800

800

800

800

variabel

800

800

variabel

+3.320

dekplank bol 150x34mm,
h.o.h. 160mm,Accoya,
tussenruimte 10mm
corten stalen plaat
over gehele lengte
van de tribune,
435x5mm, waaruit
tekst is gesneden

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

+2.300

20

+2.320

vezelversterkt beton
100mm dik

ligger 100x75mm, Azobe

bestaand maaiveld
+0.970

bestaand maaiveld +0.830

+0.590

EPS blokken
500mm hoog

20

2

vezelversterkt beton, 100mm dik
W.S. +0.000

+0.574

vezelversterkt beton
dik 100mm

N.A.P.

+1.100

ok. EPS +0.359

vezelversterkt beton 100mm
stelspecie 50mm +
werkvloer ca. 100mm (uitvullen)

W.S. +0.000

werkvloer

bestaande
damwandplanken
Hoesch 1A

N.A.P.
gestabiliseerd zand
200mm dik

500

2.23
g ca. -

inmetin

gaten t.p.v. aansluiting
bestaande damwand
met deksloof aanstorten
met beton over gehele
lengte

bk. groutprop -12.500

gaten t.p.v. aansluiting
bestaande damwand
met deksloof aanstorten
met beton over gehele
lengte

+0.216

werkvloer

in te boren
lijmankers
n.t.b.

600

in te boren
lijmankers
n.t.b.

te plaatsen
L-wand / keerwand

bestaande
deksloof

gaten t.p.v. aansluiting
bestaande damwand
met deksloof aanstorten
met beton over gehele
lengte

werkvloer

te slopen
bestaande betonnen
keerwand breed 350
(fundering onbekend)

sparing kast
afmetingen n.t.b.

FUNDERING BESTAANDE KEERWAND ONBEKEND

bestaande
deksloof
in te boren
lijmankers
n.t.b.

-0.200

+1.300

500
ok. EPS +0.382

vezelversterkt beton 100mm
stelspecie 50mm +
werkvloer ca. 100mm (uitvullen)

N.A.P.

500

bestaand maaiveld hoogte +0.840

EPS blokken
500mm hoog

zie detail 2

W.S. +0.000

gemetselde
trap

+0.700

+0.534

var.

bestaand maaiveld hoogte +1.080

25

+0.700

met paalmuts

20

bestaand maaiveld hoogte +0.730

dekplank bol 150x34mm,
h.o.h. 160mm, L=var.,
Accoya

1

verbrede kop
L-wand, 300mm
plank 150x34mm,
h.o.h. 160mm, L=var.,
Accoya

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

+1.300

ondersabelen / injecteren
bestaande deksloof,
bovenkant boucharderen
tot op wapening, min 20mm

660
ca. +0.550

zitelementen
880x50x40/60,
Accoya
+1.800

+1.700

draadeind 2x M16, 8.8, h.o.h. 2m
plaatsen in sparing 50 / 36mm

3

+2.320
+2.216

bestaande betonnen
keerwand breed 350

20

dekplank bol 150x34mm,
h.o.h. 160mm, L=var.,
vezelversterkt beton
Accoya
100mm dik

ca. +2.250

vezelversterkt beton 100mm
stelspecie uitvullen (50 en 100mm) +
werkvloer 50mm

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

ligger tussen
bevestiging
leuningwerk t.b.v.
ondersteuning
dekdelen

+0.700

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

+1.700

25

+2.320

nieuwe deksloof,
element 3000x660x900x130mm
(lxbxhxd)

klos (kunststof PE)

vezelversterkt beton 100mm
stelspecie 50mm +
werkvloer ca. 55mm (uitvullen)

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

+2.100

+1.800

klos (kunststof PE)

corten stalen plaat
over gehele lengte
van de tribune,
435x5mm, waaruit
tekst is gesneden

plank 150x34, h.o.h. 160mm
L=135mm, Accoya

zitelementen
880x50x40/60,
Accoya

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

+1.300

20

dekplank bol 150x34mm,
h.o.h. 160mm,Accoya,
tussenruimte 10mm

dekplank bol 150x34mm,
h.o.h. 160mm, L=var.,
Accoya

plank 465x50x20mm,
h.o.h. 60mm, Accoya
20

ligger 100x75mm, Azobe

klos (kunststof PE)

beton ongewapend
580x650mm

+2.800

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

ligger 100x75mm, Azobe

min. ruimte t.b.v.
lichtlijn 30x30mm

900

zitelementen
800x50x40/60,
Accoya

N.G.D. -2.400

i.v.m. kadastrale grens
(var.)

van de paalvoet middellijn
bestaande
damwandplanken
Hoesch 1A

bestaande
damwandplanken
Hoesch 1A

HE300B
tot -12.000m N.A.P.

HE300B
tot -13.500m
N.A.P.

i.v.m. kadastrale grens
onbekend

DOORSNEDE J-J
g
inmetin 3
.2
2
ca. -

SCHAAL 1:20
CONSTRUCTIE 3

2.23
g ca. -

inmetin

N.G.D. -2.400

N.G.D. -2.400

baggerdiepte -2.750

baggerdiepte -2.750

-12.500

-12.000

230

-13.500
groutlichaam
-12.500
L=5000mm

onbekend

SCHAAL 1:20
STEIGER D/E
TPV DOORSNEDE F-F BESTAAND

Behoort bij beschikking

DOORSNEDE I-I

20
0

DOORSNEDE H-H

SCHAAL 1:20
STEIGER D/E

groutlichaam
-12.000

d.d.

07-12-2015

nr.(s)

ZK15001044

Medewerker
Publiekszaken/vergunningen

L=5000mm

500
kopse
rollaag

500

500

1000

metselwerk vol en zat
metselen

+1.900

BETON

trede van schoon metselwerk
Padova dikformaat van
Wienerberger, rood-blauw
genuanceerd. Voeg uitvoeren
in de kleur grijs.

+2.100

MATERALISATIE

-12.500

variabel

Kwaliteit
Milieuklasse
Dekking
Betonstaal

230

-13.500

HOUT
Dekplank
Wrijfhout
Ligger
Funderingspalen

L=5000mm

STAAL
T-profiel
Houtdraadbouten

+1.300
nie

uw

ef

treden van schoon metselwerk
Padova dikformaat van Wienerberger,
rood-blauw genuanceerd
voeg uitvoeren in de kleur grijs

530
87

vorst rand
(niet langs
L-wand)

+0.515

constru
1679 (var.)

200 150

constru

N.A.P.

SCHAAL 1:20
TRAP TPV STEIGER D/E

+1.50

ctie 3

Ringen
Torx schroef M8
RVS platen
en profielen
Bolders
Lassen

de

loo
f
t.p.v. aansluiting deksloof op
vlonder, dikte voorzijde deksloof
verlopen van 130mm naar 45mm
t.b.v. voorzijde steiger D-E

42
5

OPMERKINGEN
maatvoering in mm
maatvoering in het werk controleren
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

an co
de ns
de truc
ks ti
loo e 3
fh
an
d

constructie 3 tot steiger D/E
nieuwe deksloof, b.k. +0.700m N.A.P.
element 3000x660x900x130mm (lxbxhxd)
bestaande deksloof boucharderen tot wapening

ligger 50x75mm, Azobe

ha
v

en

N.A.P.

l

+1.70

e
vijz

+1.50 N.A.P.

DETAIL AANSLUITING CONSTRUCTIES 3 EN 4

DETAIL AANSLUITING CONSTRUCTIES 3 VLONDER

SCHAAL 1:20

SCHAAL 1:20

klos (kunststof PE)
+1.70 N.A.P.

Ingenieursburo Maters en de Koning
draadeind 2x M16, 8.8, h.o.h. 2m
plaatsen in sparing 50 / 36mm

klos (kunststof PE)

ca. +0.590

660

ca. +0.590

+0.534

bestaande
deksloof
490x600mm

+0.574

bestaande
deksloof
490x600mm

+2.10 N.A.P.

Tel. (0165) 524 524

ondersabelen / injecteren
en voorzien van zwelband
aan buitenzijden

Bisletweg 2
2905 AW Capelle a/d IJssel

Tel. (010) 258 18 20

bestaande deksloof,
bovenkant boucharderen
tot op wapening, min 20mm

stekken en wapening
n.t.b. in UO

Weg- en Waterbouwkunde, Beton- en Staalconstructies, Bouwkunde, Grondmechanica

www.matersendekoning.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Steenbergen
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen
AANNEMER

AQUAVIA

trompet
W.S. +0.000

Wervenweg 3, 4551 MC Sas van Gent

stekken en wapening
n.t.b. in UO
werkvloer, dik 50mm
150

300
600

Herinrichting haven Steenbergen

gaten t.p.v. aansluiting
bestaande damwand
met deksloof aanstorten
met beton over gehele
lengte

werkvloer, dik 50mm

150

i.v.m. kadastrale grens
100

bestaande
damwandplanken
Hoesch 1A

bestaande
damwandplanken
Hoesch 1A
HE300B
tot -12.000m N.A.P.

steiger E

N.A.P.

W.S. +0.000

TEKENINGOMSCHRIJVING

200

gaten t.p.v. aansluiting
bestaande damwand
met deksloof aanstorten
met beton over gehele
lengte

leuningwerk
geplaatst op L-wand

te plaatsen L-wand

ok deksloof +0.570
bk best. deksloof ca. +0.550

125

Multatulilaan 8
4707 LZ Roosendaal

PROJECTOMSCHRIJVING

+2.10
N.A.P.

+2.10
N.A.P.

in te boren
lijmankers
n.t.b.

bk. groutprop -12.500
W.S. +0.000

+2.10
N.A.P.

vezelversterkt beton, 100mm dik

50

nieuwe deksloof incl.
vellingkanten 20x20mm

900
570

M

treden van schoon metselwerk
Padova dikformaat van Wienerberger,
rood-blauw genuanceerd
voeg uitvoeren in de kleur grijs

trompet

+2.10

N.A.P.

vezelversterkt beton, 100mm dik
in te boren
lijmankers
n.t.b.

485

bk deksloof +0.700
130

+1.90 N.A.P.

in hart deksloof

+0.700

43

+1.90

+1.90 N.A.P.

klos (kunststof PE)

87

vij

ze

l

ligger 100x75mm, Azobe

+0.700

N.A.P.

+1.70 N.A.P.

+2.10
N.A.P.

N.G.D. = Nautisch Gegarandeerde Diepte
Steiger D/E zal verder in het UO worden uitgewerkt i.v.m. het verder te concretiseren van diverse onderdelen.

klos (kunststof PE)

ligger 50x75mm, Azobe

+2.10 N.A.P.

R.V.S. A4 kwaliteit;
a=4, tenzij anders aangegeven.

be
st
a

tussenruimte bestaande en nieuw deksloof
t.p.v. aansluiting constructies 3 en 4;
voorzijde deksloof op elkaar aansluiten

DOORSNEDE M-M

e

ks

N.A.P.

1163

ctie 4

de cons
ks tr
loo uc
f o tie
p 3
be
st
aa

nd

130

prefab
betonelement

+1.30

ab

150

+1.050

684

pr

S235JR;
R.V.S. A4 kwaliteit t.b.v bevestiging RVS platen/profielen en bevestiging in Accoya,
overig 8.8;
R.V.S. A4 kwaliteit;
R.V.S. A4 kwaliteit;
R.V.S. 1.4301, AISI, type 304;

45

e

+1.100

130

150

M

+1.30 N.A.P.

Accoya;
Azobe;
Azobe;
Cloeziana.

+1.500
R12-150

+1.10
N.A.P.

Minimaal C30/37;
XC4;
50mm;
B500B.

groutlichaam

+1.700
+1.515

BEM1505160

g e m ee n t e S t ee n b e r g e n

300
500

Realisatie havenkom B3

-0.200

HE300B
tot -13.500m N.A.P.

i.v.m. kadastrale grens
(var.)

BOVENAANZICHT TRAP

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 3

SCHAAL 1:20

SCHAAL 1:10
PAAL - ANKERBOK CONSTRUCTIE

SCHAAL 1:10
PAAL - ANKERBOK CONSTRUCTIE

SCHAAL 1:10
PREFAB DEKSLOOF OP CONSTRUCTIE 3

1:20

Drsn. Steiger D, E, Gemetselde trap en Constructrie 3
B3

100
217mm tpv aansluiting op constructie 4
45mm tpv aansluiting op houten dek

SCHAAL

FORMAAT

A0++

130
variabel
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