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Werkgroep Herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt
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TO

Benedenbuurt, Wageningen A3

Doorsnede wadi 
Sleedoornplantsoen 1

1:50

07-11-21
Datum tekening

Werkgroep herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt

get.:
Y. vd Witte
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Uitgangspunten Wadi:

- Diepte wadi variërend van 0,4m tot 0,5m. Wadi's zijn in principe 0,4m diep, maar door het 
hoogteverschil in de wijk kan een wadi gedeeltelijk ook maximaal 0,5m diep zijn. 

- Elke wadi heeft een variërend talud. Het talud varieert van 1:5 tot 1:16. Uitzondering is 
wadi Drouwlaan, welke een talud heeft van 1:3.

- Overstort wadi's in hellend maaiveld oplossen, geen 'technische' oplossingen (slokop etc.).

Doorsnede wadi Sleedoornplantsoen 1



TO

Benedenbuurt, Wageningen A3

Doorsnede wadi 
Sleedoornplantsoen 2

1:50

07-11-21
Datum tekening

Werkgroep herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt

get.:
Y. vd Witte
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Uitgangspunten Wadi:

- Diepte wadi variërend van 0,4m tot 0,5m. Wadi's zijn in principe 0,4m diep, maar door het 
hoogteverschil in de wijk kan een wadi gedeeltelijk ook maximaal 0,5m diep zijn. 

- Elke wadi heeft een variërend talud. Het talud varieert van 1:5 tot 1:16. Uitzondering is 
wadi Drouwlaan, welke een talud heeft van 1:3.

- Overstort wadi's in hellend maaiveld oplossen, geen 'technische' oplossingen (slokop etc.).

Doorsnede wadi Sleedoornplantsoen 2
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TO

Benedenbuurt, Wageningen A3

Doorsnede wadi 
Drouwlaan

1:50

07-11-21
Datum tekening

Werkgroep herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt

get.:
Y. vd Witte

Uitgangspunten Wadi:

- Diepte wadi variërend van 0,4m tot 0,5m. Wadi's zijn in principe 0,4m diep, maar door het 
hoogteverschil in de wijk kan een wadi gedeeltelijk ook maximaal 0,5m diep zijn. 

- Elke wadi heeft een variërend talud. Het talud varieert van 1:5 tot 1:16. Uitzondering is 
wadi Drouwlaan, welke een talud heeft van 1:3.

- Overstort wadi's in hellend maaiveld oplossen, geen 'technische' oplossingen (slokop etc.).

Doorsnede wadi Drouwlaan




