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loofboom

scheiding legverband ( indicatief )
ter plaatse door aannemer na te kijken
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nieuwe groenzone, met lage
beplanting zie typedetails voor
opbouw, standaard 30 cm teelaarde

einde der werken / scheiding
legverband
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talud

Glijbekisting goot en boordsteen in 1
(afgeschuind aan de inritten en verlaagd aan
oversteekplaatsen

3

Merkkappen, kasten, palen
Verlichtingspaal

H

FIETSPAD
asfalt bordeaux-bruin
naadlooze aansluiting op zwart asfalt rijweg

BOORDSTEEN type Genk

Slemlaag op asfalt met belijning
STANDAARD BOORDSTEEN type ID2
( voor opsluiten van parkeervakken )
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Herbruikkassei in waterdoorlatende verharding (fietsenstalling)

STANDAARD OVERGANGSBOORDSTEEN
OF HOEKELEMENT
DIVERSE TYPES

waterdoorlatende grasbetontegels 300x300x100 mm

BOORDSTEEN TYPE DE LIJN
met overgangstukken

14

opgemaakt door Stijn Van Herck

ir.

Veronique Charlier

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van :
op last van het college
de burgemeester
Algemeen directeur
bij delegatie

Dirk Vansina

Geertrui Vanloo

schepen van openbare werken

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:
op last van de raad
Algemeen directeur:

de burgemeester

Geertrui Vanloo

Mohammed Ridouani

Halfverharding

Straatmeubilair
Kandla
Fietsenstalling dwars op de rijweg in deze straat

12

Toegankelijkheid

Riolering

6.96
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0.15

X

26

GOOT
betonstraatstenen 220 x 110 x 80 mm, grijs
op kant zonder vellingkant, 3 rijen

16

Voorgesteld door
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

TROTTOIR
betonstraatstenen, grijs, 220x220x80 mm
Halfsteensverband dwars op de rijweg

STANDAARD BOORDSTEEN TYPE ID4
( kantopsluiting ter hoogte van perceelsgrens,
ter plaatse na te kijken )
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Plan: Nackaertsstraat te 3010 Leuven

Brandkraan

Verhardingen

STANDAARD BOORDSTEEN type IC2

1

Onderhouds- en herstellingswerken
trottoirs dienstjaar 2020

nieuwe groenzone, infiltratiezone +20 cm diep

Lijnvormige elementen

5

Ontwerp

lage beplanting

Grenslijnen

177
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Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Noppentegels

straatkolk te vernieuwen

8

straatkolk bij te plaatsen
of te verplaatsen
inclusief aansluiting

6

toegangsput in kleinschalige verharding

4

WIJZIGING:

Ribbeltegels

Rubbertegel (30x30 richtingverandering, 90x90 opstapvlak bushalte)

Afgeschuinde boordsteen inritten

Verlaagde boordsteen IC2

Datum:12/05/2021

Aanduiding straatkolken is indicatief.

2

De aannemer is verantwoordelijk voor de plaatsing van de straatkolken op het laagste
punt.
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