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algemeen

bebouwing bestaand

beplanting

maatvoering

rest

bestaande omgeving

Wandelpad
Halfverharding
lev. Padvast
kleur: wit/grijs

plangrens

Bestaande bosschage

Bosplantsoen
Maten en soorten zie beplantingsplan
Uitzetten gebeurt in het veld op het oog

hellingbaan

Bestaande haag

Groenblijvende heester t.b.v. afschermen bestaande TRAFO
Ilex aquifolium
Maat 80 / 100
1 per m2

Sierborder
mengsel: bloemenmengsel hoog
lev. bolster o.g.

kabels & leidingen en voorzieningen

Bestaande put (verhoogd t.o.v. maaiveld)
te verlagen tot niveau maaiveld.
Vierkant putdeksel aquafix
afm. 740 x 740 x 170 mm

inrichtingselementen

Picknickset Velopa Type: Repose
afm. 127 x 175.5 x 75cm
FSC hardhout
Standaard transparante kleur: bruin getint dark teak-161
RVS verankering aan de esticonplaat
lev. Velopa

Huppelpalissaden
afm. Ø12-22 cm
lev. Goede speelprojecten o.g.
artikelnummer: 906110300R

Robinia stelten
Afmeting: Ø15 cm per balk en 110 cm hoog
lev. Kompan o.g.
artikelnummer: NRO806

Trapelement van boomstammen
afm. 150 cm lang 18 cm doorsnede
lev. speelnatuur o.g.

Bankje
type: Timberstyle FSC met rugleuning
afm.  74 x 63 x 200 cm
lev. Velopa

Stelconplaat
Afmeting 1995x1995x140mm
Met omgekeerde stalen hoeklijn
Zonder hijsogen
lev. stelcon o.g.

Bestaand hekwerk
Gedeeltelijk verplaatsen
Locatie, zie ontwerp

verlichting

Nieuwe verlichting verbindingspad
lev. Schréder
type: piano mini
4 m hoog

Gazon
mengsel: Barenburg mowsaver
lev. Barenbrug
2,5 kg per are

Ruigte
mengsel: B113 mengsels van bloemrijke ruigtes en struwelen
lev. biodivers o.g.

Bollen
soorten en aantal/m² zie beplantingsplan
mengsel Leiden
lev. JUB Holland

Nieuwe solitaire heeser
soort: zie ontwerp en beplantingsplan
175 / 200 en 300 / 350

Bammens capitole groen RAL 6009
55 liter bak
artikelcode 561030

Nieuwe verlichting hondenuitlaatzone
lev. Schréder
type: piano mini; inclusief reactieve sensoren
4 m hoog

Traptreden 40 x 15  repeteer
afm. 100 x 40 x 15 cm
kleur: standaard licht grijs
lev. Struyk Verwo

Stapstammen als trap
afm. 20 cm doorsnede
lev. acaciarobinia.nl o.g.

Jeu de boules baan
afm. 3 x 13 meter
lev. zandcompleet o.g.

Nieuwe heesters onder dennen
Juniperus communis en Ilex aquifolium
50 % en 50%
Uitzetten gebeurt in het veld op het oog
150-180 cm hoog
1 per m2

Bammens capitole groen RAL 6009
55 liter bak
met hondenpoepklep en sticker
artikelcode 561220

Bestaand hekwerk en voetbalgoaltjes
Te verplaatsen

Toegangsbord met gedragsregels
groen RAL 6009
400 x 600 mm
lev. informatiebord.nl o.g.
borden worden aangebracht door derden

Robinia driedubbele evenwichtsbalk
Afmeting: 751 x 231 cm
lev. Kompan o.g.
artikelnummer: NRO804

Robinia klimboom
Afmeting: lengte circa 6 m
lev. Goede speelprojecten o.g.

Levensgroot behendigheidsspel
 2 x 3 m - 25 mm dik
rubber tegels, verlijmen op stelconplaten
lev. ivol o.g.

Thermoplast belijning
Thema: verkeer
over gehele lengte stippellijn
type: Race circuit

Robinia schommel 2 zitjes
Afmeting: lengte circa 6 m
lev. Goede speelprojecten o.g.
artikelnummer: NRO904-1101

valzand
30 cm dik aanbrengen
volgens NEN-EN 1177 norm
kleur: zand/geel

Multifunctioneel sportveld / Krajicekveld
20 x 37.7 m
materiaal: volgens bestekstekening Nijha
leverancier: Nijha
Veld wordt aangebracht door derden

Bestaande haag
Indien nog aanwezig, te verwijderen

Jeu de boules baan, bestaand
Te verwijderen

Wandelpad
Asfalt-verharding
deklaag 25mm AC 8 DL-B
onderlaag 60mm AC 22 OL-A

Afzetpaal
VBM vaste afzetpaal rond 90-700 mm boven verharding
geparelde uitvoering
met gele reflectorban / logo Tilburg
volgens standaard gemeente Tilburg

Bandverlaging
Trottoirband 130 / 150 verloopband en tussenbanden
kleur: antraciet

Bollen Kanaalzone
Galanthus nivalis
Aantallen zie beplantingsplan

Fietsbeugel nietje 5/4
RVS vast
afm. 950 x 500 x 950 mm
lev. Van Besouw metaal
op halfverharding ondergronds verankeren
op esticonplaat RVS verankering hieraan vast

Bestaande boom

Bestaande boom
te handhaven en verzorgen met een snoeibeurt
conform BEA Arbor Consultancy

Bestaande bosschage
te handhaven en verzorgen met een snoeibeurt
conform BEA Arbor Consultancy

Onderhoudspad
Asfalt-verharding
deklaag 25mm AC 8 DL-B
tussenlaag 60 mm AC 22 TL-B
onderlaag 60mm AC 22 OL-A

watertappunt en bestrating
bestaand
behouden
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