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Korhoenstraat

Verklaring
Aanbrengen inspectieputten
- met putnummer
- putdeksel hoogte t.o.v. maaiveld
Aanbrengen HWA huisaansluiting
- aansluiten op gresbuizen
Aanbrengen HWA riool
- Diameter en materiaal conform tekening

Deel 2: Korhoenstraat en Liendertsedreef

Hergebruik grasbetontegels
- afm. 400x600x120mm
- kleur: grijs
Aanbrengen straatbakstenen
- waalformaat, stroomverband
- kleur: geel
Aanbrengen verkeersplateau
- op- en afrit conform CROW 30km/h, hoogte 12cm

Aanbrengen drainage
Bestaande situatie

Lien
der
tsew
eg

rijweg
- SMA-NL, 30mm
- AC11, 45mm
- AC22, 55mm
- menggranulaat, 250mm
4.75

voetpad
- betontegels, 45mm, grijs
- straatlaag, 50mm
- zandbed, bestaand
1.80

2%
2.55

Erfscheiding

Erfscheiding

Aanbrengen DWA huisaansluiting

voetpad
- betontegels, 45mm, grijs
- straatlaag, 50mm
- zandbed, bestaand
1.80

2.51
2.41

2.46

2.51

Aanbrengen kolken

Hergebruik trottoirband
- afm. 130/150x200mm

Aanbrengen betonstraatstenen in inrit
- keiformaat, halfsteensverband
- kleur: grijs
Hergebruik betontegels
- afm. 300x300x45mm
- kleur: grijs

- bovenzijde standpijp op gem. 1,00m -mv
- bob conform tekening

bob van 0.40+ tot 0.73+
Grondverbetering 0,10m onder buis
bob van 0.19- tot 0.23+
Grondverbetering 0,10m onder buis

0.80

Lichtmasten
- conform verlichtingsplan De Kruijter, d.d. 05-01-2015

Aanbrengen plateaubanden
- afm. 150x250mm

Goottegel 150x300x60 mm

bob conform tekening
Draineerzand 0,30x0,30m rondom buis

Aanbrengen mantelbuis

Werkgrens

2.55

2.41

Trottoirband 130/150 x 200 mm

Prefab betonnenput

Aanbrengen DWA riool
- Diameter en materiaal conform tekening

Bestaande riolering
- voorzien van afmeting en bob

Aanbrengen opsluitband
- afm. 100x200mm

2%

2%

- aansluiten op gresbuizen

1.50
bob 0.30+
Draineerzand 0,30x0,30m rondom buis

Aanbrengen betontegels
- afm. 300x300x80mm
- kleur: grijs

Gemeente Amersfoort

Hergebruik betonstraatstenen in drempel
- keiformaat, keperverband
- kleur: grijs

Reconstructie Fazantenstraat, Korhoenstraat en Liendertsedreef

Aanbrengen asfalt

Korhoenstraat en Liendertsedreef
- Nieuwe situatie
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Deel 3: Zilvermeeuw

Principeprofiel 2

Schaal 1:50

Schaal 1:50
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Principe detail: drainageput

