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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen Wageningen & Patrimonium 

Wageningen, een stad aan de Rijn en aan de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei. Een levendige 
stad, met internationale allure. De oude, karakteristieke binnenstad binnen de stadsgracht stamt uit 
1263. In de directe omgeving heeft de stad gevarieerd natuurlandschap, van heidevelden en bossen 
tot zandverstuivingen en uiterwaarden. 
 
Patrimonium, gebouwd rond 1923 is een echt tuindorp op de noordelijke flanken van de Wageningse 
Berg. De identiteit van Patrimonium wordt bepaald door een samenspel van architectuur, 
stedenbouw, de inrichting van de openbare ruimte en de mensen in de wijk. 
 
Wageningen telt bijna 38.000 inwoners. Hiervan is ongeveer 20% student. De universiteit heeft de 
stad met haar studenten en wetenschappelijke organisaties een milieuvriendelijke en kenmerkende 
identiteit gegeven.  
 

1.2 De Woningstichting 

De Woningstichting is een maatschappelijke onderneming met als belangrijkste taak te zorgen voor 

goede huisvesting voor die mensen die daar zelf minder goed voor kunnen zorgen. Onze klanten 

staan voor ons centraal. Met deze achtergrond hebben we ook de plannen voor het nieuwe 

Patrimonium gemaakt, samen en in overleg met bewoners.   

 

Patrimonium bestond uit sociale huurwoningen van de Woningstichting. Met in totaal 160 huizen 

bewoond door 349 bewoners. De Woningstichting bouwt in het vernieuwde Patrimonium 149 

woningen terug, hiervan worden er 32 verkocht (fase 2).  

 

1.3 Het nieuwe Patrimonium 

Patrimonium is een knusse wijk met een informele sfeer, vriendelijke architectuur en een groene 

uitstraling. En dat blijft het! Overzichtelijk, kleinschalig met veel groen en ruime straten, pleinen en 

tuinen. 

De vernieuwing van de wijk biedt ook kansen. De woningen worden groter en ruimer. De nieuwe 

huizen voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd, ze zijn goed geïsoleerd, energiezuinig en 

hebben allemaal een vaste trap naar de bergzolder. 

In de nieuwe wijk is er variatie, maar ook samenhang. Hierdoor blijft Patrimonium een buurt met een 
heel eigen sfeer en karakter. 
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2. SITUATIESCHETS 

2.1 Fasering 

De wijk Patrimonium is een groene wijk met een dorps karakter. In deze groen wijk komen de 

Huismus, de Gierzwaluw en de Gewone dwergvleermuis voor. Om er voor te zorgen dat deze dieren 

in de wijk blijven is voorgeschreven dat de wijk in 2 fasen wordt gerealiseerd. 

Als eerste zal het hoger gelegen deel van de Lindenlaan tot en met de Klaas Katerstraat en 

Witmondplein worden gerealiseerd (fase 1) waarna vanaf de Klaas Katerstraat naar de lager gelegen 

Geertjesweg wordt gewerkt. 

In onderstaande situatietekening is weergegeven welk deel van de wijk tot fase 1 en welk deel tot 

fase 2 behoort.  

 

 

  

FASE 1 

FASE 2 
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2.2 Woningtypes 
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3. PLATTEGRONDEN 
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4. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
Vloeren:  De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerd prefab betonnen 

systeemvloer en wordt afgewerkt met een dekvloer. De ruimte onder de vloer is 

niet toegankelijk. Er wordt geen kruipluik toegepast. De ruimte onder de vloer 

wordt geventileerd middels kunststof ventilatieroosters. 

 

 

  

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een prefab betonnen systeemvloer 

met V-naden aan plafondzijde en worden met uitzondering van de badkamer 

afgewerkt met een dekvloer. De badkamer wordt afgewerkt met een tegelvloer. Ter 

plaatse van de trapgaten zullen raveelijzers worden toegepast welke aan de 

onderzijde worden afgewerkt met fermacel en spuitwerk. 

 

Kruipruimte: 

 

De kruipruimte is niet toegankelijk. Er wordt geen kruipluik aangebracht. Wel 

wordt een matrand achter de voordeur aangebracht. 

 

Dekvloeren: 

  

Met uitzondering van de badkamer en het toilet worden de dekvloeren van de 

begane grond, eerste en tweede verdieping uitgevoerd als cementdekvloeren.  

 

    Achter de knieschotten op de zolder wordt geen cementdekvloer aangebracht. 

Vlakheidklasse van de cementdekvloer is vloerbedekkingsgereed (klasse 4).  

 

Binnenwanden: 

  

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in cellen beton met een dikte 

van 100 mm. 

 

Binnenkozijnen: 

  

De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig gemoffelde plaatstalen 

montagekozijnen, kleur wit. De kozijnen worden uitgevoerd met een bovenlicht 

met afgeslankte bovendorpel en voorzien van enkel floatglas (doorzichtig).  

De meterkast en de trapkast krijgen een afgelakt dicht paneel in het bovenlicht. 

 

Buitenkozijnen hout: 

  

De buitenkozijnen worden vervaardigd van hardhout en worden, daar waar 

aangegeven op de verhuurtekening, voorzien van draaiende delen. Alle draaiende 

delen zijn voorzien van tochtweringsprofielen. De voordeur wordt uitgevoerd als 

een geïsoleerde deur met brievensleuf, model deur zoals aangegeven op de 

verhuurtekening. De houten buitenkozijnen en buitendeuren worden 

fabrieksmatig behandeld en in het werk dekkend geschilderd conform de kleur- en 

materiaalschema. 

 

Beglazing: 

  

Met uitzondering van de gemetselde bergingen worden de  glasopeningen van de 

gevelkozijnen, -ramen en -deuren van de woning uitgevoerd met isolerende hoog 

rendement beglazing, conform de eisen van het Bouwbesluit en de NEN 3569 

(veiligheidsbeglazing). 

 

Stukadoorswerk: 

  

De binnenwanden worden behangklaar(**) (dus niet saus- en of muurverf 

klaar)opgeleverd, voor zover deze niet betegeld worden. De meterkast en halkast 

worden niet afgewerkt. 

  

  

(**) Behangklaar: er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Behangklaar is een 

vlakheidklasse, eventuele voorstrijk om de zuigende werking van de wand op te heffen 

behoord niet tot de werkzaamheden. De wanden kunnen zonder het uitvoeren van 
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extra bouwkundige inspanningen worden behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals 

bijvoorbeeld resten van spuitpleisterwerk, dienen door de huurder te worden 

verwijderd. Afhankelijk van het soort behang en het beoogde kwaliteitsniveau kan het 

noodzakelijk zijn dat de huurder een extra uitvlaklaag aan moet brengen.  

 

Centrale verwarming: 

 

De centrale verwarmingsinstallatie bestaat uit een gasgestookte Hoog Rendement 

(HR) combiketel (CW4-klasse) in een zogenaamd gesloten uitvoering. De cv-

installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd en is zodanig gedimensioneerd dat deze 

voldoet aan de eisen, ten aanzien van opwarmsnelheden.  

 

 

De cv installatie wordt uitgevoerd als een radiatoren verwarming. Radiatoren 

worden uitgevoerd als paneelradiatoren in de kleur wit en zijn voorzien van 

thermostatische radiatorkranen. 

  

 

De radiatoren worden voorzien van vloeraansluitingen. De getekende radiatoren 

zijn indicatief van grootte. Afhankelijk van de benodigde capaciteit wordt de 

uiteindelijke grootte  van de radiatoren bepaald. De temperatuur wordt geregeld 

middels een digitale kamerthermostaat in de woonkamer. 

 

Ventilatie: 

  

De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem, waarbij er sprake is van 

natuurlijke toevoer en  mechanische afvoer van lucht. 

  

  

De natuurlijke toevoer van ventilatielucht in de verblijfsgebieden geschiedt door 

middel van zelfregulerende ventilatieroosters welke boven in het glas van diverse 

buitenkozijnen worden geplaatst . 

  

  

De afvoer geschiedt middels zogenaamde plafond- en/of wandventielen, welke zijn 

aangebracht in de navolgende ruimten : de keuken, het toilet, de badkamer en 

opstelplaats wasmachine. 

  

  

De ventilatiekanalen worden voorzien van witte kunststof afzuigventielen. De 

exacte positie van de afzuigpunten worden op aanwijzing van de installateur 

bepaald.  

  

  

De ventilatie-unit wordt op de zolder geplaatst, de hoofdbediening voor de 

mechanische ventilatie wordt geplaatst naast de thermostaat in de woonkamer. 

 

 

De hoofdbediening voor de mechanische ventilatie wordt in de woonkamer tevens 

voorzien van CO2 meting en aansturing. Zodra het CO2 gehalte in de woonkamer 

te hoog is zal de ventilatie unit automatisch verse lucht aanzuigen. 

 

Elektrische installatie: 

  

In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd zoals is aangegeven op de 

verhuurtekening, de installatie wordt aangelegd conform de geldende normen en 

voorschriften. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010.  

  

  

De meterkast wordt standaard uitgevoerd met een aansluiting van 1x40A, 

uitbreidbaar tot maximaal 8 groepen. De elektrische installatie wordt voorzien van 

een aardlekschakelaar in de meterkast. Ten behoeve van thermostaat van de cv-

installatie wordt een bedrade leiding vanaf de cv-ketel naar de woonkamer 

aangebracht.  

 

  

  

De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker en 

schel. Alle schakelaars en wandcontactdozen in de woning zijn geheel inbouw 

(kleur wit), met uitzondering van de berging en op zolder ter plaatsen van de 

installatiehoek, deze worden uitgevoerd als opbouw. 
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Standaard worden de volgende hoogtes aangehouden, tenzij anders aangegeven: 

- De wandcontactdozen, aansluitpunten voor bijvoorbeeld telefoon en centrale 

antenne op 30 cm + vloer. 

- De schakelaars en combinatieschakelaars/ wandcontactdozen op 105 cm + vloer. 

- De kamerthermostaat en hoofdbediening mv-box op 150 cm + vloer. 

- De aansluitpunten in de keuken worden de hoogte aangebracht conform de 

keukentekening. 

- Wandlichtpunten en buitenlichtpunten op 200 cm + vloer. 

 

Telefoon en Antenne: 

  

In de woonkamer en slaapkamer 1 worden bedrade leidingen aangebracht voor 

telefoon of antenne-installatie. Uw woning wordt zonder signaal opgeleverd. U 

dient zelf een overeenkomst te sluiten met een kabel- en/of telefoonexploitant. 

 

PV-panelen 

(zonnepanelen) 

 De daken worden gedeeltelijk voorzien van PV-panelen. Deze PV-panelen wekken 

met behulp van zonlicht elektriciteit op. Het aantal zonnepanelen kan per woning 

verschillen. Dit heeft mede te maken met oriëntatie van de woningen ten opzichte 

van de zon, of het een hoek of rijwoning is en het aantal ramen in de woning. 

 

Keukeninrichting   De huurwoningen worden standaard voorzien van een keuken, in de huurdersmap 

treft u de keukenindelingstekening en de keuzeformulieren aan voor 3 combinaties 

van frontjes, grepen, werkblad en wandtegels. 

 

Sanitair toilet:  Het standaard sanitair is van het fabrikaat Sphinx, de kraan is van het fabrikaat 

Grohe, de toiletruimte is uitgerust met een wit kristalporseleinen wandcloset, witte 

kunststof zitting met deksel, een wit kristalporseleinen fontein met verchroomde 

kraan en witte bekersifon. 

 

Sanitair badkamer:  Het standaard sanitair is van het fabricaat Sphinx, de kranen zijn van het fabrikaat 

Grohe.  De badkamer is uitgerust met een wit kristalporseleinen wandcloset, witte  

kunststof zitting met deksel. De getegelde douchehoek wordt uitgerust 

met een doucheput, verchroomde douchemengkraan met kunststof  

verchroomde doucheslang en glijstang. Een wit porseleinen wastafel met 

verchroomde mengkraan, een witte bekersifon. 

 

Tegelwerk:  De wanden en vloeren van de badkamer en het toilet worden standaard betegeld 

met tegels van het fabricaat Mosa, in de huurdersmap treft u het 

tegelkeuzeformulier waarmee u een keuze kunt maken uit enkele vooraf 

vastgestelde tegelcombinaties. 
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5.  KLEUR- EN MATERIAALSTAAT  
Onderdeel Kleur  Materiaal   

Gevelsteen bouwnummers 1 

t/m 26 en 118 t/m 149  

    

     Plintstenen Rood genuanceerd met donkere 

voeg 

gebakken steen 

     Opgaand metselwerk Rood genuanceerd gebakken steen 

     Opgaand metselwerk 

minerale verf  

     (geheel of deels) 

Wit gebakken steen 

     Rollagen Rood genuanceerd gebakken steen 

     Verbijzondering Rood genuanceerd gebakken steen 

     Schoorsteen Rood genuanceerd gebakken steen 

     Voegwerk Grijs voegmortel 

      

Gevelsteen bouwnummers 

overig 

    

     Plintstenen Rood-oranje met donkere voeg gebakken steen 

     Opgaand metselwerk Rood-oranje gebakken steen 

     Opgaand metselwerk 

minerale verf  

     (geheel of deels) 

Wit  gebakken steen 

     Rollagen Rood-oranje  gebakken steen 

     Verbijzondering Rood-oranje  gebakken steen 

     Schoorsteen Rood-oranje  gebakken steen 

     Voegwerk Grijs voegmortel 

Kozijnen, ramen en deuren     

    Voordeur Licht Grijs  Geïsoleerde houten vlakke deur 

    Buitenkozijnen Wit Hardhout 

    Buitenramen/deuren 

(draaiende delen) 

Wit Hardhout 

      

Dakkapel     

    Buitenkozijnen Licht grijs Hardhout 

    Draaiende delen Wit  

    Dakbedekking - EDPM 

    Wangen Antraciet grijs Steenvezelplaat 

    Daktrim Blank geanodiseerd aluminium Aluminium 

      

dakramen     

    Dakvenster Zwart Hout-aluminium 

      

Dakbedekking pannen Antraciet Beton 

      

Gootoverstek Wit polyester 
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Hemelwaterafvoer Grijs PVC 

Gevel lateien Thermisch verzinkt Staal 

Ventilatie roosters (in glas) Blank geanodiseerd aluminium Aluminium 

Raamdorpels en spekbanden Grijs Prefab beton 

Luifels Licht grijs Polyester 

Woningen interieur     

Binnenwanden - Cellenbeton 

Binnenkozijnen, -deuren     

    kozijnen Gebroken Wit Staal 

    deuren Gebroken Wit honingraat opdek 

    vensterbanken Iceberg White Bianco C 

Dakplaten     

     Onderzijde - Groen (zolder) 
- Witte plaat tpv slaapkamers 

van de mansardekapwoningen 
- Spuitwerk tpv badkamers van 

de mansardekapwoningen 

melamine spaanplaat 

Bergingen     

Fundering - prefab beton 

gevel Overeenkomstig woningen, in 1 

sortering 

gebakken steen 

Kozijnen, ramen en deuren     

    Deur Licht Grijs Hardhouten deur v.v. stapeldorpels en 

enkel draadglas 

    Buitenkozijnen Wit Hardhout 

    Dak - houten balklaag met EPDM 

dakbedekking 

Terrein en Erf afscheidingen   Erfscheidingen conform 

situatietekening  

Hagen ca. 0,8m   nog nader te bepalen  

Schuttingen 1,8m   - geïmpregneerde schuttingplanken  

- Afdekkappen geïmpregneerd. 

- Stamp-betonpalen 

- Betonplaten 

Poorten   - Stalen gegalvaniseerd frame. 

- Geïmpregneerde schuttingplanken.  

- geïmpregneerd kozijn. 

Groenschermen 1,8m   nog nader te bepalen plant, vlechten 

tegen gegalvaniseerde draad 

staalmatten. Staalmatten geplaatst 

tussen 2 betonpalen. 

Tuinhek 0,8m Zwart spijlenhekwerk bestaande uit: 

-Spijlen rond 20mm, tussen de boven 

en onderligger, hart op hart afstand 

van 150mm. 

-Staanders koker 60/60/2mm. 
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bestrating     

    Paden voortuin 

 huurwoningen 

Grijs betontegels 400x600x50 mm 

    Plateau voordeur 

 huurwoningen 

Grijs betontegels 400x600x50 mm 

    Paden achtertuin 

 huurwoningen 

Grijs betontegels 400x600x50 mm 

    Terras achtertuin 

 huurwoningen 

Grijs Betontegels 300x300x45 mm 

    Brandgangen/achterpaden Grijs Betontegels 300x300x45 mm 
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6. COLOFON - CONTACTGEGEVENS 
De Woningstichting is verantwoordelijk voor de realisatie van het vernieuwde Patrimonium.   

 

Deze verhuurbrochure is met de grootste zorg samengesteld. Aan deze documentatie kunnen 

uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. De in deze map opgenomen ingetekende plattegronden 

zijn een vrije impressie van de interieurvormgever. De genoemde afmetingen zijn circa-maten in 

centimeters.  

 

Contactgegevens 

 

De Woningstichting 
Olympiaplein 26 

6707 EN Wageningen 

info@dewoningstichting.nl 

Telfoon: 0800 – 0317 

www.dewoningstichting.nl 

 

Patrimonium vernieuwt 
Ellen Lamers, woonconsulent de Woningstichting  

Tel: 0317 – 471 696 of 06 – 51 27 84 12 e-mail: el@dewoningstichting.nl 

Facebook: Patrimoniumvernieuwt  

www.patrimoniumvernieuwt.nl 

 

Voor hulp en ondersteuning 

Barbara Finkensieper, sociaal werker  

Tel: 06 – 57 87 23 16 of 0317- 416 014 e-mail: b.finkensieper@solidez.nl   

Janneke de Jong, Wijkcoördinator Solidez  

Tel: 06 – 46 19 42 51 of 0317 – 416 014 e-mail: j.dejong@solidez 

 

 

Aannemer   

KlokWonen BV 

Postbus 40018 

6504 AA Nijmegen 

Tel. 024-3741600 
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