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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

 

Gevels bouwnummers 1, 4, 5, 8 en 36 
Metselwerk rood 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband 

genuanceerd rood 
 

- steen volgens bemonstering  

Metselwerk bruin 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband  en 
tegelverband 

genuanceerd bruin 
 

- steen volgens bemonstering 
- rollagen en kaders ca. 15 mm uitstekend 
- vlak tussen kozijnen uitvoeren in tegelverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken antraciet 
 

 

Gevels bouwnummers 2,3, 6,7, 39 en 40 
Metselwerk grijsbruin 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband 

genuanceerd grijsbruin 
 

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

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken  grijs 
 

 

Metselwerk grijsbruin 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverband: wildverband 

genuanceerd grijsbruin 
 

- vlak tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 
- steen volgens bemonstering 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken  donkergrijs 
 

- vlak tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 

Gevels bouwnummers 37, 38, 41 en 42 
Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselververband:  wildverband 

genuanceerd oranje 
 

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

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken grijs 
 

 

Metselwerk oranje 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
metselverbandverband: wildverband 

genuanceerd oranje 
 

-  steen volgens bemonstering vlak tussen 
kozijnen 
-  uitvoeren in staand wildverband 

Voegwerk metselwerk 
 

doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken donkergrijs 
 

- vlak tussen kozijnen 
- alle rollagen en kaders 
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Gevels bouwnummers 9 t/m 35    
Metselwerk rood 
 

baksteen formaat:  waalformaat 
verband:  wildverband 

genuanceerd rood 
 

steen volgens bemonstering 

Metselwerk bruin baksteen formaat:  waalformaat 
verband:  wildverband en 
tegelverband 

genuanceerd bruin 
 

rollagen en kaders ca. 15 mm uitstekend 
vlak tussen kozijnen uitvoeren in tegelverband 
vlak rondom voordeur uitvoeren in staand wild 
verband 
steen volgens bemonstering 

Voegwerk metselwerk doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken   antraciet 
 

één voegkleur voor al het metselwerk 

Gevels bouwnummers 43 t/m 65  
Metselwerk oranje baksteen formaat:  waalformaat 

verband:  wildverband 
genuanceerd oranje 
 

alle rollagen en kaders conform aanzichten 15 
mm uitstekend 
volgens bemonstering 

Voegwerk metselwerk doorstrijkmortel terugliggend  doorgestreken  grijs 
 

t.p.v. “basis” metselwerk 
 

Metselwerk oranje baksteen formaat:  waalformaat 
verband:  wildverband 

genuanceerd oranje 
 

steen volgens bemonstering  
vlak tussen kozijnen uitvoeren in staand 
wildverband 

Voegwerk metselwerk doorstrijkmortel terugliggend doorgestreken donkergrijs 
 

vlak tussen kozijnen 
alle rollagen en kaders 

Alle woningen  
Kozijnen hout  grijswit 

 
 

Deuren en 
draaiende delen 
(draai-kiepraam) 

hout  grijswit 
 

 

Schuifpui  aluminium  grijswit  
Voordeur hout  rood/grijsbruin  
Voordeur hout  oranje  
     
Bergingsdeur hout  grijswit -  
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Twello 9 oktober 2020 

Alles onder voorbehoud wijzigingen 

Garagedeur staal  grijswit  
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  
Klossen overstek hout  grijswit  
Mastgoot zink  naturel  
Dakkapel zink staande fels   naturel  
Gecombineerde afvoerkap kunststof  antraciet  
Gevels prefab bergingen houten delen  naturel  


