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OPENBAAR DOMEIN:
onderdeel van huidige aanvraag
PRIVAAT DOMEIN:
onderdeel van latere aanvraag
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liggingsplan 1:10000
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omgevingsplan 1:5000

provincie Oost-Vlaanderen
stad GENT

4bl
3 bl

omgevingsvergunning ECOWIJK GANTOISE
SITUERING

3 bl

groene gevel: klimplanten
gezaagde kasseien met grasvoeg

indicatie wadi privaat domein

gezaagde kasseien met gesloten voeg

keerwand/zitmuur

cementbetonverharding met granulaat

keerwand/zitmuur met dekplaat (verwijzing historiek)

valondergrond bestaande uit zand

stapsteenelementen: combinatie hout en beton

speelgrind

klauterelementen en glijbaan

(her)aanleg en lokaal verlagen van voetpaden

portieken: spelaanleiding

P

P

P

solitaire boom (nieuw)

meerstammige boom/heester

bestaande boom

(grijze betonstraatstenen 22x22x10 cm, halfsteensverband)

fruitboomsoort hoogstaam (privaat)

boordsteen ter aanduiding publiek-private grens
markering op cementbetonverharding

gemengde haag (privaat)
lichtmast (spots)
(te bepalen in overleg met de lichtcel van stad Gent;
conform het Lichtplan)

intensief gemaaid gras

extensief gemaaid gras (indicatieve frequentie: 1 x / 1-2

verlichtingselement wegenis

fietsstaanplaatsen

(te bepalen in overleg met de lichtcel van stad Gent;
conform het Lichtplan)

zone voor fietsenstallingen

4

3

2

1

fietsenstalling

verstevigd gras (kunststofgrasdallen)
houten vlonderconstructie

afvalstraatje

zitbank

toegangsbeperking conform IPOD 4 (in opmaak)
(portieken/neerklapbare palen/ verzinkbare palen/...)

stoeltjes

aangrenzende parkeerplaats openbare weg

grasdallen (grasvoeg)

verhoogde 'tennisstoel'

hydrant brandweer

Betonstraatstenen

verkeerspaaltjes (75cm)

halfverharding in ternair mengsel (privaat)

(22x11x10 cm, halfsteensverband)

DATUM

oktober 2018

speelelement water: handpomp

1/500

AF

OPDRACHTGEVERS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MATTERS
SDM

Naamloze vennootschap
te 9000 Gent, Oude Houtlei 140
RPR Gent, afdeling Gent
met ondernemingsnummer 0835.410.619
B.T.W.-plichtige

eigendomsgrens

verlichtingslichtelement centrale fietsas

beplanting van lage heesters en vaste planten

Grondplan nieuwe toestand

grens publiek-privaat/collectief

(te bepalen in overleg met de lichtcel van stad Gent;
conform het Lichtplan)

jaar)

INHOUD

aanduiding ondergrondse parking

extensief gemaaid gras (indicatieve frequentie: 2x/ jaar)

halfverharding in grind

DR

Afdeling 22, sectie B, nrs. 198/c4, 198/d4, 157/h2, 159/d3, 157/f2, 157/n,
168/k (deel), 157/e2, 157/l, 157/w & 157/z

LEGENDE

kunstgras

gronden gelegen tussen de Bruiloftstraat, Arthur Van Laethemstraat,
Tennisstraat & Brusselsesteenweg
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