
  
 

“Het Eversveld”: Eenheid in de Wijk (2012) 

Introductie 
Al sinds haar oprichting in 1964 stimuleert en bevordert onze 
Vereniging het uitvoeren van gezamenlijk onderhoud aan de 
huizen. Enerzijds omdat gezamenlijk laten uitvoeren van 
onderhoud veelal goedkoper is, maar ook omdat met 
gezamenlijk onderhoud het eenvoudiger is om de uniformiteit 
van de wijk te handhaven. Juist deze uniformiteit bepaalt in 
grote mate het aanzien van de wijk en daarmee de waarde 
van de huizen in de wijk. 
 
Dit aanzien wordt mede bepaald door: 

Karakter woning 
Ø Stijlelementen 

• Frans balkon met hek, balkon met balkonhek, 
Garages, Vormgeving van de gevels. 

Ø Tuin 
• Bestaande betonnen afscheiding aan de voorzijde 

(eventueel aangevuld met een lage heg), 
• Voor de tweekappers is het aan te bevelen om van 

de voortuinen een doorlopend geheel te maken, 
• Gebruik voor de tuinafscheiding aan de achterkant 

bij voorkeur een heg. 
Ø Karakter buitenkant 

• Houdt de buitenkant van huis en garage zoveel 
mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijk 
architectuur. 

Daken en schoorstenen 
Gebruik bij vervanging dakpannen een identieke 
renovatiepan. Indien op het dak alle pannen vervangen 
worden, is een goede keuze: 
   Merk: KDN   Type: OVH   Kleur: Blauw gesmoord. 

Goten en hemelwaterafvoeren 
Gebruik daarvoor zinken materiaal in de oorspronkelijke 
vorm. 

Garage-kanteldeur 
Wie een in kleur gespoten garage-kanteldeur bestelt kan als 
kleur het beste RAL 7044 opgeven.  
(Dat komt overeen met G0.05.65) 

Kleurenschema van het buitenschilderwerk 
Voor het buitenschilderwerk is een kleurschema vastgesteld 
(zie ander zijde van dit blad). De Vereniging dringt er op aan 
dat een ieder zich houdt aan dit kleurschema.  
 
Commissie Onderhoud: 
Voor het onderhoud en andere werkzaamheden kunt u 
gebruik maken van de ervaring van de leden van deze 
commissie. Tevens is er een klussen-database beschikbaar 
op de website. 
 
De leden van de Commissie onderhoud zijn: 
Naam:  Adres:  Telefoon: 
Teun Poot (secr.)  de Lammert 14  286 81 36 
Henk Engelen  de Lammert 13  285 13 94 
Johan Groenenboom  Neerlandstraat 45  285 90 78 
Roy Pasveer  Eversveld 11  06-20417751 
Jac van Stratum  de Lammert 2  787 43 59 
Thijs Werkman  Eversveld 1  285 64 96 
 

Zie ook: http://www.eversveld.nl 
 

 
 “Het Eversveld” Kleurschema 
   

SIKKENS-
kleuren:  Toe te passen op: 
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Hoogglanslak (gebroken wit): 
- Kozijnen, 
- Sponningen vaste delen ramen , 
- Hekwerken (balkons). 
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Hoogglanslak (licht grijs): 
- Houten boeiboorden van garages, 
- Boeiboorden eventuele aanbouw. 
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Hoogglanslak (middel grijs): 
- Keukendeur, Tuindeuren, Balkondeur, 
- Garage-kanteldeur en –loopdeur, 
  (z.o.z. over garage-kanteldeur)  
- Poort tussen Garage en huis. 
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Hoogglanslak (donker taupe): 
- Luifels, 
- Dakkapellen (zijkanten). 
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CAPAROL Muresko Silacryl: 
- Betonpanelen,  
- Kopzijde balkonplaat,  
- Rand onder de dakgoten, 
- Balk boven de garagekanteldeur 
- Brede plank in de puntgevel 
  (tussen smalle lijst en raamkozijn) 
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 Hoogglanslak (crème, gelig): 
- Bewegende delen van de draairamen 
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- Voordeur. 
  
  
(optioneel: G0.05.65) 
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TEX: 
- Onderzijde balkons, 
- Onderzijde loggia’s. 
  
  

 


