ri)
[mm]
[g]
[%]
[%]
[%]
0,063
0,2
0
0
100
0,250
0,1
0
1
99
0,50
0,4
0
1
99
1,00
34,1
7
1
99
2,00
376
79
8
92
4,00
63,8
13
87
13
5,60
0
0
100
0
8,00
0
0
100
0
0
100
0
Material in der
0
Auffangschale
Summe Ri + P in g
Siebverlust in %

474,6
0,5

100%

Prozent

80%
60%
40%

Unterschrift

20%
0%
0,063 0,250

0,50

1,00

2,00

4,00

5,60

8,00

Sieblochweite in mm

___________________________________

15.12.2014
Bijlage 1 - pagina 3

4

B			Bijlage 2

Wienerberger advies metselwerk muren vrije kavels

Bijlage 2 - pagina 5

6

Zaltbommel, 14 januari 2015

Betreft :

Wij adviseren u deze straabaksteensortering te verwerken middels de doorstrijkmethode als sprake is
van een voegbreedte van 8 t/m 12 mm. Met een doorstrijkmortel is navoegen overbodig en wordt er in
de regel een hogere duurzaamheid behaald. Door de samenstelling van een doorstrijkmortel
(waterwerende eigenschappen) wordt ook de kans op uitslag gereduceerd. De mortel wordt in vele
situaties doorgestreken met een pointmaster waarbij de mortel 1 tot 2 mm verdiept ligt.

Morteladvies en verwerking
Project:
Steensortering:
Fabriek:

Kerckebosch te ZEIST
Juist
Wienerberger Kirchkimmen

Voor een specifieke mortelkeuze verwijzen wij u verder naar de leverancier van de prefab mortel.
Deze zal, op basis van de hiervoor genoemde waarden, uit zijn leveringsprogramma de meest
geschikte type(n) kunnen aanbieden.

Geachte heer/mevrouw,
Op uw verzoek hierbij onderstaand het morteladvies voor bovengenoemde straatbaksteensortering.
Eigenschappen straatbaksteensortering;
Gevelsteen
Indeling initiële wateropzuiging volgens tabel 5 BRL1007
Categorie
Declaratie
IW1
Zeer weinig zuigend
≤ 0,5 kg/m².min
IW2
Matig zuigend
0,5 – 1,5 kg/m².min
IW3
Normaal zuigend
1,5 – 4,0 kg/m².min
IW4
Sterk zuigend
> 4,0 kg/m².min

Verwerkingsadvies
Voor de verwerking van bovenstaande steensorteringen verwijzen wij naar onze brochure ‘Verwerking
& Metselwerk Gevelbakstenen”.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn uiteraard bereid uw eventuele
vragen nader te beantwoorden.

Keuringscriteria
< 0,7 kg/m².min
0,4 – 1,7 kg/m².min
1,3 – 4,5 kg/m².min
> 3,5 kg/m².min

De straatbaksteensortering als boven vernoemd van Wienerberger Kirchkimmen vallen in
categorie IW1.

Met vriendelijke groet,
Wienerberger B.V.
Ing. K. de Paepe
Bouwtechnisch adviseur

Gecertificeerde metselmortel wordt geleverd conform de BRL 1905. Afhankelijk van de voegdikte
geldt een metselmorteltype (zie tabel).
metselmorteltype

voegtype

Voegdikte, V (mm)

Voegtype
aanduiding
(facultatief)
T
Dunne lijmvoeg
V≤3
XS
T
Dikke lijmvoeg
3<V<6
S
G en L
Dunne metselvoeg
4<V≤8
M
G en L
Medium metselvoeg
8 < V ≤ 12
L
G.en L
Dikke metselvoeg
V > 12
XL
Wanneer er gewerkt gaat worden met een voegdikte van 10 mm adviseren wij u in dit geval een
morteltype GL toe te passen.
Voor de samenstelling van de metselmortel adviseren wij mortelklasse A, M10 toe te passen volgens
NEN-EN 998-2 en bij voorkeur gebruik te maken van een prefab mortel.
Resumé:




Initiële wateropzuiging baksteensorteringen volgens categorie IW1.
Metselmorteltype:GL, geschikt voor een voegdikte 8 < V < 12 mm.
Mortelkwaliteit:A (buiten),M10.
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