
 

 
Woning Type B  
Bouwnummers  23 t/m 26  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk  okergeel genuanceerd volgens monster 

 rollaag t.p.v. kozijnen achtergevel en kopgevel  okergeel genuanceerd volgens monster 

 verbijzondering metselwerk rondom voordeur  beigebruin volgens monster 

 rollaag tpv voordeur  beigebruin volgens monster 

 verbijzondering metselwerk rondom kozijnen voorgevel  beigebruin volgens monster 

 gemetselde raamdorpelstenen  beigebruin volgens monster 

 voeg  lichtgrijs terugliggend 
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn  verkeersgrijs verdiepte negge t.p.v. voordeur 

 voordeur   verkeersgrijs  
 kozijnen  verkeersgrijs  
 draaiende delen  verkeersgrijs  
 schuifpui  verkeersgrijs  
 vensterbanken  wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning  antraciet  
Metaal- en Kunststofwerk hemel water afvoer, rond 80 mm   naturel rond, bevestigd aan metselwerk 

 muurafdekkers  naturel  
 mastgoot  naturel  
Bergingen berging, staalplaat met potdeksel profiel  zwart  
 kozijn berging  ijzergrijs  
 glasdeur berging  ijzergrijs  
 dakbedekking berging   sedumbeplanting  

 daktrim berging  zwart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder voorbehoud wijzigingen 

staal
dakbedekking met sedum
hout
hout
Plastisol staalplaat
zink
zink
zink
keramische pan

 kunststeen Bianco C
aluminium
hout
hout
hout, glasdeur
hout
doorstrijkmortel
baksteen
metselwerkkader voor de muur uit stekend
baksteen, staand, voor de muur uit stekend 
metselwerk in tegelverband, voor de muur uitstekend 
baksteen, staand
baksteen, wildverband/halfsteens verband



 

 

Woning Type B (geschilderd) 
Bouwnummers  20, 21 en 22  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevelmetselwerk voorgevel & kopgevel baksteen  geschilderd wit volgens monster 

 gevelmetselwerk achtergevel baksteen, halfsteens okergeel genuanceerd volgens monster 

 verbijzonderd metselwerk boven kozijnen t.p.v. voorgevel baksteen, staand, geschilderd, terugliggend wit  
 gemetselde penanten t.p.v. voorgevel baksteen geschilderd voor de muur uitstekend wit  
 rollaag boven kozijnen t.p.v. achtergevel baksteen beigebruin volgens monster 

 gemetselde raamdorpelstenen t.p.v. achtergevel baksteen beigebruin  
 gevelmetselwerk plint baksteen geschilderd voor de muur uitstekend lichtgrijs  
 gevelmetselwerk kader om voordeur baksteen geschilderd voor de muur uitstekend lichtgrijs  
 rollaag tpv voordeur baksteen geschilderd voor de muur uitstekend lichtgrijs  
 voeg t.p.v. schilderwerk doorstrijkmortel  platvol 

 voeg t.p.v. metselwerk (achtergevel) doorstrijkmortel lichtgrijs terugliggend 
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout verkeersgrijs verdiepte negge  t.p.v. voordeur 

 voordeur  hout verkeersgrijs  
 kozijnen hout verkeersgrijs  
 draaiende delen hout verkeersgrijs  
 schuifpui aluminium verkeersgrijs  
 vensterbanken kunststeen Bianco C wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning keramische pan antraciet  
Metaal- en Kunststofwerk vierkant  zink naturel  
 waterslagen aluminium verkeersgrijs  
 muurafdekker zink naturel  

 mastgoot zink naturel  
Bergingen berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 



 

 

Woningtype Type C 
Bouwnummers  10, 11, 12, 44 en 45  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk baksteen, blokverband  bruin genuanceerd volgens monster 

 gemetseld kader  uitstekend baksteen, halfsteens bruin genuanceerd  
 voeg doorstrijkmortel antraciet  terugliggend 

Steenachtige elementen 
raamdorpel t.p.v. kozijnopening voorgevel op 2e 
verdieping beton lichtgrijs  

Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout verkeersgrijs diepe negge  

 voordeur  hout verkeersgrijs  
 kozijnen hout verkeersgrijs diepe negge 

 kozijnen 2e verdieping voorzijde hout verkeersgrijs weggewerkt achter metselwerk 

 draaiende delen hout verkeersgrijs  
 schuifpui hout verkeersgrijs diepe negge  
 vensterbanken kunststeen Bianco C wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning kunststof dakbedekking  lichtgrijs met roeven  
Metaal- en Kunststofwerk waterslagen aluminium verkeersgrijs  
 hemel water afvoer, vierkant zink naturel vlak opgenomen in metselwerk 

 balustrade frans balkon stalen striphekwerk verkeersgrijs  
 paneel tussen kozijnpuien tpv verdiepingsvloer aluminium zetwerk verkeersgrijs  
 muurafdekker t.p.v. dakrand zink naturel  
Bergingen berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 



 

Woning Type D 

Bouwnummers  18, 19, 42 en 43  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk baksteen, wildverband bruingrijs genuanceerd volgens monster 

 gemetselde penanten baksteen, wildverband bruingrijs genuanceerd naar buiten stekend t.o.v. gevelmetselwerk 

 horizontale banden, zoals aangegeven op tekening baksteen staand wildverband bruingrijs genuanceerd  naar buiten stekend t.o.v. gevelmetselwerk 

 raamdorpelstenen baksteen bruingrijs genuanceerd  
 voeg doorstrijkmortel grijs terugliggend 

 brievenbus, zoals aangegeven op tekening beton lichtgrijs  
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout ijzergrijs  
 voordeur, glasdeur hout ijzergrijs zoals aangegeven op tekening 

 kozijnen hout ijzergrijs  
 draaiende delen hout ijzergrijs  
 schuifpui hout ijzergrijs  
 vensterbanken kunststeen Bianco C wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning bitumineuze dakbedekking zwart ballastlaag grind 
Metaal- en Kunststofwerk waterslag t.p.v. gevelpuien aluminium ijzergrijs  
 hemel water afvoer, vierkant zink naturel vlak opgenomen in metselwerk 

 muurafdekker t.p.v. dakrand aluminium antracietgrijs  
 balustrade frans balkon stalen striphekwerk ijzergrijs  
Bergingen prefab berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 
 



 

Woning Type E  
Bouwnummers  15 t/m 17  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk baksteen, halfsteens verband rood genuanceerd  

 voeg t.p.v. metselwerk doorstrijkmortel grijs terugliggend 

 metselwerk t.p.v. plint baksteen geschilderd uitstekend grijs wit volgens monster 

 metselwerk t.p.v. kader om voordeur baksteen geschildeduit stekend, bovenzijde rollaag grijs wit volgens monster 

 metselwerk t.p.v. horizontale gevelbanden baksteen geschilderd rollaag uit stekend grijs wit volgens monster 

 voeg t.p.v. schilderwerk doorstrijkmortel n.v.t. platvol 
Metaalconstructiewerk lateien tpv kozijnen staal grijswit  
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout platinagrijs diepe negge  

 voordeur  hout grijswit  
 kozijnen hout platinagrijs diepe negge  

 draaiende delen hout platinagrijs  
 tuindeur hout platinagrijs  
  vensterbanken  kunststeen Bianco C   wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking, plat dak woning bitumineuze dakbedekking zwart  
 dakbedekking hellend dak woning dakpan, keramisch grafietgrijs volgens monster 
Metaal- en Kunststofwerk waterslagen aluminium platinagrijs  
 hemel water afvoer, rond zink naturel  
Afbouwtimmerwerk dakgoot bakgoot   
Schilderwerk banden in gevelvlak en kader rondom voordeur schilderwerk wit  
Bergingen prefab berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 



 

Woning Type F 

Bouwnummers  13, 14, 38 t/m 41  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  

Metselwerk gevel metselwerk baksteen, halfsteens verband 
donkerbruin 
genuanceerd  

 verbijzonderd metselwerk plint baksteen, staand halfsteens verband 
donkerbruin 
genuanceerd  

 
verbijzonderd metselwerk t.p.v. kozijnen 1e verdieping 
voorgevel baksteen, staand halfsteens verband 

donkerbruin 
genuanceerd  

 rollaag boven de kozijnen baksteen 
donkerbruin 
genuanceerd  

 voeg doorstrijkmortel antraciet  terugliggend 

 gevel metselwerk baksteen, halfsteens verband  geschilderd wit alleen bij bouwnr 41 

 plint  baksteen, halfsteens verband geschilderd grijs alleen bij  bouwnr 41 

 rollaag boven de kozijnen baksteen, halfsteens verband geschilderd wit alleen bij bouwnr 41 

 voeg  doorstrijkmortel  platvol 
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout ijzergrijs diepe negge  

 voordeur  hout grijswit  
 kozijnen hout ijzergrijs diepe negge  

 draaiende delen hout ijzergrijs  
 tuindeur hout ijzergrijs  
  vensterbanken  kunststeen Bianco C   wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning dakpan, keramisch grafietgrijs volgens monster 
Metaal- en Kunststofwerk waterslagen aluminium ijzergrijs  
 muurafdekkers aluminium antracietgrijs  
 hemel water afvoer, vierkant zink naturel vlak opgenomen in metselwerk 

 dakkapel zink naturel  
Schilderwerk gevelmetselwerk schilderwerk gevelmetselwerk wit  
Bergingen prefab berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 
  



 

Woning Type G 
Bouwnummers  27, 28 en 29 
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk baksteen, halfsteens verband bruin genuanceerd volgens monster 

 rollaag boven kozijnen  baksteen bruin genuanceerd  
 gemetselde raamdorpelstenen baksteen bruin genuanceerd  
 plint, staand metselwerk baksteen, staand, tegelverband bruin genuanceerd zoals aangegeven op tekening 

 verbijzonderd metselwerk tussen kozijnen voorgevel baksteen, staand, tegelverband bruin genuanceerd  
 voeg doorstrijkmorgel antraciet terugliggend 

 horizontale en verticale banden in gevelvlak schilderwerk gevelmetselwerk lichtgrijs  
 kader rondom voordeur, incl rollaag  halfsteens verband en rollaag lichtgrijs  
schilderwerk banden in gevelmetselwerk schilderwerk wit  
 voeg tpv schilderwerk doorstrijkmortel nvt platvol 
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout stofgrijs diepe negge  

 voordeur  hout ijzergrijs  
 kozijnen hout stofgrijs  
 draaiende delen hout stofgrijs  
 tuindeur hout stofgrijs  
  vensterbanken    kunststeen Bianco C       wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning kunststof dakbedekking  lichtgrijs met roeven  
Metaal- en Kunststofwerk hemel water afvoer, vierkant zink naturel vlak opgenomen in metselwerk 

 muurafdekker  zink naturel  
Bergingen prefab berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 
 



 

Woning Type H  
Bouwnummers  60, 61 en 62  
Datum    9 november 2020 
 
 
 

BETREFT ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING/BIJZONDERHEDEN  
Metselwerk gevel metselwerk baksteen bruingrijs genuanceerd volgens monster  

 verbijzonderd metselwerk rondom voordeur baksteen, terugliggend tegelverband (in koppen) bruingrijs genuanceerd  terugliggend 

 verbijzonderd metselwerk in topgevels baksteen bruingrijs genuanceerd  
 plint metselwerk baksteen grijstint volgens monster  

 voeg doorstrijkmortel grijs     terugliggend 

 voeg  doorstrijkmortel antraciet  terugliggend 
Kozijnen, Ramen en Deuren voordeur kozijn hout verkeersgrijs  
 voordeur  hout olijfgroen  
 kozijnen hout verkeersgrijs  
 ramen hout verkeersgrijs  
 tuindeuren hout verkeersgrijs  
  vensterbanken   kunststeen Bianco C     wit/grijs  
Dakbedekkingen dakbedekking woning keramische pan antraciet volgens monster  

 dakbedekking berging dakfolie zwart  
Metaal- en Kunststofwerk waterslagen aluminium, gecoat verkeersgrijs  
 hemel water afvoer, rond zink naturel  
 dakkapellen  zinken bekleding naturel  
 kader rondom entree bouwnr 60 zinken bekleding naturel  
 mastgoot op beugels zink naturel  
 paneel t.p.v. entree  bouwnr 60 multiplex geschilderd ijzergrijs  
Bergingen prefab berging, staalplaat met potdeksel profiel Plastisol staalplaat  zwart  
 kozijn berging hout ijzergrijs  
 glasdeur berging hout ijzergrijs  
 dakbedekking berging dakbedekking met sedum  sedumbeplanting  

 daktrim berging staal zwart  
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud wijzigingen 
 
 
 


