
 

Spinnerij Oosterveld, unit 2.14 

Rigtersbleek-Zandvoort 10 

7521 BE   Enschede    

053 20 32 800 

www.beltmanarchitecten.nl 

info@beltmanarchitecten.nl 

BTW NL0013.97.412.B.01 

KVK 06036213 

IBAN NL70ABNA0972607048 

 

kleuren- en materiaalstaat 
 

    
project De Bongerd, Nieuwbouw woningen Eschwonen 

fase 3b, Borne 
projectnummer 89530 

plaats  datum 18 mei 2022 

opdrachtgever Bouwontwikkeling De Bongerd v.o.f. gewijzigd 29 juni 2022 

kenmerk F16 kleuren-materiaalstaat font.doc pagina 1 van 7 

     
deel onderdeel materiaal kleur  

     
alle typen     

dak pannen keramische pan, Monier Tuile 
Plat 

engobe, zwart, 
vol donker 

 

 goten aluminium, gepoedercoat omber grijs  

 hemelwaterafvoeren aluminium, gepoedercoat omber grijs  

 aftimmering achter bakgoot rockpanel omber grijs  

 boeien t.p.v. dakoverstekken rockpanel omber grijs  

 dakrand platte daken aluminium daktrim omber grijs  

luifel luifel koopwoningen staal, plaat en strip omber grijs  

bergingen gevel verticale houtendelen naturel  

 kozijn en deur hout omber grijs  

 dakrand n.t.b. omber grijs  

 hwa aluminium, gepoedercoat omber grijs  

type A: rood De Ribben/ Hemmelhorst    

gevels gevels woning en garage Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

donkerrood 
genuanceerd 

 

 rollagen onder en boven 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal verband, 
terugliggend 

donkerrood 
genuanceerd 

 

 accentvlakken naast grijze 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, om de laag 
terugliggend 

donkerrood 
genuanceerd 

 

 accentvlakken naast witte 
kozijnen en naast voordeur 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 

wit  
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deel onderdeel materiaal kleur  

     
terugliggend 

 voegen rode hoofdmassa doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

antraciet  

 voegen rode accentvlakken en 
rollagen 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donker grijs  

 voegen witte accentvlakken doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

wit  

kozijnen kozijn kanteldeur garage staal omber grijs  

 kozijnen V1 t.p.v.  
voor- en achtergevel 

hout puur wit  

 overige kozijnen hout omber grijs  

 ramen in witte kozijnen hout puur wit  

 voordeur hout riet groen  

 kanteldeur garage staal omber grijs  

 overige ramen en deuren hout omber grijs  

 lateien, geveldragers staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 waterslagen t.p.v. witte kozijnen aluminium puur wit  

 waterslagen t.p.v. grijze kozijnen aluminium omber grijs  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

type B: geel Buurtpark    

gevels gevels woning en garage Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

zachtgeel 
genuanceerd 

 

 rollagen onder en boven 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 
metselwerk, terugliggend 

zachtgeel 
genuanceerd 

 

 accentvlakken naast kozijnen Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

zachtgeel 
genuanceerd 

 

 accentvlak naast voordeur Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

wit  

 voegen gele hoofdmassa doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

antraciet  
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deel onderdeel materiaal kleur  

     
 voegen gele accentvlakken en 

rollagen 
doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donker grijs  

 voegen witte accentvlak doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

wit  

kozijnen kozijn kanteldeur garage staal riet groen  

 overige kozijnen hout riet groen  

 kanteldeur garage staal riet groen  

 voordeur hout riet groen  

 ramen en overige deuren hout riet groen  

 lateien, geveldragers staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 waterslagen  aluminium riet groen  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

type C: oranje Het Watermachientje    

gevels gevels woning en garage Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

oranje/rood  

 rollagen onder en boven 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal verband, 
terugliggend 

oranje/rood  

 accentvlakken naast grijze 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

oranje/rood  

 accentvlak naast voordeur Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 
tegelverband, terugliggend 

grijs/beige  

 voegen oranje hoofdmassa doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

cementgrijs  

 voegen oranje accentvlakken en 
rollagen 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donkergrijs  

 voegen grijze accentvlakken doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donkergrijs  

 accentstrook t.p.v. bg voorgevel wit beton wit  

 letters t.p.v. accentstrook rvs omber grijs  

kozijnen kozijnen hout omber grijs  
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deel onderdeel materiaal kleur  

     
 voordeur hout riet groen  

 overige ramen en deuren hout omber grijs  

 lateien, geveldragers staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 waterslagen aluminium omber grijs  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

type D: bruin Eschwonen Zuid Oost    

gevels gevels woning en garage Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

bruin 
genuanceerd 

 

 rollagen onder en boven 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 
metselwerk, terugliggend 

bruin 
genuanceerd 

 

 accentvlakken naast kozijnen Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, om de laag 
terugliggend 

bruin 
genuanceerd 

 

 accentvlak naast voordeur Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

wit  

 voegen bruine hoofdmassa doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

antraciet  

 voegen bruine accentvlakken en 
rollagen 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donker grijs  

 voegen witte accentvlak doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

wit  

kozijnen kozijn kanteldeur garage staal zand geel  

 overige kozijnen hout zand geel  

 kanteldeur garage staal zand geel  

 voordeur hout zand geel  

 ramen en overige deuren hout zand geel  

 lateien, geveldragers staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 waterslagen  aluminium zand geel  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

type E: l. bruin Eschwonen Noord Oost    

gevels gevels woning en garage Aberson, waalformaat, beige/bruin  
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deel onderdeel materiaal kleur  

     
wasserstrich genuanceerd 

 rollagen onder en boven 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 
metselwerk, terugliggend 

beige/bruin 
genuanceerd 

 

 accentvlakken naast kozijnen Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, om de laag 
terugliggend 

beige/bruin 
genuanceerd 

 

 accentvlak naast voordeur Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

Wit  

 voegen bruine hoofdmassa doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

Antraciet  

 voegen bruine accentvlakken en 
rollagen 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donker grijs  

 voegen witte accentvlak doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

Wit  

kozijnen kozijn kanteldeur garage staal parel wit  

 overige kozijnen hout parel wit  

 kanteldeur garage staal parel wit  

 voordeur hout parel wit  

 ramen en overige deuren hout parel wit  

 lateien, geveldragers staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 waterslagen  aluminium parel wit  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

type F: l. bruin Woonpad    

gevels gevels woning bg, erkers, 
garage en voorgevel woning met 
dwarskap 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

beige/bruin 
genuanceerd 

 

 gevels verdieping Aberson, waalformaat, 
wasserstrich 

wit genuanceerd  

 rollagen onder en boven 
kozijnen in beige/bruin mw 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 
metselwerk, terugliggend 

beige/bruin 
genuanceerd 

 

 rollaag t.p.v. overgang 
beige/bruin en wit mw 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, verticaal 

wit genuanceerd  



 

blad 6 van 7 

kenmerk P:\Projecten\Borne - Bornsche Maten - Fase 3b koopwoningen 29317\1. Ontwikkeling\03 Verkoop\8 Kopersmappen\Kopersmap Spinnersbrink\6 

Kleur- en materialenstaat\TA-KLMTST zonder codering.doc  

 

deel onderdeel materiaal kleur  

     
metselwerk, terugliggend 

 accentvlakken naast  grijze 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, beige/bruin met 
om de laag een witte 
terugliggend laag 

beige/bruin +  
wit genuanceerd 

 

 accentvlakken naast  witte 
kozijnen 

Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, wit met om de 
laag een beige/bruin 
terugliggende laag 

wit genuanceerd 
+ beige/bruin 

 

 accentvlak topgevel Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

wit genuanceerd  

 accentvlak naast voordeur Aberson, waalformaat, 
wasserstrich, tegelverband, 
terugliggend 

wit  

 voegen bruine hoofdmassa en 
accentvlakken 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

donker grijs  

 voegen bruine rollagen doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

antraciet  

 voegen witte metselwerk en 
accentvlakken 

doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

wit  

 voegen witte rollaag doorstrijkvoeg, Remix glad en 
verdiept 

cementgrijs  

kozijnen kozijn kanteldeur garage staal omber grijs  

 kozijnen in beige/bruin mw hout omber grijs  

 kozijnen in wit mw hout parel wit  

 kanteldeur garage staal omber grijs  

 voordeur hout grijs beige  

 ramen en overige deuren in 
beige/bruin mw 

hout omber grijs  

 ramen in wit mw hout parel wit  

 lateien, geveldragers in 
beige/bruin mw 

staal, thermisch verzinkt kwarts grijs  

 lateien, geveldragers in wit mw staal, thermisch verzinkt zijde grijs  

 waterslagen in beige/grijs mw aluminium omber grijs  
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deel onderdeel materiaal kleur  

     
 waterslagen in wit mw aluminium parel wit  

 ventilatieroosters achtergevel aluminium in kleur kozijn  

 


