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doken omwikkelen met Densoband

3 st mantelbuizen ø125

afdoppen

3 st mantelbuizen ø125

afdoppen
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4 st prefab betonbakken

4x zinker ø125+1x HDPEø40

Prefab betonpalen 450X450

+0.880 4x zinker ø125+1x HDPEø40
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3D overzicht

Landhoofd in As 1

Landhoofd in As 5Onderbouw draaipijler in As 4

Onderbouw draaipijler in As 4

Landhoofd in As 5

Waterpijler in As 3Landpijler in As 2

Opmerkingen:

Beton:

- Beton C30/37

- Betonnen onderdelen die in aanraking kunnen komen met dooizouten dienen voorzien te

zijn van een hydrofobeersysteem

Materialisatie:

- Staalconstructie-hoofdkleur: NCS S 0505-R808

brugdek, brugrand, brugleuning, pijlers

- Staalconstructie-steunkleur: NCS S 3005-R808

hekwerk draaipijler, bordessen, trapleuningen

- Staalconstructie-bewegende delen: RAL 3000-vuurrood

onderzijde val, ballastkast, kruk-drijfstang

- Slijtlaag rijweg: antraciet/zwart mandurax 3-5mm.

- Slijtlaag voetpad:          grijs porfier 1-3mm.

- Zichtbeton landhoofden en trappen: antracietgrijze anti-graffiticoating

landhoofden, vleugelwanden, keerwand bij toegang monument, taludtrappen

- Zichtbeton pijlervloeren:                   CUR-100 grijsschaal II

- Taludbekleding: antracietgrijs basalton

- Bestrating onder/rond brug: antracietgrijze betonnen tegels/klinkers in

verschillende formaten

- Geleidewerk: ongecoat staal (roestkleur)

paalkoppen RAL9016 (wit)

0 50 100

Legenda

Opmerkingen

Werkvloer

Gewapend beton

- maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

- hoeken in graden. (°)
- coordinaten in mm t.o.v. RD (RD=rijksdriehoekstelsel)

- stortnaden opruwen

Zandcementstabilisatie

Prefab beton

Onderwaterbeton

Onderbouw waterpijler in As 3


