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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

Gevels bouwnummers  66 t/m 70 (Blok: 14) 
Metselwerk rood 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband 

genuanceerd rood 
 

- steen volgens bemonstering  

     
Metselwerk bruin 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband  en 
staand wildverband 

genuanceerd bruin 
 

- steen volgens bemonstering 
- rollagen en kaders ca. 15 mm uitstekend 
- vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand   
wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken donkergrijs 
 

 

Gevels bouwnummers  71 en 72 (Blok 15) 
Metselwerk grijsbruin 
 

Baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 

genuanceerd grijsbruin 
 

-  steen volgens bemonstering  
-  rollagen en kaders ca. 15 mm uitstekend 

 
 
Voegwerk metselwerk 
 

 
 
doorstrijkmortel 

staand wildverband  
 
terugliggend  doorgestreken  

 
 
donkergrijs 

-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 
- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken  grijs 
 

- vlak tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 

Gevels bouwnummers  73 en 74 (Blok 15) 
Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 

genuanceerd oranje 
 

-  steen volgens bemonstering  
-  rollagen en kaders ca. 15 mm uitstekend 

 
 
Voegwerk metselwerk 
 

 
 
doorstrijkmortel 

staand wildverband  
 
terugliggend  doorgestreken  

 
 
donkergrijs 

-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 
- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken  grijs 
 

- vlakken tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 
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Gevels bouwnummers  75 t/m 81 (Blok 16) 
Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 
staand wildverband 
 

genuanceerd oranje 
 

- steen volgens bemonstering 
- alle rollagen en kaders ca.15 mm uitstekend 
-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken donkergrijs 
 

- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken grijs 
 

- vlakken tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 

 

Gevels bouwnummers  82 t/m 86 (Blok: 17) 

Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 
staand wildverband 
 

genuanceerd oranje 
 

- steen volgens bemonstering 
- alle rollagen en kaders ca.15 mm uitstekend 
-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken donkergrijs 
 

- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken grijs 
 

- vlakken tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 

     

Gevels bouwnummers  87 t/m 91 (Blok 18) 
Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 
staand wildverband 
 

genuanceerd oranje 
 

- steen volgens bemonstering 
- alle rollagen en kaders ca.15 mm uitstekend 
-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken donkergrijs 
 

- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken grijs 
 

- vlak tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 
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Gevels bouwnummers  92 t/m 97 (Blok 19) 
Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband en 
staand wildverband 
 

genuanceerd oranje 
 

- steen volgens bemonstering 
- alle rollagen en kaders ca.15 mm uitstekend 
-  vlakken tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken donkergrijs 
 

- hoofdmassa bouwblok 
 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken grijs 
 

- vlakken tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 

 

Alle woningen  
Kozijnen hout  grijswit  
Deuren en 
draaiende delen 
(draai-kiepraam) 

hout  grijswit 
 

 

Schuifpui  aluminium  grijswit  
Voordeur hout  steengrijs bij rood en grijsbruin metselwerk 
Voordeur hout  zijdegrijs Bij oranje metselwerk 
Bergingsdeur hout  grijswit  
Kanteldeur 
Kanteldeur 
Kanteldeur 

Staal 
Staal 
Staal 

 beigegrijs 
signaalbruin 
beigebruin 

bij grijsbruin metselwerk 
bij rood metselwerk 
bij oranje metselwerk 

Ventilatieroosters aluminium  Grijswit  

Waterslagen aluminium  in kleur onderliggend 
metselwerk 

 

Geveldragers t.p.v. kozijnen  staal  In kleur bovenliggend 
metselwerk 

 

 
Dakbedekking keramische dakpan  antraciet volgens monster  

     
Dakbedekking plat dak bitumen  zwart  
Daktrim aluminium  in kleur metselwerk  
Hemelwaterafvoer zink   naturel  

Onderzijde overstek/boeideel WBP multiplex  grijswit  



   

 

Datum  01-04-2022 

project  Woningen ’t Veen-Noord te Hattem 

 

onderdeel materiaal type afwerking/kleur bijzonderheden 
 

Pagina 4 van 4 
 

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

 
 
 
 
 

 
Twello 1 april 2022 
 
Alles onder voorbehoud wijzigingen 

Klossen overstek hout  grijswit  
Mastgoot zink  naturel  
Afvoerkap kunststof  antraciet  
Gevels prefab bergingen houten delen  naturel  


