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Witte Dorp 3 SCHAAL DATUM PROJECTNR BLADNR

1 : 100

plattegronden en gevels
210630 1

principe woning Witte Dorp te Eindhoven

Principe woning in het Witte Dorp , plattegronden en gevels

voorgevel achtergevel zĳgevel

begane grond eerste verdieping tweede verdieping

CONCEPT



Witte Dorp 4

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

ID-09

Praktische toepassing welstandscriteria het Witte Dorp - INTERIEUR

I-01

I-01

Doorbreken van de dragende muur,
voorwaarde is dat de muur visueel
‘doorloopt’. Zie voorbeeld plattegronden,
foto’s verbouwing etc.

I-02 Wĳzigingen plattegronden die geen
consequenties hebben voor het uiterlĳk
van het monument. Vrĳe indeelbaarheid
van de plattegronden inclusief het
vergroten/verplaatsen van de badkamer
Zie voorbeeld plattegrond

I-03 Wĳzigingen vloer-, wand- en plafond-
afwerkingen
Vervangen bestaande houten vloer door
een betonvloer op isolatie en
vloerverwarming.

I-05

I-05

Aanbouwen aan de voor-., achter- en
zĳgevel

I-06 Wĳzigen bestaande Dudok dakkapel

I-07 Nieuwe dakkapel , alleen aan de
achterzĳde en tweede verdieping van de
hoge type, overeenkomstig bestaande
Dudok dakkapel. Variaties in aantal en
draairichting van de ramen zĳn mogelĳk.
Zie voorbeeld tekening.

I-02

I-03

ID-04
I-07 I-06

I-01

I-02

I-03

I-02

I-03

I-08 Vervangen raamhendel. Zie voorbeeld van
een geschikte raamhendel, te bestellen op
amazon

ID-09 duurzame) installatie die geen
consequenties hebben voor het uiterlĳk
van het monument (buitenunits voor o.a.
warmtepomp, ventilatie en airconditioning
zĳn NIET toegestaan).

ID-09 ID-09

ID-10 Houten begane grond vloer isolerenID-04

TOEGESTAAN
(met monumenten/omgevingsvergunning)

TOEGESTAAN
(zonder monumenten/omgevingsvergunning)

NIET TOEGESTAAN

I-xx verbouwing interieur

E-xx verbouwing exterieur

K-xx verbouwing tuin en schuur

D-xx verbouwing duurzaamheid

CONCEPT



Witte Dorp 5

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

E-14E-14

E-01

Praktische toepassing welstandscriteria het Witte Dorp - EXTERIEUR

E-06

Vervangen van de dakpannen per blok. :
Verbeterde Holle pan in de kleur
natuurrood, nokvorst in specie vastzetten,
ventilatiepannen,

E-01

Dakdoorvoeren en dakramenE-11

ED-02

Dakisolatie woning met isolatiefolie of
binnenisolatie.

ED-02

E-06 Onderhoud materialen en kleuren, zie
kleurenschema

E-01 ED-02

E-06 E-06

E-03

E-03

E-05 E-03

In achtergevel, binnen de bestaande
opening begane grond: nieuwe kozĳn met
afwĳkende indeling mogelĳk maar met
dezelfde kleuren, materialen en details als
het bestaande kozĳn, reynaers sl-38
classic of MHB.

E-04

E-04

E-07 Zone met een enkele dakraam
(58x78cm2), bĳ hoekwoningen zĳn 2
dakramen toegestaan.

E-07

E-08 Daktoevoeren en 4pans dakramen
toegestaan.

E-12 Algemeen: geen rolluiken,
(schotel)antenne

E-11

E-12

E-08

E-12

E-13 PV panelen / installaties op dak kapel en
dak

E-13
E-13

E-09 Huisnummer, bel, brievenbus als
bestaand. Brievenbus in deur is
toegestaan

E-09

ED-10

ED-10

Naisolatie van de spouw met bĳbehorende
nieuwe ventilatieopeningen, zwart,
kruipruimte.

ED-10

Ramen met roeden vervangen op basis
van tekeningen, zie tekening Meeuwis
bouwmanagement

E-05

ED-10

TOEGESTAAN
(met monumenten/omgevingsvergunning)

TOEGESTAAN
(zonder monumenten/omgevingsvergunning)

NIET TOEGESTAAN

I-xx verbouwing interieur

E-xx verbouwing exterieur

K-xx verbouwing tuin en schuur

D-xx verbouwing duurzaamheid

E-14 Vervangen glas door HR+ glas`.

De woningen zĳn oorspronkelĳk gebouwd
met stalen en houten kozĳnen. De stalen
kozĳnen, muv de stalen voordeurkozĳnen,
zĳn ondertussen grotendeels vervangen
door duotherm kozĳnen (aluminium
buitenzĳde, kunststof binnenzĳde).

Bĳ het vervangen van de bestaande
aluminium kozĳnen is het uitgangspunt de
huidige uniformiteit in de wĳk met als
referentie de rankheid van de
oorspronkelĳke stalen kozĳnen.
Dit kan gerealiseerd worden met de stalen
MHB kozĳnen of de aluminium Reynaers
sl-38 classic kozĳnen (of gelĳkwaardig)
met dien verstande dat de kozĳnindeling
en positionering van de ramen zoveel
mogelĳk overeenkomt met de originele
belĳning van het kozĳn.

Vervangen van de bestaande houten
kozĳnen door nieuwe met dezelfde
indeling, materialen en principedetaillering.
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Witte Dorp 6

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

D-02

K-09

K-09

woning

K-02

K-02
K-02

K-01

KD-02

K-02

Plaatsen van PV panelen op het dak
schuur volgens bĳlage

K-03

K-03 Vrĳe invulling overige tuinafscheiding en
poort

K-06
voortuin achtertuin

Praktische toepassing welstandscriteria het Witte Dorp - KAVEL

K-02 Onderhoud materialen en kleuren, zie
kleurenschema.

K-06 Betonrand verwĳderen

K-07

K-07 Gemetselde tuinmuur verwĳderen

K-01 In tuingevel berging kunnen deuren
verplaatst of nieuwe kozĳnen geplaatst
worden.

K-08 Vorm en afmetingen schuur wĳzigen

K-08

K-01

K-04 In voortuinen en zĳtuinen : Hagen of een
begroeid open hekwerk op circa 20cm van
de betonrand

K-04

K-05 Plaatsing (onopvallend) in het
achtergebied van schotelantennes met
diameter max 60cm, geheel transparant of
50% geperforeerd.

K-05

aanbouwen

TOEGESTAAN
(met monumenten/omgevingsvergunning)

TOEGESTAAN
(zonder monumenten/omgevingsvergunning)

NIET TOEGESTAAN

I-xx verbouwing interieur

E-xx verbouwing exterieur

K-xx verbouwing tuin en schuur

D-xx verbouwing duurzaamheid

CONCEPT



Witte Dorp 7

bĳlage

08-08-2022

CONCEPT
22-12-2022



TERUG NAAR OVERZICHT INTERIEUR

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

I-01 Doorbreken van de dragende muur, voorwaarde is dat de muur visueel ‘doorloopt’. Voor
het wĳzigen van draagconstructies moet altĳd een bouwvergunning aangevraagd worden

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

bg

originele situatie

verdieping zolder
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TERUG NAAR OVERZICHT INTERIEUR

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

bg.:doorsnede met 
verlaagd plafond

bg.: doorsnede met latei 
zonder penanten

bg.: doorsnede met latei 
en  penanten

bg.: verwijderen kamer 
en suite en open haard

bg.: binnenkozijnen 
verwijderen of vervangen

bg.: kozijnen verplaatsen

bg.: nieuwe kamer en 
suite maken

bg.: wijziging sanitair bg.: vrije indeling

t.
t.

t.

verd.: kastenwand 
verwijderen,  extra toilet 
tpv kast

verd.: openingen en 
nieuwe deuren in 
dragende wand

t.

verd.: vrije indeling

t.

verplaatsen badkamer

badk.

badk.

badk.

zolder: vrije indeling

PROJECT

OPDRACHT

PLANFASE

TEKENING

GETEKEND

SCHAAL DATUM GEWIJZIGD PROJECTNR TEKENINGNR

DE
FIN

IT
IE
F

1 : 100

xx

210630 7

NR. DATUM    WIJZIGINGEN

bg verdieping zolder

originele situatie

I-02 Wĳzigingen plattegronden die geen consequenties hebben voor het
uiterlĳk van het monument. Zie voorbeeld plattegronden

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT INTERIEURI-07 VOORBEELD NIEUWE DAKKAPEL
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TERUG NAAR OVERZICHT INTERIEUR

https://www.amazon.co.uk/WindowParts-WP-Original-Cockspur-Window/dp/B091TVSYDQ/
ref=pd_sbs_1/257-0915523-0141435?pd_rd_w=vgMwJ&pf_rd_p=a3a7088f-4aec-4dbd-97cc-9a0595
81fe7b&pf_rd_r=2S2D746BHC2T8GP97F6T&pd_rd_r=80ca4775-11d7-4ce8-bff9-
a6f30caecf06&pd_rd_wg=LaWoM&pd_rd_i=B091TVSYDQ&th=1

https://www.amazon.co.uk/dp/B07N7GV6JM/
ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07N7GV6JM&pd_rd_w=vbf9d&pf_rd_p=828203ef-618e-4303-
a028-460d6b615038&pd_rd_wg=9g09W&pf_rd_r=1FD9RXSGTYV4A0AJYG8X&pd_rd_r=6e16adbe-1
9fb-4bd5-a5f6-
cb1a7e667ff7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1RMQkkxVDlFU1Q4JmVuY3J5cHRlZElk
PUEwMTYyNTg4M0M1QllTQ1cyS0VJNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ2MjExMjJXQlg4Q0w3Wl
BKMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0Nsa
WNrPXRydWU=

I-08 VERVANGEN RAAMHENDEL

bestaand

nieuw

CONCEPT

https://www.amazon.co.uk/WindowParts-WP-Original-Cockspur-Window/dp/B091TVSYDQ/ref=pd_sbs_1/257-0915523-0141435?pd_rd_w=vgMwJ&pf_rd_p=a3a7088f-4aec-4dbd-97cc-9a059581fe7b&pf_rd_r=2S2D746BHC2T8GP97F6T&pd_rd_r=80ca4775-11d7-4ce8-bff9-a6f30caecf06&pd_rd_wg=LaWoM&pd_rd_i=B091TVSYDQ&th=1
https://www.amazon.co.uk/WindowParts-WP-Original-Cockspur-Window/dp/B091TVSYDQ/ref=pd_sbs_1/257-0915523-0141435?pd_rd_w=vgMwJ&pf_rd_p=a3a7088f-4aec-4dbd-97cc-9a059581fe7b&pf_rd_r=2S2D746BHC2T8GP97F6T&pd_rd_r=80ca4775-11d7-4ce8-bff9-a6f30caecf06&pd_rd_wg=LaWoM&pd_rd_i=B091TVSYDQ&th=1
https://www.amazon.co.uk/WindowParts-WP-Original-Cockspur-Window/dp/B091TVSYDQ/ref=pd_sbs_1/257-0915523-0141435?pd_rd_w=vgMwJ&pf_rd_p=a3a7088f-4aec-4dbd-97cc-9a059581fe7b&pf_rd_r=2S2D746BHC2T8GP97F6T&pd_rd_r=80ca4775-11d7-4ce8-bff9-a6f30caecf06&pd_rd_wg=LaWoM&pd_rd_i=B091TVSYDQ&th=1
https://www.amazon.co.uk/WindowParts-WP-Original-Cockspur-Window/dp/B091TVSYDQ/ref=pd_sbs_1/257-0915523-0141435?pd_rd_w=vgMwJ&pf_rd_p=a3a7088f-4aec-4dbd-97cc-9a059581fe7b&pf_rd_r=2S2D746BHC2T8GP97F6T&pd_rd_r=80ca4775-11d7-4ce8-bff9-a6f30caecf06&pd_rd_wg=LaWoM&pd_rd_i=B091TVSYDQ&th=1
https://www.amazon.co.uk/dp/B07N7GV6JM/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07N7GV6JM&pd_rd_w=vbf9d&pf_rd_p=828203ef-618e-4303-a028-460d6b615038&pd_rd_wg=9g09W&pf_rd_r=1FD9RXSGTYV4A0AJYG8X&pd_rd_r=6e16adbe-19fb-4bd5-a5f6-cb1a7e667ff7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1RMQkkxVDlFU1Q4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYyNTg4M0M1QllTQ1cyS0VJNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ2MjExMjJXQlg4Q0w3WlBKMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.co.uk/dp/B07N7GV6JM/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07N7GV6JM&pd_rd_w=vbf9d&pf_rd_p=828203ef-618e-4303-a028-460d6b615038&pd_rd_wg=9g09W&pf_rd_r=1FD9RXSGTYV4A0AJYG8X&pd_rd_r=6e16adbe-19fb-4bd5-a5f6-cb1a7e667ff7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1RMQkkxVDlFU1Q4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYyNTg4M0M1QllTQ1cyS0VJNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ2MjExMjJXQlg4Q0w3WlBKMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.co.uk/dp/B07N7GV6JM/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07N7GV6JM&pd_rd_w=vbf9d&pf_rd_p=828203ef-618e-4303-a028-460d6b615038&pd_rd_wg=9g09W&pf_rd_r=1FD9RXSGTYV4A0AJYG8X&pd_rd_r=6e16adbe-19fb-4bd5-a5f6-cb1a7e667ff7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1RMQkkxVDlFU1Q4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYyNTg4M0M1QllTQ1cyS0VJNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ2MjExMjJXQlg4Q0w3WlBKMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.co.uk/dp/B07N7GV6JM/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07N7GV6JM&pd_rd_w=vbf9d&pf_rd_p=828203ef-618e-4303-a028-460d6b615038&pd_rd_wg=9g09W&pf_rd_r=1FD9RXSGTYV4A0AJYG8X&pd_rd_r=6e16adbe-19fb-4bd5-a5f6-cb1a7e667ff7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1RMQkkxVDlFU1Q4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYyNTg4M0M1QllTQ1cyS0VJNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODQ2MjExMjJXQlg4Q0w3WlBKMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEURE-01 WERKOMSCHRĲVING VERVANGEN DAKPANNEN

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEURALTERNATIEF VERVANGEN DUOTHERM KOZĲNEN DOOR SL-38 CLASSIC REYNAERSE-03

ALTERNATIEF voor raamprofiel:

ipv sl-38 classic de SL-38 Cubic toepassen

Profiel reynaers SL 38 https://www.reynaers.nl/nl-NL/producten/ramen/slimline-38-classic

CONCEPT

https://www.reynaers.nl/nl-NL/producten/ramen/slimline-38-classic


TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEURALTERNATIEF VERVANGEN DUOTHERM KOZĲNEN DOOR SL-38 CLASSIC REYNAERSE-03

Orginele stalen kozĳnen Bestaande Duotherm kozĳnen

SL-38 classic reynaers

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEURALTERNATIEF VERVANGEN DUOTHERM KOZĲNEN DOOR MHB stalen kozĳnenE-03

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

10
30

32 10
30

32

825

32

825

32 HR++ isolatieglas 4-12-5

BESTAANDE SITUATIE NIEUWE SITUATIE

bestaand raamkozijn
bxh 36 x 60 mm        

nieuw raamkozijn
bxh 56 x 60 mm        

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen 
woonhuis St. Odulphusstraat 19 

Aanzicht en doorsnede

Datum:  1 juni 2012

Aanvrager:  L. Bosselaar
  St. Odulphusstraat 19, 5614 AN Eindhoven

Adviseur:  MEEUWIS BOUWMANAGEMENT
  St. Odulphusstraat 13, 5614 AN  Eindhoven
  T 06-20017197   M  peter.meeuwis@planet.nl

CONCEPT

Ramen met roeden vervangen op basis van tekeningen, zie tekening Meeuwis bouwmanagementE-05



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen 
woonhuis St. Odulphusstraat 19

Gevelaanzicht

Datum:  1 juni 2012

Aanvrager:  L. Bosselaar
  St. Odulphusstraat 19, 5614 AN Eindhoven

Adviseur:  MEEUWIS BOUWMANAGEMENT
  St. Odulphusstraat 13, 5614 AN  Eindhoven
  T 06-20017197   M  peter.meeuwis@planet.nl

Renvooi 

         te vervangen raam

ACHTERGEVEL VOORGEVEL

1 1 1 1 1 1

1

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen 
woonhuis St. Odulphusstraat 19

Gevelaanzicht

Datum:  1 juni 2012

Aanvrager:  L. Bosselaar
  St. Odulphusstraat 19, 5614 AN Eindhoven

Adviseur:  MEEUWIS BOUWMANAGEMENT
  St. Odulphusstraat 13, 5614 AN  Eindhoven
  T 06-20017197   M  peter.meeuwis@planet.nl

Renvooi 

         te vervangen raam

ACHTERGEVEL VOORGEVEL

1 1 1 1 1 1

1

CONCEPT

Ramen met roeden vervangen op basis van tekeningen, zie tekening Meeuwis bouwmanagementE-05



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

bestaand kozijn

bestaand kozijn

56 x 60

56 x 60

36 x 60

bestaand kozijn

36 x 60

bestaand kozijn

36 x 60 36 x 60

bestaand kozijn bestaand kozijn

bestaand kozijn bestaand kozijn

56 x 60 56 x 60

DETAILS BESTAAND

DETAILS NIEUW

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen 
woonhuis St. Odulphusstraat 37 

Details

Datum:  1 juni 2012

Aanvrager:  L. Bosselaar
  St. Odulphusstraat 19, 5614 AN Eindhoven

Adviseur:  MEEUWIS BOUWMANAGEMENT
  St. Odulphusstraat 13, 5614 AN  Eindhoven
  T 06-20017197   M  peter.meeuwis@planet.nl

CONCEPT

Ramen met roeden vervangen op basis van tekeningen, zie tekening Meeuwis bouwmanagementE-05



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

Nieuwe raam originele raam

E-05 Ramen met roeden vervangen op basis van glas met wiener sprossen (alu kruisroeden in spouw glas met plakroeden op glas

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

1 metselwerk gevels witte kleur RAL 9010

witte kleur RAL 9010 zwarte kleur RAL 9005

2 schoorstenen in gevel witte kleur RAL 9010

3 kozĳnen,
deuren,
ramen

Hout witte kleur Sigma 0025-06

Staal witte kleur Sigma 0025-06

voordeur blauw-groene kleur Sikkens PO.15.55 of
donkergroene kleur Sigma 0174-06

lekdorpel keramisch: zwarte kleur RAL 9005 glazuur
hout: witte kleur Sigma 0025-06

garagedeuren blauw-groene kleur Sikkens PO.15.55 of
donkergroene kleur Sigma 0174-06

balkon-/achter-
/bergingsdeur

witte kleur Sigma 0025-06 of
donkergroene kleur Sigma 0174-06

metselwerk witte kleur RAL 9010

betonnen onder- en
zĳkant

witte kleur RAL-9010

5 hellende
daken

dakoverstekken lichtgrĳze kleur RAL 9002

6 platte
daken
bouwen

boeiboord multiplex, witte kleur Sigma 0025-06

7 7 goten en
hemelwater
afvoeren

mastgoot zinken mastgoot met kraal (zo mogelĳk met
hoekprofiel t.b.v. verstĳving), geen afschot, wit
geschilderd Sigma 0025-06, ophanging stalen
beugels 6mm dik.

hemelwaterafvoeren PVC geschilderd witte kleur Sigma 0025-06
aansluiting dakgoot 60° t.o.v. de gevel

8 8 dakkapellen kozĳnen, ramen hout z t zie 3

daken, dakranden,
zĳwangen

zie 6

9 bouwbeslag huisnummer geschilderde cĳfers Futura Bold
zwarte kleur RAL 9005

E-06 Onderhoud materialen en kleuren, zie kleurenschema

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

1 metselwerk gevels witte kleur RAL 9010

witte kleur RAL 9010 zwarte kleur RAL 9005

muurafdekplaat Zink, naturel

2 Betonrand Prefab betonelementen Grĳs, dikte=
Vorm als bestaand

3 Kozĳn/deur hout witte kleur Sigma 0025-06

4 Schuin dak bĳ garage/berging Verbetrede Holle pan natuurrood

K-02 Onderhoud materialen en kleuren

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT KAVEL
Plaatsen van PV panelen op het dak schuur volgens bĳlageKD-02

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEURE-09 Huisnummer, bel, brievenbus als bestaand. Brievenbus in deur is toegestaan

CONCEPT



TERUG NAAR OVERZICHT EXTERIEUR

CONCEPT

E-09 Huisnummer, bel, brievenbus als bestaand. Brievenbus in deur is toegestaan
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