














Toelichting invulling VTW 179 

Opgesteld:   

D.d. :  18-5-2018 

Aanpassingen zoals nu in VTW met toelichting  

Eis 1726 

Eis SE_01726 aanpassen in:   

TIUHL dient bi j  de Nicolaas Beetstraat te voorzien in een afschermend hekwerk van deels 1,80 meter hoog (km 1.498 - 1.533) en deels 1,20 meter hoog (km 1.533 

- 1.557) dat aansluit  op de bestaande gebouwen conform onderstaande schets . Tevens dient op de overgang in hoogte van het hekwerk een afschermend hekwerk 

van 1,80 meter hoog met poort te worden voorzien tussen hekwerk en gebouw ter hoogte van km 1.533.  

De poort dient voorzien te worden van een toegangsmogeli jkheid met een pasjessysteem door POUHL op te geven. Vanuit  de afgesloten ruimte dient de poort 

geopend te kunnen worden zonder hulpmiddelen, hi j  dient van deze zi jde als vluchtdeur . Voeding voor de deur (slot met pasjessysteem dient vanaf het gebouw te 

komen. 

Zie hieronder schets met toel icht ing van bovenstaande:  

 

In het ontstane afgesloten terrein dient bestrat ing aangebracht te worden op deze locat ie gel i jk aan de aansluitende bestrat ing  qua hoogte en material isat ie .  Zie 

onderstaande afbeelding voor het aan te straten vlak.  

 

 

Nieuwe eis 1: 

Aanbrengen van een sporthek met een hoogte van 5 m1 boven maaiveld.  

- Van km 1,16 (Aansluiten op hekwerken/afscherming kinderdagverbl i j f ,  VTW -OG-115.2) - 1,292 (Aansluit ing op hekwerk t .p.v. hoek gevel HG5) aanbrengen van 

een sporthek met een hoogte van 5 m1 boven maaiveld. Hekwerk uitvoeren als dubbelstaafs hekwerk.  Alternat ief  voorstel len waarbi j  onderzi jde hek uitgevoerd 

wordt in dubbelstaafs en de bovenzi jde in enkelstaafs hekwerk   

- Locat ie hekwerk: in 1 rechte l i jn langs de bvl -portalen en inspect iepad, conform onderstaande schets. Tevens al ternat ief aanleveren waarmee diverse obstakels 

ontweken worden.  

- Locat ie vluchtdeur: handhaven cf contract (SE_01513)  

- Afschermend hekwerk van 1,8 m hoog aanbrengen (paars) tussen nieuw hoge hekwerk en bestaande hekwerk t .h.v.  ca km 1.306. Bi j  het bestaande hekwerk 

aansluiten op de hoek van het hekwerk, zodat tussen gebouw en hekwerk een onderhoudsstrook  (geel) ontstaat voor de gebouwbeheerder. Bestaande lage 

hekwerk thv km 1.292 aansluiten op nieuw hoge hekwerk.  

Zie hieronder schets met toel icht ing van bovenstaande:  

 



 

Eis 1720 

Eis SE_01720 aanpassen in:  

TIUHL dient vanaf de hoek vanaf Burgerzaken tot aan de hel l ingbaan van de calamiteitentoerit  te voorzien in een afschermend hekwerk van 1,80 meter hoog.  

In dit  hekwerk dient een vluchtdeur opgenomen te zi jn die geschikt is om vluchtende mensen vanuit  het gebouw door te laten.  

- Vanuit  de zi jde van het gebouw dient deze poort als vluchtdeur  en dient daarom vanuit  zi jde NW te openen zi jn d.m.v. een kl ink. De kl ink is afgeschermd zodat de 

vluchtdeur deze niet vanuit  de openbare ruimte geopend kan worden  door middel van de kl ink. 

- De vluchtdeur dient vanaf de zi jde ZO (openbaartrein) te openen te zi jn door middel van een unieke ci l inder met 3 sleutels, type af te stemmen met 

gebouweigenaar/beheerder  door POUHL. Voor locat ie deur zie onderstaande schets.  

In dit  hekwerk dient een poort opgenomen te zi jn die geschikt is om onderhoudsvoertuigen door te laten.  

- De poort dient een doorri jdbreedte van 3,00 meter te hebben in verband met doorri jden onderhoudsmaterieel van de gebouweigena ar/beheerder.  

- De poort dient vanaf beide zi jden te openen te zi jn door middel van een unieke ci l inder met 3 sleutels, type af te stemmen met gebouweigenaar/beheerder  door 

POUHL. Voor locat ie poort ,  zie onderstaande schets.  

In dit  hekwerk dient een poort t .b.v het inspect iepad van de Uitho f l i jn opgenomen te worden. Deze poort is in het huidige ontwerp geplaatst aan de zi jde van het 

gebouw). Voor nieuwe locat ie poort ,  zie onderstaande schets . 

Nieuwe eis 2: 

- TIUHL dient te voorzien in een inspect iepad dat aansluit  op de toegangs deur UHL t.h.v. km 2.057. Hiervoor dient het inspect iepad aangelegd te worden 

tussen de trambaan en het hekwerk uit  nieuwe eis 4.  

Nieuwe eis 3 : 

- TIUHL dient te voorzien in een toegangsweg /pad vanaf de calamiteitenweg van UHL die aansluit  op de toegangspoort  en vluchtdeur t .h.v. km 2.057 ten 

behoeve van onderhoudsmaterieel van de gebouweigenaar/beheerder  en vluchtende mensen. De toegangsweg dient geschikt te zi jn voor het toe te passen 

onderhoudsmaterieel,  door POUHL af te stemmen met gebouweigenaar/beheerder .  

- Indien noodzakeli jk dienen reeds geplaatste verl icht ing en camera’s aangepast/verplaatst te worden.  

Zie hieronder schets met toel icht ing van bovenstaande  eisen:  

 

 

 

Nieuwe eis 4:  

TIUHL dient van km ca 1.982 tot aan ca km 2.057 voorzien te zi jn van een hekwerk een hekwerk hoog 1,80 meter plaatsen vanaf het gebouw haaks naar het 

inspect ie pad, vanaf daar het inspect iepad volgend richt ing het ZO en aan te sluiten op het op het hekwerk t .h.v.km 2.057 (zi e nieuwe eis SE_01720) Met dit  

hekwerk ontstaat een beheerruimte voor de gebouweigenaar/beheerder, welke afges loten is van het beheerterrein van de Uithof l i jn.  

Zie hieronder schets met toel icht ing van nieuwe eis 4:  

 

 

 


