
werk: Karelpolder, Nieuwlandepolder bestek:

31052563

Bestandsnaam Omschrijving Datum

Bestekstekeningen

ZLRW-2012-01111
bestek-sit-ontw-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp1273+75m tot dp1284 14-09-2012

ZLRW-2012-01112
"

Situatie (2) bestaand en nieuw van dp1284 tot dp1295 14-09-2012

ZLRW-2012-01113 " Situatie (3) bestaand en nieuw van dp1295 tot dp1305 14-09-2012

ZLRW-2012-01114 " Situatie (4) bestaand en nieuw van dp1305 tot dp1316 14-09-2012

ZLRW-2012-01115
bestek-dwp-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw                                                           

van dp1273+75m tot dp1281+40m
14-09-2012

ZLRW-2012-01116
" Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw                                                             

van dp1281+40m tot dp 1295
14-09-2012

ZLRW-2012-01117

" Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp1295 tot dp1301            

Dwarsprofiel 3a bestaand en nieuw van dp1297+59m tot 

dp1299+34m  

14-09-2012

ZLRW-2012-01118
" Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp1301 tot dp1316                     

Dwarsprofiel 4a bestaand en nieuw van dp1315+15m tot dp1316
14-09-2012

ZLRW-2012-01119 " Details 14-09-2012

ZLRW-2012-01120
bestek-transp-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Transportroute 14-09-2012

ZLRW-2012-01121
bestek-dwp 100m-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg

Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)                                  

van dp1274 t/m dp1283
14-09-2012

ZLRW-2012-01122
" Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)                                  

van  dp1284 t/m dp1293
14-09-2012

ZLRW-2012-01123
" Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)                                  

van dp1294 t/m dp1302
14-09-2012

ZLRW-2012-01124
" Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)                                  

van dp1303 t/m dp1312
14-09-2012

ZLRW-2012-01125
" Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)                                  

van dp1313 t/m dp1316
14-09-2012

ZLRW-2012-01126
bestek-bouwbord-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Bouwbord 14-09-2012

ZLRW-2012-01127
bestek-aansluitend profiel-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Dwarsprofielen aansluitende dijkvakken 14-09-2012

ZLRW-2012-01128
bestek-oml.fietsroute-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Omleidingsroute fietsverkeer / bordenplan 14-09-2012

ZLRW-2012-01129

bestek-verbetering binnendijkse 

verharding-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg

Verbetering binnendijkse verharding                                                 

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (1)
14-09-2012

ZLRW-2012-01130
" Verbetering binnendijkse verharding                                                  

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (2)
14-09-2012

ZLRW-2012-01131
" Verbetering binnendijkse verharding                                                 

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (3)
14-09-2012
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werk: Karelpolder, Nieuwlandepolder bestek:

31052563

Bestandsnaam Omschrijving DatumTek.nr.

NOTA VAN INLICHTINGEN

ZLRW-2012-01111
NVI-sit-ontw-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp1273+75m tot dp1284 16-10-2012

ZLRW-2012-01113 " Situatie (3) bestaand en nieuw van dp1295 tot dp1305 16-10-2012

ZLRW-2012-01114 " Situatie (4) bestaand en nieuw van dp1305 tot dp1316 16-10-2012

ZLRW-2012-01115
NVI-dwp-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw                                                           

van dp1273+75m tot dp1281+40m
16-10-2012

ZLRW-2012-01116
" Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw                                                             

van dp1281+40m tot dp 1295
16-10-2012

ZLRW-2012-01117

" Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp1295 tot dp1301            

Dwarsprofiel 3a bestaand en nieuw van dp1297+59m tot 

dp1299+34m  

16-10-2012

ZLRW-2012-01118
" Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp1301 tot dp1316                     

Dwarsprofiel 4a bestaand en nieuw van dp1315+15m tot dp1316
16-10-2012

ZLRW-2012-01119 " Details 16-10-2012

ZLRW-2012-01129

NVI-verbetering binnendijkse 

verharding-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg

Verbetering binnendijkse verharding                                                 

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (1)
16-10-2012

ZLRW-2012-01130
" Verbetering binnendijkse verharding                                                  

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (2)
16-10-2012

ZLRW-2012-01131
" Verbetering binnendijkse verharding                                                 

Platte Bank - Windgat - Schelpkreek - Olzendepolder (3)
16-10-2012

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

ZLRW-2012-01111
NVI-sit-ontw-Karelpolder, 

Nieuwlandepolder.dwg
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp1273+75m tot dp1284 23-10-2012

ZLRW-2012-01112 " Situatie (2) bestaand en nieuw van dp1284 tot dp1295 23-10-2012

ZLRW-2012-01113 " Situatie (3) bestaand en nieuw van dp1295 tot dp1305 23-10-2012

ZLRW-2012-01114 " Situatie (4) bestaand en nieuw van dp1305 tot dp1316 23-10-2012
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Plaats werk

O
O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01115
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01116

Voor dwarsprofiel 3 en 3a
zie tekening ZLRW

-2012-01117
Voor dwarsprofiel 4 en 4a

zie tekening ZLRW
-2012-01118

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01120
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Plaats werk

O
O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01115
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01116

Voor dwarsprofiel 3 en 3a
zie tekening ZLRW

-2012-01117
Voor dwarsprofiel 4 en 4a

zie tekening ZLRW
-2012-01118

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01120
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Plaats werk

O
O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01115
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01116

Voor dwarsprofiel 3 en 3a
zie tekening ZLRW

-2012-01117
Voor dwarsprofiel 4 en 4a

zie tekening ZLRW
-2012-01118

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01120

01
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Plaats werk

O
O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01115
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01116

Voor dwarsprofiel 3 en 3a
zie tekening ZLRW

-2012-01117
Voor dwarsprofiel 4 en 4a

zie tekening ZLRW
-2012-01118

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01120

01

Zaaknr.

gewijzigd
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d.d.

d.d.
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in
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NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

1:25

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-18.28 0.20

-11.97 1.85

0.00 5.00

1.00 5.04

4.00 5.16

van dp1273+75m tot dp1281+40m

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm1.00

3.00
0.25

0.50

5.00

Variabel

R=10.00

detail 1

detail 2

detail 3

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

+5.00

+3.90

+1.85

+0.20

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Aanvullen met klei

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

1:3.7 (Tonrondte getekend)

Overgangsconstructie

Tegels verwijderen

Bestaande palen verwijderen

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

Bestaande bekleding incl. geotextiel
verwijderen en uitvullen met klei

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01111

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01119
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:25

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-17.88 0.20

-11.97 1.85

van dp1281+40m tot dp1295

0.00 5.00

1.00 5.04

4.00 5.16

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.40; volledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien met

lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm1.00

3.00
0.25

0.50

5.00

Variabel

R=10.00

detail 1

detail 2

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045detail 3

(tussen dp1281+40m en dp1283 nieuwe constructie t.p.v. aansluiting op
overgangsconstructie aanvullen met gepenetreerde breuksteen)

Overgangsconstructie

Aanvullen met klei

1:3.7 (Tonrondte getekend)

+5.00

+3.90

+1.85

+0.20

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding incl. geotextiel
verwijderen en uitvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande bestorting met
puin verwijderen

Bestaande palen verwijderen

Bestaande grasmat frezen

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01112

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01119
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01113

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01119

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

1:25

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00
0.00 4.80

-10.92 1.85

-17.41 0.20

1.00 4.84

4.00 4.96

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

1.00
3.00

0.25

0.50

5.00

Variabel

R=10.00

detail 1

detail 2

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045detail 3

Overgangsconstructie

Aanvullen met klei

1:3.7 (Tonrondte getekend)

+4.80

+3.90

+1.85

+0.20

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding incl. geotextiel
verwijderen en uitvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande grasmat frezen

Bestaande staken verwijderen

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

mijnsteen; dik 0.75

mijnsteen; dik 0.50

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:20.26
1:3.87

1:3.31

1:4.30

1:4.75

klei; dik 0.85

klei; dik 0.90

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:25

1.00
3.00

0.25

detail 3

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg
laagdikte 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

-17.41 0.20

-10.92 1.85

-3.75 3.90

0.00 4.80

1.00 4.84

4.00 4.96

R=10.00

0.50

5.00

detail 1

+4.80

+3.90

+0.20

Aanvullen met klei

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Bestaande grasmat frezen

Overgangsconstructie

+1.85

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel
Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Bestaande bekleding incl. geotextiel verwijderen
en uitvullen met waterremmende onderlaag

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

detail 2
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NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

-19.38 -0.50

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

van dp1301 tot dp1316

-11.12 1.85

0.00 4.60

1.00 4.64

4.00 4.76

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30;
 2300kg/m³; inwassen

 met steenslag 4/32mm

1.00
3.00

0.25

Betonzuilen ECO dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

-3.23 3.90

0.50

5.00

Variabel

R=10.00

detail 4

detail 3
1:25

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

0.50

+4.60

+3.90

+1.85
1:3.8 (Tonrondte getekend)

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Teenconstructie
Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding incl. geotextiel
verwijderen en uitvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Aanvullen met klei

Bestaande grasmat frezen

Bestaande staken verwijderen

-0.50

Bestaande bestorting verwijderen

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01114

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01119

mijnsteen; dik 0.85

mijnsteen; dik 0.75

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.84

1:2.98

1:2.9

1:4.05

1:4.5
1:14.5

1:3.56

klei; dik 0.95

klei; dik 0.85

NAP G.H.W
.=+1.85

=0.00

5.00

0.50

0.50 -0.50

Verlopend van
+4.60 naar +5.10

+3.90

Teenconstructie

-21.28 -0.50

-5.14 3.95

0.00 5.10

1.00 5.14

4.00 5.26

detail 4

detail 3
1.00

3.00
0.25

1:25

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Kreukelberm;
 breuksteen 10-60kg

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.30;
 2300kg/m³; inwassen

 met steenslag 4/32mm
Betonzuilen ECO dik 0.35; 2300kg/m³;

inwassen met steenslag 4/32mm

+1.85

R=10.00

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande bekleding incl. geotextiel verwijderen
en uitvullen met waterremmende onderlaag

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

-13.04 1.85

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal
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+0.20

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Breuksteen 10-60kg laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm
(bij DW

P 3 en 3A vol-en-zat penetreren met gietasfalt)

Kreukelberm breuksteen; 10-60kg

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mmSteenslag 14/32mm; dik

0.10 op geotextiel; vlies

Bestaande bekleding incl. evt.
puin- en vlijlagen verwijderen;

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig
penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm
(bij DW

P 3 en 3A vol-en-zat
penetreren met gietasfalt)

Bestaande palen verwijderen

0.50

Bestaande bekleding
verwijderen en
uitvullen met klei

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Tegels verwijderen (DW
P 1),

bestaande grasmat frezen
(DW

P 2-3-4)

1:25

1.00
3.00

0.25

R=10.00

Overlap min.1.00

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Aanvullen met klei

Steenslag 14/32mm; dik
0.10 op geotextiel; vlies

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

0.50

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Kreukelberm breuksteen; 10-60kg

Betonzuilen ECO dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Ontgraven en aanbrengen waterremmende onderlaag; dik 0.80

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

Teenschot; hoog 0.60; dik max. 0.02

Steenslag 14/32mm; dik
0.10 op geotextiel; vlies

-0.50

Ontgraven en na aanbrengen nieuwe
constructie, aanvullen met uitkomend materiaal;
vrij van puin en steenachtig materiaal

0.50
0.50

Asfalt; AC 16 surf DL-B; dik 0.045
Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Geotextiel weefsel
Funderingslaag; dik 0.40

Infrezen

W
apening

Te handhaven wegconstructie

Bestaand asfalt
Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Frezen

Bestaand asfalt
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Krabbendijke

Depotlocatie

OOSTERSCHELDE

Oostdijk

Yerseke

Tijdelijke dijkovergang
   W

erkterrein afzetten
   met bouwhekken

DETAIL A
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=0.00
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Teenconstructie

Overgangsconstructie

Overgangsconstructie
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Overgangsconstructie
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Geotextiel type 2

NAP=0.00

G.H.W
.=+1.85

3.00

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40 vol en zat

 gepenetreerd met gietasfalt

+5.54

0.25

1:25

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

AC 22 Base O2; dik 0.06

Bestaande bekleding verwijderd

Aangevuld met klei

Bestaande blokken gebroken

Zand ontgraven en na werkzaamheden terug aangebracht

+0.88

+0.50

0.00

0.50Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven5.00

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

-27.35 0.88

-11.06 5.54

-8.06 5.66

Kreukelberm;
vrijgekomen basalt

Overlaging breuksteen 10-60kg,
50%

 opgemengd met gebroken
basalton 200-300mm; laagdikte 0.40

vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Overlaging, afgedekt met klei dik 0.15
Stuifscherm

+3.50

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

mijnsteen; dik 0.85

mijnsteen; dik 0.75

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.84

1:2.98

1:2.9

1:4.05

1:4.5
1:14.5

1:3.56

klei; dik 0.95

klei; dik 0.85

G.H.W
.=+1.85
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DETAIL B

DETAIL A

96

91

90

87

86

65

99

Type: 08

Type: 08

Type: 08

Type: J37

+ ob-A

92

98

Type: J37

+ ob-A

Type:

J24

Type: J37

+ ob-A

Type: J37

+ ob-A

Type: J24

+ ob-B

Type: J37

+ A04

+ ob-A

Type: 04

Type: 05

Type: 03Type: 02

Type: 05A

Type: 02

Type: 06

Type: 01

Type: 00

Type: 03

Type: C15

+ ob-C

+ ob-D Type: C15

+ ob-C

Type: F05

+ A01 + ob-E

Type: F06

+ A01 + ob-E

92

Type: 03

Type: 06

Type: 07

98

Binnendijks

(Platte Bank)

Type: C15

+ ob-C

Buitendijks

Type: C01

+ ob-C

Type: F08

OMLEIDINGSROUTE FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 

VERKLARING

FIETSROUTE TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK ZEELAND64

TE PLAATSEN BORD

Type: 01

fietsverkeer

richting

Type: 02

fietsverkeer

richting

Type: 00

fietsverkeer

richting

98

Type: J24 Type: J37Type: F06Type: F05

Type: C01Type: A01

98 98

Type: 03

Einde

omleiding

Type: 05A

fietsverkeer

richting

Type: 06

fietsverkeer

richting

Type: 04

fietsverkeer

richting

92

92 92

Type: ob-A Type: ob-B

in verband met

dijkversterking
kruisend

werkverkeer

afslaand

fietsverkeer

Type: ob-C Type: ob-D

na 250m

VERKEERSBORDEN

Type: 07

geen fietsverkeer

mogelijk tussen

knooppunt 92 - 98

92

9893

30

Type: 05

fietsverkeer

richting

92

Type: C15

Type: 08

Let op:

werk-

verkeer!

Geen

toegang

op de dijk

Type: ob-E

in verband met

werkverkeer

dijkversterking

Type: A04

30

km/h

Type: F08
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Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van 1.85 tot 2.70

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.15 tot 3.25

A' A

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

15.00
3.50

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Verbeteren slakkenverharding;
breedte variërend van ca. 2.95 tot 3.30

A' A

B' B

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.90 tot 3.20

Verbeteren slakkenverharding;
Breed ca. 3.15

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 3.00 tot 3.40

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 3.15 tot 3.65

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld

Aansluiten frezen volgens detail A
(zie tek. ZLRW

-2012-01119)

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.15 tot 3.25

15.00

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Cunet graven; aanbrengen 0.30 hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; op geotextiel weefsel
en na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt
Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.90 tot 3.20

3.50

15.00
3.50

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Cunet graven; aanbrengen 0.30 hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; op geotextiel weefsel
en na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Begroeiing op bestaande slakkenverharding verwijderen;
Bestaande laag fosforslakken doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Begroeiing op bestaande slakkenverharding
verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen
hydr. fosforslakken of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag
fosforslakken doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17;
verdichten en egaliseren; Na werkzaamheden
dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Bestaand asfalt verwijderen;
Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking
aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 3.00 tot 4.10

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Cunet graven; aanbrengen 0.30 hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; op geotextiel weefsel
en na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Begroeiing op bestaande slakkenverharding
verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen
hydr. fosforslakken of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

15.00
3.50

15.00
3.50

Bestaand asfalt verwijderen;
Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking
aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Bovenzijde slakken-
verharding aansluiten op
bestaande asfaltverharding

B' B

C' C

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.80 tot 3.10

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.70 tot 3.00

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.80 tot 3.00

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 2.60 tot 3.00

Bovenzijde slakken-
verharding aansluiten op
bestaande asfaltverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Begroeiing op bestaande slakkenverharding
verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken of
hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17;
verdichten en egaliseren

Verbeteren slakkenverharding:

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Aanbrengen asfaltverharding:

Voor detail A 'frezen asfalt'
   zie tek. ZLRW

-2012-01119
Voor detail 'aansluiting slakken-asfalt'   zie tek. ZLRW

-2012-01131
Voor principe dwarsprofiel

   zie tek. ZLRW
-2012-01131
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C'

C

D' D

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 3.20 tot 3.80

Verbeteren slakkenverharding;
Breedte variërend van ca. 3.00 tot 3.70

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op overlaging asfaltverharding

Asfalt verwijderen

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Bovenzijde slakken-
verharding aansluiten op
bestaande asfaltverharding

D' D

E' E

Verbeteren slakkenverharding;
breedte variërend van ca. 3.00 tot 3.70

Verbeteren slakkenverharding;
breedte variërend van ca. 3.40 tot 3.75

Begroeiing op bestaande slakkenverharding verwijderen en
bestaande laag fosforslakken doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17;
verdichten en egaliseren; Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Verbeteren slakkenverharding;
dik min. 0.17; verdichten en egaliseren; breed ca. 3.70

Bovenzijde slakken-
verharding aansluiten op
bestaande asfaltverharding

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Bovenzijde slakkenverharding

aansluiten op bestaande asfaltverharding
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Begroeiing op bestaande slakkenverharding
verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken of
hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17;
verdichten en egaliseren

Verbeteren slakkenverharding:

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Aanbrengen asfaltverharding:

Voor detail A 'frezen asfalt'
   zie tek. ZLRW

-2012-01119
Voor detail 'aansluiting slakken-asfalt'   zie tek. ZLRW

-2012-01131
Voor principe dwarsprofiel

   zie tek. ZLRW
-2012-01131
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E'

E
F' F

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Verbeteren slakkenverharding;
breedte variërend van ca. 2.90 tot 3.80

Bestaand asfalt verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren; Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17; verdichten en egaliseren;
Na werkzaamheden dijkversterking aanbrengen asfalt

Asfalt aansluiten op bestaand maaiveld
Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

Aansluiten volgens detail
'aansluiting slakken-asfalt'

F' F

Verbeteren slakkenverharding;
breedte variërend van ca. 2.80 tot 3.50

Perceelsontsluiting uitvullen met grond en
aansluiten op nieuwe slakkenverharding

Bovenzijde slakkenverharding
aansluiten op bestaande asfaltverharding

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Begroeiing op bestaande slakkenverharding
verwijderen; Bestaande laag fosforslakken
doorfrezen en egaliseren;
Aanbrengen hydr. fosforslakken of
hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17;
verdichten en egaliseren

Verbeteren slakkenverharding:

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Aanbrengen asfaltverharding:

Voor detail A 'frezen asfalt'
   zie tek. ZLRW

-2012-01119
Voor detail 'aansluiting slakken-asfalt'   zie tek. ZLRW

-2012-01131
Voor principe dwarsprofiel

   zie tek. ZLRW
-2012-01131

5.00

Bestaande slakkenverharding
doorfrezen en egaliseren

Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken; dik min. 0.17

Na werkzaamheden dijkversterking funderingslaag infrezen over
een lengte van 5.00m1; uitvullen met hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken t.b.v. aansluiting asfalt en afwalsen

Na werkzaamheden dijkversterking
aanbrengen asfalt;
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

1:50

Bestaande slakkenverharding
doorfrezen en egaliseren; dikte
variërend van 0.09 tot 0.19; gem. 0.12

Aanbrengen hydr. fosforslakken
of hydr. hoogovenslakken;
dik min. 0.17; afwaterend aanleggen

Variabel

Berm indien nodig
aanvullen met grond

Zand; dik min. 1.00 (bestaand)

Berm indien nodig
aanvullen met klei
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