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xx

xx
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xx

trace langs N344; onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van raster +2.20m

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

aanwezige hekwerk verhogen van
+1.80m naar +2.20m dmv draad

perceel niet in eigendom van SBB

wildrooster zwaar verkeer

klaphek voor wandelaars

SBB geeft aan dat de aanleg van dit raster door provincie Gelderland
(contactpersoon Bart Wardenier) vanuit ander project wordt gerealiseerd.
klaphek voor wandelaars
wildrooster zwaar verkeer (transport hout)
afstand tot weg gelijk aan afstand raster tot weg

klaphek voor ruiters
afstand tot weg min. 20m1
klaphek voor ruiters
afstand tot weg min. 20m1

hm

Hoekpaal
tamme kastanje
diam. 14/16, lengte 3.500mm
Schoorpaal
tamme kastanje
diam. 10/12, lengte 3.000mm

Rasterpalen
tamme kastanje
diam. 10/12, lengte 3.000mm, h.o.h 3.000mm

4.00
0.05

4.00

Wildgaas
120/7/15, 1200mm hoog
Kleinwildgaas
Maasweidte 25,4x50,8x2.05mm(hxbxd)
1000mm boven maaiveld
200mm verticaal ingegraven en 300mm
horizontaal aan wildzijde

3.00

Amfibiewand
HDPE gerecyled kunstof
400mm boven maaiveld

0.20 0.40

3.50

0.60

1.20

alternatieve route voorkeur SBB;
twee wildroosters benodigd bij kruising fietspad

0.75

Bestaat uit voornamelijk opgslag
van naaldhout, dit wordt mogelijk
verwijderd in het kader van N2000
herstelmaatregelen.

restant bestaand fietspad

Vooraanzicht ree- en kleinwildkerend raster met amfibiegeleidewand

0.50
0.70
0.10 0.50

3.00

1.20

Schaal: 1:50

0.30

Zijaanzicht wildraster op maaiveld
Schaal: 1:50

Raster

1.10

Rasterpalen
tamme kastanje
diam. 10/12, lengte 3.000mm, h.o.h 4.000mm
Mogelijk wordt de entree van het catwickerzand met de
N302 afgewaardeerd tot toegangsweg voor calamiteiten.
Hier is in deze tekening geen rekening mee gehouden.
wildrooster zwaar verkeer

wildrooster zwaar verkeer (brandweer)

d1

:2

Onderzijde raster
300mm omgezet

1.10

3.00

talu

d
talu

1:3

0.20

wildrooster tbv fietsverkeer

0.55

wildrooster zwaar verkeer

2.20

0.10

1.00

3.30

hm

Zijaanzicht wildraster in verdiepte greppel
Schaal: 1:50

Verklaring
Verharde weg

N

Verharde weg, secundair

Zandpad

Bestaand raster

bestaand lage raster vervangen
door een hoog raster

Nieuw te plaatsen raster zonder greppel
aansluiten op bestaand raster

Nieuw te plaatsen raster met greppel

aansluiten op bestaand raster
xx

xx

xx

Reeds aanwezige hekwerk te verhogen van
+1.8m naar +2.2m dmv stroomdraad

Exacte locatie raster dient voor aanvang van de
werkzaamheden met medewerkers van
Staatsboshbeheer in het veld te worden uitgezet.
Project

VO Ecoducten N344 en N302
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Inrichtingstekening raster N302
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Kleurt het landelijk gebied

Provincie Gelderland
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