
n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok A Bouwnummers 112 t/m 116

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                    rood/bruin                                volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       antraciet                                    volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                                                                             
Gevelkozijnen                                      hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Ramen + roedes                                  hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Voordeuren (licht)                          hout                                                                                                      zuiverwit                                    model volgens tekening 
Schuifpuien                                           aluminium                                                                                       ombergrijs                                  
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen           kunststeen                                                                                      wit 
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                                                                                                                                                             
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot/verholen goot           naturel                                          
Zijwangen dakkapel                        zink                                                                                                       naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                              
Vulling tuinmuren                           hout                                                                                                      antraciet                                    



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok B Bouwnummers 117 t/m 122

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                   donkerbruin                            volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       antraciet                                    volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                                                                             
Gevelkozijnen (donker)               hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Ramen + roedes (donker)           hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Gevelkozijnen (licht)                     hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Ramen + roedes (licht)                 hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Voordeuren (licht)                          hout                                                                                                      zuiverwit                                    model volgens tekening 
Schuifpuien (donker)                   aluminium                                                                                       ombergrijs                                  
Schuifpuien (licht)                         aluminium                                                                                       zuiverwit                                     
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot                                             naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                              
Vulling tuinmuren                           hout                                                                                                      antraciet                                    



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok C Bouwnummers 123 t/m 126

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                   lichtgeel/bruin                      volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       antraciet                                    volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                  
Gevelkozijnen                                      hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Ramen + roedes                                  hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Voordeuren (licht)                          hout                                                                                                      zuiverwit                                    model volgens tekening 
Schuifpuien                                           aluminium                                                                                       zuiverwit                                     
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot                                             naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                              
Vulling tuinmuren                           hout                                                                                                      antraciet                                    



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok D Bouwnummers 127 t/m 130

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                    geel/bruin                                  volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       grijs                                                volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                  
Gevelkozijnen                                      hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Ramen + roedes                                  hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Voordeuren (licht)                          hout                                                                                                      zuiverwit                                    model volgens tekening 
Schuifpuien                                           aluminium                                                                                       zuiverwit                                     
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot                                             naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                              
Vulling tuinmuren                           hout                                                                                                      antraciet                                    



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok E Bouwnummers 131 t/m 135

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                   rood/bruin                                volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       antraciet                                    volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                  
Gevelkozijnen                                      hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Ramen + roedes                                  hout                                                                                                      ombergrijs                                  
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Voordeuren (licht)                          hout                                                                                                      zuiverwit                                    model volgens tekening 
Schuifpuien                                           aluminium                                                                                       ombergrijs                                  
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel  
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot/verholen goot           naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                             



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok F Bouwnummer 136

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                   geel/bruin                                  volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijkmortel                                                                         grijs                                               volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                                                                                     
Gevelkozijnen                                      hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Ramen + roedes                                  hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Kozijn voordeur                                 hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeur (donker)                          hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Schuifpui                                                 aluminium                                                                                       zuiverwit                                     
Kanteldeur                                            staal                                                                                                     zuiverwit                                     
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot/verholen goot           naturel                                          
Zijwangen dakkapel                        zink                                                                                                       naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                             



n.b. Kleuren onder voorbehoud wijzigingen.                                                                                                                                           Deventer, 22 juni 2022

Kleur en materialenstaat   Steenbrugge Dorp

Blok G Bouwnummers 137 en 138

Onderdeel                                             Materiaal                    Type                                                     Afwerking/kleur                 Bijzonderheden 
Dakpannen                                            keramisch                                                                                        antraciet                                    volgens monster 
Gevelsteen (incl.                               baksteen                        waalformaat,                                    geel/bruin                                  volgens monster 
accenten en rollagen)                                                                wildverband                                      genuanceerd                             
Voegwerk (incl.                                  doorstrijk-                                                                                       grijs                                                volgens monster 
accenten en rollagen)                   mortel                                                                                                  
Gevelkozijnen (licht)                     hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Ramen + roedes (licht)                 hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Kozijnen voordeur                           hout                                                                                                      zuiverwit                                     
Voordeuren (donker)                    hout                                                                                                      oxyderood                                  model volgens tekening 
Schuifpuien (licht)                         aluminium                                                                                       zuiverwit                                     
Kanteldeuren                                      staal                                                                                                     zuiverwit                                     
Ventilatieroosters                           aluminium                                                                                       in kleur kozijn                          
Kaders rondom kozijnen            kunststeen                                                                                      wit                                                    
Waterslag onder kozijnen          beton                                                                                                   naturel                                          
Waterslag onder kozijnen         kunststeen                                                                                      wit 
bij kaders                                                                                               
Afdekker bovenzijde                      zink                                                                                                       naturel 
gevelmetselwerk                                                                             
Dakgoot                                                    zink                                   mastgoot                                             naturel                                          
Gootplank                                               onderhoudsarm                                                                          antraciet 

                                                              plaatmateriaal                                                                                                                                         
Hwa's woningen                                 zink                                                                                                       naturel                                          
Luifels t.p.v. voordeuren            kunststof                                                                                          wit                                                    
Buitenbergingen                               staalplaat                                                                                        antraciet                                     
Kozijn en deur bergingen           hout                                                                                                      antraciet                                     
Hwa's bergingen                               PVC                                                                                                       naturel                                          
Erfafscheidingen                              staal                                 stalen hek met hedera               zwart                                              
Poort in erfafscheiding               staal                                                                                                     zwart                                             


