Dwarsdoorsneden
Nieuw Bergen — Lindenlaan
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Dwarsdoorsneden
Nieuw Bergen — Dijk langs N271
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N271
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Nieuw Bergen — Heukelom
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Poel en grondaanvulling dijk
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Erf Custers westzijde

nieuw te planten
erfbeplanting
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Dwarsdoorsneden
Nieuw Bergen — Heukelom
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Inpassing dorpsentree Heukelom buitendijks
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Inpassing dorpsentree Heukelom binnendijks
met behoud erfbeplanting en afgraven huidige dijk
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waar mogelijk
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Dwarsdoorsneden
Nieuw Bergen — Heukelom
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Steenfabriek
laagte tussen weg en kering
aanvullen met grond

afgraven aardewal

ca. 1.00m
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7.40m lang
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Heukelomsestraat
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Overgang damwand naar compact dijkprofiel
damwand steekt
ca. 1m boven
‘maaiveld’ uit

1m breed horizontaal vlak
(damwand niet in midden
van dijkkruin)

wand steekt 40cm
boven maaiveld uit

damwand ‘verschijnt’
geleidelijk uit dijkkruin
door aﬂopend talud
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een knikpunt/overgang
van 1:2 naar 1:3
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Overgang groene dijk naar damwand, met inrit steenfabriek
overgang damwand
in groene kering

damwand steekt ca. 1m
boven ‘maaiveld’ uit
bovenkant damwand blijft op
dezelfde hoogte en weg loopt
geleidelijk naar beneden

valberscherming
en opstelplaats
pomplocatie

wand steekt
circa 40cm boven
maaiveld uit
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