
Opsluitband 60x150mm, kleur grijs
Menggranulaat, dik 250mm
Halfverharding Grauw Acke, dik minimaal 100mm
Bestaande ondergrond

Gazon

Opsluitband 60x150mm

SCHAAL
Detail Wandelpad van halfverharding

1:20

var.
0.060.06

0.300.30

Trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Verloopband 130/150x250 - maaiveld, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Trottoirband 130/150x120mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Verharding / maaiveld

SCHAAL
Vooraanzicht glooiende trottoirband

1:20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B

B'

A

A'

0.10 0.10

Trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Inritverloopband 130/150x250mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Trottoirband 150x170mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit
Betontegels 300x300x50mm, kleur grijs

SCHAAL
Detail Inrit d.m.v. verlaagde band trottoir

1:20

1.00 1.00 1.00

SCHAAL
Detail 1: Gelijkvloerse inritconstructie

1:50

Betontegel, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs

0.32

0.22

0.32

0.22

0.
420.
42

0.
42 0.
42

R=
3.0

0 R=3.00

4.00

1.50

Straatbaksteen, keiformaat, kleur Terra Argento, keperverband, dik 80mm

Streklaag straatbaksteen, KF, 3, kleur Terra Argento, dik 80mm, 3 stuks

Trottoirband 130/150x250/120mm, kleur grijs afgestrooid met basaltsplit, glooiend

Bochtband 130/150x250mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit

Opsluitband 100x200mm, kleur grijs

Betontegel 300x300x50mm, halfsteensverband, kleur grijs

Straatbaksteen, KF, kleur Rood Bruin, waterpasserend, elleboogverband, dik 80mm,

Eindband 130/150x250mm, kleur grijs, afgestrooid met basaltsplit

GreenToColour-beplanting, met accenten,
volgens plantlijst, hoog 400mmBloemrijk bijenmengsel N1

0.12
0.12

Trottoirband 130/150x250/120mm, kleur grijs afgestrooid met basaltsplit, glooiend

Trottoirkolk PVC-onderbak, type Y, conform
NEN7067 met gietijzeren bovenstuk, scharnierend,
voorzien van uitneembaar rooster, zandvang en
cilindrisch gietijzeren stankscherm

PVC-bocht 90° ∅125mm
PVC-buis ∅125mm

Trottoirkolk PVC-onderbak, type Y, conform
NEN7067 met gietijzeren bovenstuk, scharnierend,
voorzien van uitneembaar rooster, zandvang en
cilindrisch gietijzeren stankscherm

PVC-bocht 90°, 125mm

PVC-buis ∅125mm
PVC Stroom T-stuk 90°, 125mm, 3xmof
PVC-buis ∅125mm

Prefab-inlaat ∅125mm bij betonriolering
of
PVC-knevelinlaat ∅125mm bij PVC-riolering

SCHAAL
Bovenaanzicht trottoirkolk met aansluiting

1:20

SCHAAL
Zij-aanzicht trottoirkolk met aansluiting

1:20

0.35

0.
40

0.
86

Straatkolk PVC-onderbak, type Y, conform
NEN7067 met gietijzeren bovenstuk, scharnierend,
voorzien van uitneembaar rooster, zandvang en
cilindrisch gietijzeren stankscherm

PVC-bocht 90° ∅125mm
PVC-buis ∅125mm

Straatkolk PVC-onderbak, type Y, conform
NEN7076 met gietijzeren bovenstuk, scharnierend,
voorzien van uitneembaar rooster, zandvang en
cilindrisch gietijzeren stankscherm

PVC-bocht 90°, 125mm

PVC-buis ∅125mm
PVC Stroom T-stuk 90°, 125mm, 3xmof
PVC-buis ∅125mm

Prefab-inlaat ∅125mm bij betonriolering
of
PVC-knevelinlaat ∅125mm bij PVC-riolering

SCHAAL
Zij-aanzicht straatkolk met aansluiting

1:20

SCHAAL
Bovenaanzicht straatkolk met aansluiting

1:20

0.
33

0.33

0.
75

-1.50

Waterlijn = -0.61m NAP

SCHAAL
Detail 2: Uitstroomvoorziening Hugo de Grootstraat

1:50

Betonbuis ∅500mm, ongewapend
Passtuk betonbuis ∅500mm, lang 1000mm

Uitstroombak beton, taludhelling 1:3, voorzien
van schotbalksponning en vuilrooster

Bestaande situatie

-1.50

PVC-buis ∅400mm

Sparing in stalen damwand maken en
voorzien van gronddichte doorvoer

Bestaande situatie

0.20

Waterlijn =
-0.65m NAP

Bestaande stalen damwand

SCHAAL
Detail 3: Uitstroomvoorziening Briandlaan

1:50

+0.00
+0.10

SCHAAL
Doorsnede A-A'

1:20

-0.04

0.17
0.10

0.
05

Opm.: Genoemde hoogtematen
zijn relatief aan elkaar

Steunrug van schale beton
Stelspecie, dik 50mm
Menggranulaat, dik 250mm

Teelaarde, dik 300mm

+0.00 +0.00

SCHAAL
Doorsnede B-B'

1:20

-0.04

Opm.: Genoemde hoogtematen
zijn relatief aan elkaar

0.17
0.10

0.
05

Steunrug van schale beton
Stelspecie, dik 50mm
Menggranulaat, dik 250mm

Teelaarde, dik 300mm

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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DEFINITIEF
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A1 (1189x594)

1:20 / 1:50

413188.210-D-2-0001

1 1

D0

D0 06-09-2022 DEFINITIEF  RSm

0 0.5 1 1.5 2m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.



min. 2.000

1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom eerste grootte: 16-20 m3 per boom

Rijweg
Trottoir

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

SCHAAL
Principeprofiel Bomen eerste grootte

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Doorwortelbare ruimte boom onder trottoir,
toepassen wanneer plantvak niet ruim genoeg is,
bomenzand

Trottoir en fundering

0.
25

0
1.0

00

0.
20

0
1.1

00
0.
20

0

0.
25

0

Rijweg en fundering

0.
20

0
1.1

00

1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

Wortelweringswand plaatsen wanneer
Kabels en Leidingen in of naast doorwortelbare ruimte
aanwezig zijn, type: RootBlock 2mm 150cm

min. 1.500 tot wortelweringswand

Rijweg
Trottoir

SCHAAL
Principeprofiel Bomen eerste grootte - beperkte groeiplaatsinrichting

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

min. 2.000

0.
20

0

Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

0.
25

0

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom eerste grootte: 16-20 m3 per boom

Rijweg en fundering

Trottoir en fundering

min. 1.000

0.
20

0
1.1

00 1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

Wortelweringswand plaatsen wanneer
Kabels en Leidingen in of naast doorwortelbare ruimte
aanwezig zijn, type: RootBlock 2mm 150cm

Rijweg
Trottoir

SCHAAL
Principeprofiel Bomen tweede grootte - beperkte groeiplaatsinrichting

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

min. 1.200 tot wortelweringswand

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom tweede grootte: 8-12 m3 per boom

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Rijweg en fundering 0.
25

0

Trottoir en fundering

min. 1.000

1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Bomen tweede grootte

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom tweede grootte: 8-12 m3 per boom

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

Rijweg
Trottoir

SCHAAL
Principeprofiel Bomen tweede grootte 

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

0.
07

5
1.1

00

Doorwortelbare ruimte boom onder trottoir,
toepassen wanneer plantvak niet ruim genoeg is,
bomenzand

Trottoir en fundering

0.
25

0
1.0

00

0.
20

0

Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

0.
25

0

Rijweg en fundering

min. 1.000

0.
20

0
1.1

00 1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

Wortelweringswand plaatsen wanneer
Kabels en Leidingen in of naast doorwortelbare ruimte
aanwezig zijn, type: RootBlock 2mm 150cm

min. 1.200 tot wortelweringswand

Rijweg
Trottoir

SCHAAL
Principeprofiel Bomen derde grootte - beperkte groeiplaatsinrichting

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom derde grootte: 7-9 m3 per boom

Rijweg en fundering

Trottoir en fundering

min. 1.000

0.
20

0
1.1

00 1.3
00

GHG, ca. 1,90m - mv

Substraat, type Drain, BVB Green
to Colour Drain o.g.

Beplanting, vaste planten

Doorwortelbare ruimte boom, bomengrond in plantvak,
boom derde grootte: 7-9 m3 per boom

Bestaande ondergrond los maken (spitten)
en mengen met bomengrond

Ruimte tussen doorwortelbare ruimte en
grondwater behouden, ruimte minimaal 0.15 m1

Rijweg
Trottoir

SCHAAL
Principeprofiel Bomen derde grootte

1:50

Beplantingsmogelijkheden nieuwe bomen: Vaste planten of bloemrijk bijenmengsel

min. 1.000 Toplaag t.b.v. bijenmengsel N1, bestaande
uit 50% teelaarde en 50% kalkhoudend zand

N1 Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

0.
20

0

Rijweg en fundering 0.
25

0 Trottoir en fundering

0 0.5 1 1.5 2m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n
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DEFINITIEF

J. van Darwinkel

H. Kramer

A0

1:50

413188.210-D-2-0002

1 1

D0

D0 06-09-2022 DEFINITIEF  RSm

Principeprofielen nieuwe bomen betreffen de principes voor bomen in straten en stedelijk gebied.
Voor principes bomen in volle grond wordt doorverwezen naar 'Kwaliteitsrichtlijnen Beheer Bomen'
(KBB2007) en 'Handboek Inrichting Openbare Ruimte Schalkwijk' (HIOR)
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