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markeringen aslijn:
oranje stipmarkeringen op de as van het
brugdek en taluds; vlak verwerkt in slijtlaag;
h.o.h. 1500; d=150

tribune Groene Kathedraal:
bestaand uit 19 banksegmenten (5+9+5)
geschaafd hout; Bilinga; gerecycled;

brugdek:
constructie: weervast staal;

afwerking fiets- voetpad:
kunsthars slijtlaag v.v. carborundum instrooiing;
slijtlaag 100mm opzetten tegen binnenzijde
randliggers

balkon Founding Fathers

tribune Groene Kathedraal

zichtlijnen GK en FF:
oranje lijnmarkering; vlak verwerkt in slijtlaag;
breedte lijn=120

zichtlijnen GK en FF:
oranje lijnmarkering; vlak verwerkt in slijtlaag;
breedte lijn=120

belettering brugdek:
oranje belettering; vlak verwerkt in slijtlaag;
lettertype: Timeburner Bold;
hoogte letters: 500
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verdrijvingsmarkering:
oranje lijnmarkeringen; vlak verwerkt in slijtlaag;
h.o.h. 500; breedte lijn=100

belettering brugdek:
oranje belettering; vlak verwerkt in slijtlaag;
lettertype: Timeburner Bold;
hoogte letters: 500

tribune Groene Kathedraal:
bestaand uit 19 banksegmenten (5+9+5)
geschaafd hout; Bilinga; gerecycled;

trede
h=ca. 200

trede
h=ca. 200

citaat
citaat Marinus Boezem op binnenzijde brugligger;
belettering (opbouw) in weervast staal;
lettertype Timeburner; dikte=5; diepte=15
hoogte=120;
totale lengte citaat: ca. 14m

50 395 50

citaat
citaat Marinus Boezem op binnenzijde brugligger;
belettering (opbouw) in weervast staal;
lettertype Timeburner; dikte=5; diepte=15
hoogte=120;
totale lengte citaat: ca. 14m

tribune Groene Kathedraal:
bestaand uit 19 banksegmenten (5+9+5)
geschaafd hout; Bilinga; gerecycled;

80 1500etc

positie belettering 'ALMERE' op buitenzijde ligger

belettering buitenzijde ligger
belettering 'ALMERE' in weervast staal;
opbouw; gelast op ligger;
lettertype Timeburner; dikte=20; diepte=80; hoogte=500;

montageschotten op brugdek tbv
bevestiging banksegmenten

1400180

montageschotten op brugdek tbv
bevestiging banksegmenten

trede

trede trede

trede trede

positie belettering citaat Marinus Boezem op binnenzijde ligger. Citaat:

"Pas als zij niet meer te zien is en als de mensen tegen elkaar zeggen: 'Vroeger stond hier een kathedraal', dan is Almere een stad met een eigen geschiedenis.'' (Marinus Boezem)

fragment plattegrond balkon FF
schaal 1:50

fragment plattegrond tribune GK
schaal 1:50

impressies tribune GK

banksegmenten
schaal 1:10 1:20

fragment aanzicht oost
schaal 1:100

fragment plattegrond
schaal 1:100

fragment drsn
schaal 1:20
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trede
v.v. slijtlaag

2% max

2% max

brugdek:
constructie: weervast staal;

afwerking fiets- voetpad:
kunsthars slijtlaag v.v. carborundum instrooiing;
slijtlaag 100mm opzetten tegen binnenzijde
randliggers

luiken trekput:
gepositioneerd in lijn aan westzijde van de as;
afwerking met slijtlaag cf. brugdek;
exacte aantallen, h.o.h. maat (max 30m) en posities
cf. constructietekeningen

markering traptreden:
op voorzijde van de trede geen slijtlaag
aanbrengen zodat ter plaatse het weersvast staal
een visueel contrast vormt met donkere slijtlaag;
breedte lijn van onafgewerkt staal=50
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