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loopplank met leuning
en klaphek

Detail 1.
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loopplank met leuning
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kanorouting
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kanorouting

toegangspoort met 
hondenwerend rooster

toegangspoort met 
hondenwerend rooster

fiets- en landbouwverkeer
fietsers en voetgangersbrug
2x

fietsers en voetgangersbrug
2x

fietsers en voetgangersbrug

fietsparkeervoorziening + picknicklocatie

picknicklocatie
halfverhard voetpad + prikdraad

sloot dempen

fietsparkeervoorziening

groenzone

vlonderpad

vlonderpad

informatievoorziening
+ fietsparkeervoorziening

informatievoorziening
+ fietsparkeervoorziening
+ picknickvoorziening

fiets- en landbouwverkeer

nieuwe watergang 
tussen pad en percelen

sloot dempen
(wens)

sloot dempen
(wens)

sloot dempen

sloot dempen

ter plaatse van dam 
passeermogelijkheid

ter plaatse van dam 
passeermogelijkheid

natuurvriendelijke oever langs 
bestaande watergang
breedte: 4-5m

natuurvriendelijke oever langs 
bestaande watergang 
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gecombineerd fiets- en voetpad
+ prikdraad

loopplank met leuning

informatievoorziening
+ fietsparkeervoorziening

Detail 3. graspad

Detail 2.
1:1.250

brugconstructie met aansluitingen 
op voet- / fietspaden en kruising met 
agrarisch pad

graspad langs natuurvriendelijke 
oever

Detail 1.
1:1.250

overstapplaats kano’s

overstaphek

veetunnel

overstapplaats kano’s

natte natuur

hoogspanningskabels

voetpad aan randen percelen,
onverhard graspad

Detail 3.
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