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Rijweg: asfalt, kleur antraciet

Karrespoor rijweg: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm, vormbak,
onbezand, kleur geel-bruin-rood-bont genuanceerd (Terra Aurora 80% en
Sabbia 20%), (leverancier Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat
overeenkomstig Jan van Renesseweg, halfsteensverband / streetprint

Pleinen: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm, vormbak,
onbezand, kleur geel-bruin-rood-bont genuanceerd (Terra Aurora 80% en
Sabbia 20%), (leverancier Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat
overeenkomstig Jan van Renesseweg, keperverband / streetprint

Inritten: gebakken straatklinker, dikformaat 206x67x90 mm,
vormbak, onbezand, kleur rood-bruin (Terra Autunno), (leverancier
Bylandt of gelijkwaardig) kleur en formaat overeenkomstig Jan van
Renesseweg, elleboogverband

Voetpad: betonplaat 2x1 meter met bezemstreek in de
lengterichting, zonder hijsogen, kleur lichtgrijs, uitvoering conform
Jan van Renesseweg

Opsluitband inritten, beton 100x200x1000 mm, kleur lichtgrijs,
leverancier StruykVerwo of gelijkwaardig

Langzaamverkeersroute Vroongronden: halfverharding schelpen

Paardenpad: zand, 2m breed

Stalen lichtmasten met houtlook, conform type uitvoering
overeenkomstig met Jan van Renesseweg, met uithouder als
armatuur, hoogte 8 meter, LED-verlichting toepassen

Stalen lichtmast met houtlook, type uitvoering overeenkomstig met
Jan van Renesseweg, hoogte 12 meter met lichtspots,
LED-verlichting toepassen

Houten bermpaaltjes, vorm en type 'Renesse', uitvoering
overeenkomstig met Jan van Renesseweg, h.o.h. 3 meter
N.B. plaatsing langs het ruiterpad in overleg met ruiterverenigingen

Zitbank: robuuste enkelzits bank met plaatselijk rugleuning (type uitvoering
overeenkomstig Jan van Renesseweg), afmeting 3000x350x460 mm (excl leuning),
zitvlak van FSC 100% thermisch behandeld Douglas, onderstel van staal thermisch
verzinkt en tweelaags gepoedercoat RAL n.t.b (leverancier Grijsen of gelijkwaardig)

Picknickset: robuuste picknickset (type uitvoering overeenkomstig Jan van
Renesseweg), afmeting tafel 3000x700x790 mm, afmeting banken 3000x350x450
mm, zitvlak & tafelblad: FSC 100% thermisch behandeld Douglas 90mm x 300mm,
onderstel staal koker 4mm x 150mm x 150mm , thermisch verzinkt en tweelaags
gepoedercoat in RAL n.t.b. (leverancier Grijsen of gelijkwaardig)

Hekwerk Vroongronden: hergebruik bestaand hekwerk, deels
aanhelen met nieuw hekwerk, poort en wildrooster en verplaatsen
naar nieuwe locatie, waar nodig herstellen en eenheid en
samenhang aanbrengen in houten palen en afrastering

Hekwerk brandweer: hergebruik bestaand hekwerk verplaatsen
naar nieuwe locatie

Fysieke afscherming Hogeboomlaan: houten hekwerk

Afvalbak: ondergrondse container 200/300/1750 liter (afhankelijk
van locatie) met deksel, type semi-con, afmeting Ø 60/110xH
145/240 cm met deksel H 155/270 cm (leverancier Van Happen
containers of gelijkwaardig)

Hondenpoepzakjesdispenser, type conform standaard gemeente
Schouwen-Duiveland of gelijkwaardig

Keien, soort en kleur conform keien Jan van Renesseweg,
maatvoering lengte 0,70/1,40 meter en breedte 0,40/0,80 meter en
hoogte 0,40/0,80 meter

Bewegwijzering en informatiebord, uitwerking n.t.b. (HR Groep of
gelijkwaardig)

Bushalte, nieuwe bebording, zie detail

Speelobject en/of speelaanleiding met natuurlijke uitstraling (materiaal robiniahout)
(leverancier Boer speeltoestellen of gelijkwaardig)

Uitkijktrap: robuust houten zitobject in de vorm van een stoel/balkon van stoere houten
balken met een trap en leuning van cortenstaal, materialisering en maatvoering familie van
zitbank type Pure (leverancier Grijsen of gelijkwaardig), maatwerk nader uit te werken

Betonelementen bij pleintjes: solidband (eenzijdig) van beton 45/50x50x100 cm,
diverse bochtstralen, kleur lichtgrijs (leverancier Verwo of gelijkwaardig) met
staalplaat met poedercoating kleur “loodsboot” 75% mat, uitsparing tekst, zie detail

Bestaande bomen handhaven

Bestaande bomen kappen

Nieuwe bomen:
BP Betula pendula (zilverberk/gewone berk)
Cm Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)
Ac Alnus cordata (hartbladige els)
Qr Quercus robur (zomereik)
UF Ulmus Frontier (iep)
USAG Ulmus 'Sappora Autumn Gold' (iep)

Middenberm: bloemrijk duinbermmengsel voor zandgronden op maat (leverancier
Cruydthoek of gelijkwaardig), extensief beheer

Zeeuwse houtwal: 25% Acer campestre, 25% Crataegus monogyna, 20% Corylus
avellana, 5% Cornus mas, 5% Lonicera tatarica, 5% Lonicera xilosteum, 5%
Symphoricarpus albus, 5% Prunus spinosa, 5% Rosa

NB. Aandacht voor natuurlijke groeiplaats beplantingen. Doorspitten en ter plaatse van
verharding een groeimedium aanbrengen.

Bestaande greppel

Nieuw te graven watergang/greppel

Poelen / natte lage slenk voor waterberging en infiltratie

Taludlijnen

Nieuwe duiker

Nieuwe eigendomsgrens hotel

Aanduiding dwarsprofiel

Perceelsgrenzen

Bestaande hekwerken laten begroeiien met klimop, in overleg met eigenaren

Geluidwerende voorziening: Kokowall van 1 meter, groen ingepakt met
meidoornhaag

Bestaande hekwerken vergroenen, in overleg met eigenaren

Materialisering
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