Project: 35 woningen Bastide fase 6

Technische omschrijving bijlage
Kleur – Materiaalstaat

T-O Kleur-Materiaalstaat 35 woningen Bastide fase 6

blad 1 van 22

05-07-2021

Blok 1 BN 34 t/m 41
Blok 2 BN 42 t/m 50
Blok 3 BN 51 t/m 54
Blok 4 BN 55 t/m 61
Blok 5 BN 62 t/m 68
Situatie tekening:

T-O Kleur-Materiaalstaat 35 woningen Bastide fase 6

blad 2 van 22

05-07-2021

Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 34

KLEUREN-

EN

MATERIALENSTAAT

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
muurafdekker kopgevel /
bouwmuur
daklijsten kopgevel
voorzijde
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
kaders om kozijnen
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv
maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot zij- en
achtergevel
hemelwaterafvoeren

MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
zink

gevelschilderwerk

gebroken wit RAL 9516

gevelschilderwerk
th verz
wildverband

gebroken wit RAL 9516
grijs
grijze steen n.t.b.

pointeren
---

grijs
naturel zink

n.t.b.
---

naturel zink

---

zink

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
------poedercoaten

grijs
wit
wit
donkergrijs
stofgrijs

RAL 7043
------RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

zink

---

naturel zink

---
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 35

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
kader om voordeur
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel

wildverband

KLEUR

pointeren
th verz
wildverband

gemeleerd rood/geel
middelgrijs
grijs
koper roodbont

pointeren

middelgrijs

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
----poedercoaten

rood
wit
donkergrijs
stofgrijs

----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd

helderwit

RAL 9010

-----

naturel zink
naturel zink

-----

Daken
dakpannen

keramisch - Nieuwe
Hollander V
PV-panelen
in-daks panelen
dakgoot voorgevel
zinken bakgoot
omtimmerd
omtimmering goot - bodem rockpanel
+ lijst
omtimmering goot hardhout
klossen
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 36 + 37

KLEUREN-

EN

MATERIALENSTAAT

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk

- voegwerk
- lateien
metselwerk plint

- voegwerk plint
sierbanden voorgevel
siersteen in rollagen
muurafdekker kopgevel /
bouwmuur
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en tuindeuren
voordeuren
kaders om voordeuren
luiken - omranding
luiken - vlakken
waterslagen
ventilatieroosters - op het glas
ventilatieroosters - boven kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen

PV-panelen
dakgoot voorgevel
omtimmering goot - bodem + lijst
dakgoot achtergevel
hemelwaterafvoeren
dakkapel - daklijsten in front
- sierlijsten front
- zijwangen
- daktrim
- sierlijsten zijkant

MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm
baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm
baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
prefab
betonbanden
prefab beton
zink

wildverband

grijze steen

pointeren
th verz
wildverband

grijs
grijs
grijze steen

pointeren
---

grijs
naturel beton ---

-----

naturel beton --naturel zink
---

duurzaam hout
hardhout
composiet
aluminium
aluminium
composiet
aluminium
aluminium
composiet

geschilderd
geschilderd
--poedercoaten
poedercoaten
--poedercoaten
poedercoaten
---

helderwit
grijs
wit
helderwit
helderwit
donkergrijs
stofgrijs
helderwit
zwart

RAL 9010
RAL 7043
--RAL 9010
RAL 9010
--RAL 7037
RAL 9010
---

keramisch Nieuwe Hollander
V
in-daks panelen
zinken bakgoot,
omtimmerd
rockpanel
zinken bakgoot
zink
Rockpanel
multiplex
zink
aluminium kraal
Rockpanel

naturel

natuurrood

---

-----

zwart
naturel zink

-----

--------geschilderd
--poedercoaten
---

helderwit
naturel zink
naturel zink
helderwit
helderwit
naturel zink
platinagrijs
helderwit

RAL 9010
----RAL 9010
RAL 9010
--RAL 7036
RAL 9010
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 38

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
daklijsten tuitgevel
voorzijde
sierstenen voorgevel (2x)
sierbalk voorgevel
muurafdekker kopgevels
daklijst berging - bodem +
lijst
daklijst berging - profiellat
daktrim berging

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
zetwerk

wildverband

bruin/grijs

pointeren
th verz

zwartgrijs
grijs
grijs

prefab beton
staal
zink
rockpanel

--poedercoat
-----

naturel beton
zwartgrijs
naturel zink
helderwit

--RAL 7021
--RAL 9010

hardhout
zink kraal

geschilderd
---

helderwit
naturel zink

RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
hardhout

geschilderd
geschilderd

blauw
wit

hardhout
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten

ijzergrijs
donkergrijs
stofgrijs

RAL 7011

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot
zink

engobe

grafietgrijs

---

-------

zwart
naturel zink
naturel zink

-------

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
bergingdeuren straatzijde
(dubbel)
bergingdeur tuinzijde
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot zijgevel
hemelwaterafvoeren
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RAL 7037

05-07-2021

Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 39 + 40

KLEUREN-

EN

MATERIALENSTAAT

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en tuindeuren
voordeur
kaders om kozijnen
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot voorgevel
omtimmering goot - bodem +
lijst
dakgoot achtergevel
hemelwaterafvoeren
dakkapel - daklijsten in front
- sierlijsten front
- zijwangen
- daktrim
- sierlijsten
zijkant

MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

gevelschilderwerk
th verz
wildverband

gebroken wit
grijs
grijze steen

RAL 9516

pointeren

grijs

duurzaam hout
hardhout
composiet
composiet
composiet
aluminium
aluminium

geschilderd
geschilderd
------poedercoaten
poedercoaten

helderwit
verkeersgrijs B
wit
wit
donkergrijs
stofgrijs
helderwit

RAL 9010
RAL 7043
------RAL 7037
RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot,
omtimmerd
rockpanel

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

zinken bakgoot
zink
Rockpanel
multiplex
zink
aluminium kraal
Rockpanel

------geschilderd
--poedercoaten
---

naturel zink
naturel zink
helderwit
helderwit
naturel zink
platinagrijs
helderwit

----RAL 9010
RAL 9010
--RAL 7036
RAL 9010
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 41

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
metselwerk tuinmuur
- voegwerk tuinmuur
muurafdekker kopgevels +
sierkap
daklijsten tuitgevel voorzijde
sierelement kopgevel
voorzijde
sierstenen voorgevel (4x)
sierbalk voorgevel

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
zink

wildverband

koper roodbont

pointeren
th verz
wildverband

middelgrijs
grijs
bruin

pointeren
wildverband

zwartgrijs
bruin

pointeren
---

zwartgrijs
naturel zink

---

aluminium zetwerk
aluminium zetwerk

poedercoaten
poedercoaten

helderwit
helderwit

RAL 9010
RAL 9010

prefab beton
staal

--th. verz.

naturel beton
zwartgrijs

--RAL 7021

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten

rood
donkergrijs
stofgrijs

--RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot
zink

engobe

grafietgrijs

---

-------

zwart
naturel zink
naturel zink

-------

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot zijgevel
hemelwaterafvoeren

Bastide fase 6 te Meteren
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05-07-2021

Bouwnummers 42 t/m 44

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- voegwerk plint
accentmetselwerk rollagen, sier
- voegwerk
- lateien
muurafdekker kopgevels
daklijst garage
daktrim garage
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
garagedeur
bergingdeur tuinzijde
luiken - omranding
luiken - vlakken
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoten rondom
sierbeugels dakgoten
straatzijden
hemelwaterafvoeren

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
prefab kleurmortel
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
zink
rockpanel
zink kraal

wildverband

koper roodbont

pointeren
pointeren
wildverband

middelgrijs
middelgrijs
gele steen

pointeren
th verz
-------

donkergrijs
grijs
naturel zink
helderwit
naturel zink

--RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
aluminium
hardhout
aluminium
aluminium
composiet
aluminium

geschilderd
poedercoaten
geschilderd
poedercoaten
poedercoaten
--poedercoaten

rood
ijzergrijs
ijzergrijs
verkeersgrijs
verkeersgrijs
donkergrijs
stofgrijs

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot B44
metaal, standaard
product
zink

engobe

grafietgrijs

---

----th. verz.

zwart
naturel zink
zwartgrijs

----7021

---

naturel zink

---
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RAL 7011
RAL 7011
RAL 7043
RAL 7042
RAL 7037

05-07-2021

Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 45 + 46

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
muurafdekker kopgevels
daklijst garage
daktrim garage
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
kaders om kozijnen
luifels - onderzijde en front
luifels - afdekking
garagedeur
bergingdeur tuinzijde
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
zink
rockpanel
zink kraal

wildverband

blauw paars

pointeren
th verz
-------

donkergrijs
grijs
naturel zink
helderwit
naturel zink

--RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium
zink met kraal
aluminium
hardhout
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
--poedercoaten
geschilderd
----poedercoaten

blauw
wit
helderwit
naturel zink
ijzergrijs
ijzergrijs
wit
donkergrijs
stofgrijs

--RAL 9010
--RAL 7011
RAL 7011
----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd

helderwit

RAL 9010

-----

naturel zink
naturel zink

-----

Daken
dakpannen

keramisch - Nieuwe
Hollander V
PV-panelen
in-daks panelen
dakgoot voor- en zijgevel
zinken bakgoot,
omtimmerd
omtimmering goot - bodem rockpanel
+ lijst
omtimmering goot hardhout
klossen
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 47 + 48

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk opgaand
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
muurafdekker kopgevels
daklijsten tuitgevel voorzijde
sierstenen voorgevel (2x)
daklijst garage
daktrim garage
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
luiken - omranding
luiken - vlakken
luifels - onderzijde en front
luifels - afdekking
garagedeur
bergingdeur tuinzijde
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
zink
zink
prefab beton
rockpanel
zink kraal

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

gevelschilderwerk
th verz
wildverband

gebroken wit
grijs
bruin

RAL 9516

pointeren
---

zwartgrijs
naturel zink

---

-------

naturel beton
helderwit
naturel zink

--RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
aluminium
aluminium
aluminium
zink met kraal
aluminium
hardhout
composiet
aluminium

geschilderd
poedercoaten
poedercoaten
poedercoaten
--poedercoaten
geschilderd
--poedercoaten

verkeersgrijs B
helderwit
helderwit
helderwit
naturel zink
ijzergrijs
ijzergrijs
donkergrijs
stofgrijs

RAL 7043
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
--RAL 7011
RAL 7011
--RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd
-----

helderwit
naturel zink
naturel zink

RAL 9010
-----

Daken
dakpannen

keramisch - Nieuwe
Hollander V
PV-panelen (achtergevel)
in-daks panelen
dakgoot voor- en zijgevel
zinken bakgoot,
omtimmerd
omtimmering goot - bodem + rockpanel
lijst
omtimmering goot - profiellat hardhout
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 49 + 50

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
muurafdekker kopgevels
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
kader om kozijnen
hekwerken franse balkons
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen (achtergevel)
dakgoot voor- en zijgevel

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
zink

wildverband

koper roodbont

pointeren
th verz
wildverband

middelgrijs
grijs
blauw paars

pointeren
---

donkergrijs
naturel zink

---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
kokerprofielen
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
----poedercoaten

rood
wit
Leigrijs
wit
donkergrijs
stofgrijs

--RAL 7015
----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot
omtimmerd
rockpanel

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd
-----

helderwit
naturel zink
naturel zink

RAL 9010
-----

omtimmering goot - bodem
+ lijst
omtimmering goot - klossen hardhout
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 51 + 52

KLEUREN-

EN

MATERIALENSTAAT

ONDERDEEL

MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

Gevels
metselwerk

wildverband

blauw/paars

- voegwerk

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel

pointeren

donkergrijs

- lateien

staal

th verz

grijs

muurafdekker kopgevels

zink

---

naturel zink

---

daklijst erker

rockpanel

---

helderwit

RAL 9010

daktrim erker

zink kraal

---

naturel zink

---

sierbalk voorgevel

staal

poedercoat

zwartgrijs

RAL 7021

kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout

geschilderd

blauw

kaders om voordeuren

composiet

---

wit

---

waterslagen - in kaders

composiet

---

wit

---

waterslagen - overig

composiet

---

donkergrijs

---

ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld

aluminium

poedercoaten

stofgrijs

RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen

engobe

grafietgrijs

---

---

zwart

---

zinken bakgoot
omtimmerd
rockpanel

---

naturel zink

---

---

helderwit

RAL 9010

hardhout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

dakgoot achtergevel

zinken bakgoot

---

naturel zink

---

hemelwaterafvoeren

zink

---

naturel zink

---

Gevelopeningen

Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot voor- en zijgevel
omtimmering goot - bodem
+ lijst
omtimmering goot - klossen

T-O Kleur-Materiaalstaat 35 woningen Bastide fase 6

blad 13 van 22

05-07-2021

Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 53 + 54

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
muurafdekker kopgevels
siersteen voorgevel (1x)
daklijst garage
daktrim garage
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
kaders om kozijnen
garagedeur
bergingdeur tuinzijde
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
zink
prefab beton
rockpanel
zink kraal

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

gevelschilderwerk
th verz
wildverband

gebroken wit
grijs
bruin

RAL 9516

pointeren
---------

zwartgrijs
naturel zink
naturel beton
helderwit
naturel zink

----RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium
hardhout
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
geschilderd
----poedercoaten

grijs
wit
ijzergrijs
ijzergrijs
wit
donkergrijs
stofgrijs

RAL 7043
--RAL 7011
RAL 7011
----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

naturel

natuurrood

---

-----

rood
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

-----

naturel zink
naturel zink

-----

Daken
dakpannen

keramisch - Nieuwe
Hollander V
PV-panelen
in-daks panelen
dakgoot voorgevel
zinken bakgoot B44,
omtimmerd
omtimmering goot - bodem rockpanel
+ lijst
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot B44
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 55 + 56

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
muurafdekker kopgevels
daklijst garage
daktrim garage

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
zink
rockpanel
zink kraal

wildverband

bruin

pointeren
th verz
-------

zwartgrijs
grijs
naturel zink
helderwit
naturel zink

--RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium
zink met kraal
aluminium
hardhout
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
--poedercoaten
geschilderd
----poedercoaten

blauw
wit
helderwit
naturel zink
ijzergrijs
ijzergrijs
wit
donkergrijs
stofgrijs

--RAL 9010
--RAL 7011
RAL 7011
----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

---

zwart

---

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd
-----

helderwit
naturel zink
naturel zink

RAL 9010
-----

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
kaders om voordeuren
luifels - onderzijde en front
luifels - afdekking
garagedeur
bergingdeur tuinzijde
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen

keramisch - Nieuwe
Hollander V
PV-panelen
in-daks panelen
dakgoot voor- en zijgevel
zinken bakgoot,
omtimmerd
omtimmering goot - bodem + rockpanel
lijst
omtimmering goot - klossen hardhout
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 57 + 58

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

Gevels
metselwerk opgaand

handvorm baksteen,
waalformaat
- voegwerk
prefab kleurmortel
- voegwerk plint
prefab kleurmortel
accentmetselwerk - rollagen, handvorm baksteen,
sier
waalformaat
- voegwerk
prefab kleurmortel
- lateien
staal
muurafdekker t.p.v.
zink
bouwmuren

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeuren
kaders om kozijnen
luiken - omranding
luiken - vlakken
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoten voor en achter
sierbeugels dakgoot
straatzijde
hemelwaterafvoeren

AFWERKING

pointeren
pointeren
wildverband

Koper
Roodbont
middelgrijs
middelgrijs
gele steen

pointeren
th verz
---

donkergrijs
grijs
naturel zink

---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium
aluminium
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
poedercoaten
--poedercoaten

rood
wit
verkeersgrijs B
verkeersgrijs A
donkergrijs
stofgrijs

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot
metaal, standaard
product
zink

engobe

grafietgrijs

---

----th verz

zwart
naturel zink
grijs

-----

---

naturel zink

---
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummer 59

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk opgaand
- voegwerk
- lateien
muurafdekker t.p.v.
bouwmuren
Gevelopeningen
kozijnen en tuindeuren
ramen / Frans
balkondeuren
voordeuren
hekwerk franse balkon
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoten
hemelwaterafvoeren

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

wasserstrich bakst.,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
zink

wildverband

zwart/grijs

pointeren
th verz
---

donkergrijs
grijs
naturel zink

---

duurzaam hout
hardhout

geschilderd
geschilderd

zilvergrijs
stofgrijs

RAL 7001
RAL 7037

hardhout
kokerprofielen
composiet
aluminium

geschilderd
----poedercoaten

blauw
donkergrijs
stofgrijs

----RAL 7001

aluminium

poedercoaten

zilvergrijs

RAL 7001

composiet

---

zwart

---

keramisch - type Tuile
Plat
in-daks panelen
zink
zink

engobe

kiezelgrijs

---

-------

zwart
naturel zink
naturel zink

-------
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Bouwnummers 60 + 61

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
(idem
tuinmuur)
- voegwerk
(idem
tuinmuur)
- lateien
metselwerk plint (idem
tuinmuur)
- voegwerk plint (idem
tuinmuur)
muurafdekker kopgevels
daklijsten tuitgevels
voorzijde
daklijst erker (geprofileerd)
daktrim erker
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
kaders om kozijnen
luiken - omranding
luiken - vlakken
luifels - onderzijde en front
luifels - afdekking
waterslagen - in kaders
waterslagen - overig
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot zijgevel
omtimmering goot - bodem
+ lijst
omtimmering goot - klossen
dakgoot achtergevel
hemelwaterafvoeren

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel

th verz
wildverband

grijs
bruin

pointeren

zwartgrijs

zink
zetwerk

---

naturel zink
grijs

---

rockpanel
zink kraal

-----

helderwit
naturel zink

RAL 9010
---

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
composiet
aluminium
aluminium
aluminium
zink met kraal
composiet
composiet
aluminium

geschilderd
--poedercoaten
poedercoaten
poedercoaten
------poedercoaten

verkeersgrijs
wit
helderwit
helderwit
helderwit
naturel zink
wit
donkergrijs
stofgrijs

RAL 7043
--RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
------RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot,
omtimmerd
rockpanel

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

hardhout
zinken bakgoot
zink

geschilderd
-----

helderwit
naturel zink
naturel zink

RAL 9010
-----
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Bouwnummers 62 + 63

KLEUREN-

EN

MATERIALENSTAAT

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
sierbanden voorgevel
siersteen in rollagen
muurafdekker kopgevel /
bouwmuur
Gevelopeningen
kozijnen, ramen en tuindeuren
voordeuren
afdekking kaders om
voordeuren
waterslagen
ventilatieroosters - op het glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot voorgevel
omtimmering goot - bodem +
lijst
dakgoot achtergevel
hemelwaterafvoeren
dakkapel - daklijsten in front
- sierlijsten front
- zijwangen
- daktrim
- sierlijsten zijkant

MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
prefab betonbanden
(standaard)
prefab beton
zink

wildverband

grijze steen

pointeren
th verz.
wildverband

grijs
grijs
grijze steen

pointeren
---

grijs
naturel beton

---

-----

naturel beton
naturel zink

-----

duurzaam hout
hardhout
zink met kraal

geschilderd
geschilderd
---

helderwit
blauw
naturel zink

RAL 9010

composiet
aluminium
aluminium

--poedercoaten
poedercoaten

donkergrijs
stofgrijs
helderwit

--RAL 7037
RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot
omtimmerd
rockpanel

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

zinken bakgoot
zink
Rockpanel
multiplex
rockpanel
aluminium kraal
Rockpanel

------geschilderd
--poedercoaten
---

naturel zink
naturel zink
helderwit
helderwit
grijs
platinagrijs
helderwit

----RAL 9010
RAL 9010
--RAL 7036
RAL 9010
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Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 64 + 65

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk
- voegwerk
- lateien
metselwerk plint
- voegwerk plint
rollagen

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
luiken - omranding
luiken - vlakken
luifels - onderzijde en front
luifels - afdekking
waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot voorgevel

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel, glad, iets
terugl.
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
handvorm baksteen,
waalformaat

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

gevelschilderwerk

gebroken wit

RAL 9516

th verz
wildverband

grijs
grijze steen

n.t.b.

pointeren
staand

grijs
grijze steen

n.t.b.
n.t.b.

duurzaam hout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

hardhout
aluminium
aluminium
aluminium
zink met kraal
composiet
aluminium

geschilderd
poedercoaten
poedercoaten
poedercoaten
----poedercoaten

grijs
helderwit
helderwit
helderwit
naturel zink
wit
stofgrijs

RAL 7043
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
----RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

composiet

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot,
omtimmerd
rockpanel

naturel

natuurrood

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

geschilderd
-----

helderwit
naturel zink
naturel zink

RAL 9010
-----

omtimmering goot - bodem
+ lijst
omtimmering goot - klossen hardhout
dakgoot achtergevel
zinken bakgoot
hemelwaterafvoeren
zink

T-O Kleur-Materiaalstaat 35 woningen Bastide fase 6

blad 20 van 22

05-07-2021

Bastide fase 6 te Meteren
Bouwnummers 66 t/m 68

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Gevels
metselwerk basement
- voegwerk basement
- lateien basement
metselwerk verdiepingen
- voegwerk verdiepingen
- lateien verdiepingen
horizontale band op grijs
basement
rollagen en daklijst tuitgevel

Gevelopeningen
kozijnen, ramen en
tuindeuren
voordeur
kaders om voordeuren

waterslagen
ventilatieroosters - op het
glas
ventilatieroosters - boven
kozijn
onderdorpels tpv maaiveld
Daken
dakpannen
PV-panelen
dakgoot voorgevel
omtimmering goot - bodem
+ lijst
dakgoot achtergevel
hemelwaterafvoeren

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

KLEUR

handvorm baksteen,
waalformaat
prefab kleurmortel
staal
handvorm baksteen,
waalformaat
prefab mortel, glad, iets
terugl.
staal
prefab betonbanden
(standaard)
handvorm baksteen,
waalformaat

wildverband

grijze steen

pointeren
th. verz.
gevelschilderwerk

grijs
grijs
gebroken wit

9516

gevelschilderwerk

gebroken wit

9516

th. verz.
---

grijs
naturel beton

---

staand

grijze steen

hardhout

geschilderd

helderwit

RAL 9010

composiet

geschilderd
---

blauw
wit

---

composiet
aluminium

--poedercoaten

grijs
stofgrijs

--RAL 7037

aluminium

poedercoaten

helderwit

RAL 9010

kunststof

---

zwart

---

keramisch - Nieuwe
Hollander V
in-daks panelen
zinken bakgoot B44,
omtimmerd
rockpanel

engobe

grafietgrijs

---

-----

zwart
naturel zink

-----

---

helderwit

RAL 9010

zinken bakgoot B44
zink

-----

naturel zink
naturel zink

-----
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Algemeen

KLEUREN-

EN

ONDERDEEL

Bergingen in achtertuin
berginggevels
bergingkozijn
bergingdeur
daktrim
Bestrating
Bestrating
Delftse stoepen
Erfafscheidingen
bouwnr. 38-41 - voorzijde

MATERIALENSTAAT
MATERIAAL

AFWERKING

projectmatig hout
hardhout
hardhout
aluminium

geïmpregneerd
geschilderd
geschilderd

naturel
helderwit
stofgrijs
naturel alum.

--RAL 9010
RAL 7037
---

Beton tegel

---

antracietgrijs

---

bouwnr. 41 - achtertuin

metalen paaltjes type
'Amsterdammer'
gemetselde tuinmuur

bouwnr. 42 - zijtuin tot
garage
bouwnr. 51 - achtertuin

metalen poort tussen
tuinmuur en berging
metalen sierhekwerk uit
strips en rondstaal
gemetselde tuinmuur

grijs
metselwerk als
woning
antracietgrijs
antracietgrijs
metselwerk als
woning

metalen poort tussen
tuinmuur
en berging
bouwnr. 51+52 - voortuin
metalen sierhekwerk uit
strips en rondstaal
bouwnr. 60+61 - voorzijde + metalen paaltjes type
zijtuin
'Amsterdammer'
bouwnr. 62-68

achtertuinen algemeen

KLEUR

- betonnen sierpalen

- stalen ketting
- metalen hekwerken
- metalen poorten
- hedera begroeiing
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antracietgrijs
grijs

---

prefab beton

antracietgrijs
antracietgrijs
antracietgrijs
groen
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