
HAARLEM 
VIJVERPARK

VOORLOPIG ONTWERP  03-10-2016

Blokoverzichten met 
aantekeningen over 

- kleur van het metselwerk
- kleur en hoogte van de plinten

- kleur van de tuinmuren 



HAARLEM 
VIJVERPARK

VOORLOPIG ONTWERP  19-02-2016 BLOKAANZICHT BLOK 1
1:200 

9                         8                       7                     6                        5                     4                    3                  2                           1

13                    12                    11                    10 914

              rood                                                                 bruin                                                            grijs

rode plint die de hoogte heeft van de tuinmuur rode berging, rode tuinmuur met bruine invullingkeim met lage antraciete plint in voorgevelrode tuinmuur met 
bruine opvulling



HAARLEM 
VIJVERPARK

VOORLOPIG ONTWERP  19-02-2016 BLOKAANZICHT BLOK 1 
1:200 

19                              18                                                     17                      16                                                  15                            14

Alle woningen rood of gekeimd. Overal een lage antraciete plint.

         1                                                                                                                                               22                        21                    20                                                                              19         

grijs                                                   ook tuinmuur en berging zijn grijs bruin rode garage     antraciete tuinmuur    keim met lage antraciete plint 
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VOORLOPIG ONTWERP  19-02-2016 BLOKAANZICHT BLOK 2 
1:200 

33                     32                        31                30                    29                                                 28                        27                  26              25                        24                          23

gekeimd met hoge rode plint
aansluitend op tuinmuur

witte uitbouw
met lage antraciete voeg 
alleen aan voorzijde

     grijs                                                                                                         bruin                                                                                              rood

23                                                                                             48                       47                  46                     45                                                                                                   44

hoge rode plint in lijn 
met tuinmuur

rode tuinmuur met 
bruine opvulling

rode 
berging

rood zonder plint
tuinmuur loopt over in kopgevel

keim met lage antraciete plint in voorgevel



HAARLEM 
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VOORLOPIG ONTWERP  19-02-2016 BLOKAANZICHT BLOK 2 
1:200 

                                   44                       43                                                     42                      41                                                 40                        39

rode uitbouw met lage 
antraciete plint aan voorzijde

Alle woningen rood of gekeimd. Overal een lage antraciete plint.

39                                                                                             38                        37                    36                  35                   34                                                                                    33

rode tuinmuur met 
bruine opvulling

rood zonder plint
tuinmuur loopt over in kopgevel

rode tuinmuur met 
bruine opvulling

rode berging grijze kopgevel met hoge rode plint die 
overloopt in tuinmuur.
gekeimde uitbouw met hoge rode plint 
aan achterzijde en kopgevel

keim met lage antraciete plint in voorgevel
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VOORLOPIG ONTWERP  19-02-2016 BLOKAANZICHT BLOK 3 
1:200 

                                         57                        56                     55                   54                  53                       52                    51                 50                   49           

keim                                      bruin                                                                   grijs                                                    rood

met hoge antraciete plint

             49                                                                                                  71                  70                     69                      68                      67                                                                                       66

       rood                           rode tuinmuur met 
bruine opvulling

rode tuinmuur met 
bruine opvulling

keim met lage antraciete plint in voorgevel rode garage Keim.
Hoge rode plint in lijn 
met tuinmuur

rode berging
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              61                                                                                          60               59                         58                                                                                                                                                   57

                                              66                                 65                                                    64                   63                                                    62                            61

Alle woningen rood of gekeimd. Overal een lage antraciete plint.
uitbouw zonder 
plint ivm aansluiting 
tuinmuur kopgevel

uitbouw zonder 
plint ivm aansluiting 
tuinmuur kopgevel

rode tuinmuur grijs grijze berging met hoge 
antracieve plint
aansluitend op 
tuinmuur

antraciete tuinmuur 
met grijs invulling

keim met hoge 
antraciete plint 
overlopend in tuinmuur


