Kustfietsroute
w e s t- v l a a n d e r e n
North Sea Cycle Route: fietsen langs de Belgische kust

basisblokken: beton

elementen: hout en staal
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49
code: NS

code: 01

code: ZD

element:

element:

element:

basisblok klein

afdekplaat

materiaal:

materiaal:

dubbelzijdige zit

beton

staal

maat:

maat:

300 x 300 x 300 mm

300 x 300 x 10 mm

bijzonderheden:

bijzonderheden:

Overal te plaatsen dankzij geringe

Het logo van de North Sea Cycle

omvang

Route is hier uitgespaard. Het

materiaal:
hout

maat:
diverse lengtes

plaatje wordt het beeldmerk
van de route. Wanneer een
basiseenheid niet voorzien is
van een ander element wordt de
afdekplaat gebruikt.

code: 02

code: ZB
Z

code: FB

element:

element:

element:

basisblok middel

ﬁetsklem

enkelzijdige zit

materiaal:

materiaal:

staal

hout

maat:

maat:

leverbaar in diverse lengtes

diverse lengtes

materiaal:
beton

maat:
1500 x 750 x 300 mm

bijzonderheden:

bijzonderheden:

Geen massief betonelement.

Wordt niet aan de bovenkant van

Uitsparingen besparen gewicht.

het basiselement bevestigd maar
aan de zijkant.
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catalogus NSCR
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catalogus NSCR
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catalogus NSCR

ONTHAALINFRASTRUCTUUR VOOR DE

NORTH SEA CYCLE ROUTE
Kustfietsroute
North Sea Cycle Route: fietsen langs de Belgische kust
Fietsroutes langs de Noordzeekust voeren langs plekken
met zeer uiteenlopende karakters: liefelijke vissersdorpjes
in Denemarken, duinlandschappen in de Lage Landen,
grote industriële havens in Engeland... Ook in het Belgische
gedeelte komt men een enorme diversiteit aan sferen tegen.
Om te zorgen voor een herkenbaar gezicht van de Belgische
de fietsroute heeft Buro Lubbers een modulair systeem
ontworpen van meubilair en informatiepanelen. Hiermee kan
elk knooppunt eenvoudig inspelen op specifieke behoeften.
De units zijn altijd opgebouwd uit betonblokken met een
hoogte van 300 mm. Op de blokken kunnen tal van elementen

analyse: Verscheidenheid

gemonteerd worden: informatiezuilen, banken, stoelen en
afvalbakken, een bandenplakvoorziening en barbecue, een
drinkfonteintje en douche. De elementen zijn altijd uit hout en/
of staal vervaardigd, ze zijn robuust vormgegeven en voorzien
van een eigen code. Op elk knooppunt prijkt het logo NSCR:
North Sea Cycle Route.
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catalogus NSCR

voorbeeld: Fietsontmoetingsplaats

3

stuks

1

stuk

1

stuk

1

stuk

02
CR
IL
ZD (lengte 1500 mm)

De minimale voorziening voor een ﬁetsontmoetingsplaats bestaat uit drie basisblokken van
1500 x 750 x 300 mm voorzien van een
ﬂessenhalspaal, een zitelement en een infozuil.

catalogus NSCR
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ontwerp 2004

|

uitvoering niet

|
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locatie West-Vlaanderen

|

opdrachtgever Westtour
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