LEGENDE:
= graskunststofplaten opgevuld met dolomiet
= bestaand fietspad te behouden
= nieuw fietspad in rode kws-verharding
= bestaande parkeerstrook te behouden
= parkeerstrook in drainerende betonstraatstenen 16x16x10cm (Antraciet)
= voetpad in drainerende betonstraatstenen 22x22x8cm (Oker)
= betonverharding
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Nieuwpoortsteenweg
( tussen Hazebeekstraat en Farasijnstraat )

2

Nieuwpoortsteenweg
( tussen Farasijnstraat en Labeurhoek )

3

Nieuwpoortsteenweg
(tussen Labeurhoek en Kinderlaan + Zouavenpad en Labeurhoek)

4

Karthuizerstraat

= opbraak en herstel van bestaande asfaltverharding
= affrezen en nieuwe toplaag
= verhoogde overrijdbare berm in printbeton
= graszone buitengebied & overgangsgebied
= bestaande verharding (kasseien te behouden)
= veiligheidsstrook & opritten (22x11x10cm) (grijs)
= markering verdrijvingszone
= graskunststofplaten met dolomiet
= veiligheidspaaltje
= veiligheidsstrook (kantsteen IIA1 ter plaatse gestort)
= kantsteengreppel IE ter plaatse gestort
= kantsteengreppel IB ter plaatse gestort
= borduur ID1 ter plaatse gestort
= borduur type IB ter plaatse gestort
= borduur type ID3

4

= geprfabriceerde bushalte borduur type 1.18 (33,4x43,5cm 18/13,5)
= borduur type ID3

3

= wegmarkering ' stippellijn ' (1m witte lijn + 1,5m spatie)
= wegmarkering ' streeplijn ' (2,5m witte lijn + 10m spatie)
= wegmarkering ' ononderbroken witte lijn '

2

= wegmarkering ' voorrangsdriehoeken '

3

= rooilijn
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