
Meiling Meesterschilders
 bestaat ruim 80 jaar en omvat
drie disciplines: het schilders-
bedrijf Meiling Meesterschil-
ders, de winkel Meiling
 Interieur & Decoratie en de
spuiterij Meiling Coating
 Professionals. In totaal heeft
het bedrijf 40 medewerkers. 
De directie bestaat uit de
broers Mathijs en Alex Meiling.
De eerste heeft de leiding over
de spuiterij, de tweede zwaait
de scepter over het schilders-
bedrijf en de verfwinkel. Over
de spuiterij sprak Schilders-
Vakkrant met Mathijs Meiling. 

Nieuw pand
Meiling: ‘Spuiten is interessan-
ter. Je praat over grotere volu-
mes, hogere en constantere
kwaliteiten en je werkt in een
goed geconditioneerde omge-
ving.’ Door de toename van het
aantal klanten voor spuitwerk
is bij de bouw van een nieuw
bedrijfspand daarom ook een
nieuwe en moderne spuiterij
ingericht.  

Spuiterij
Meiling: ‘De oude spuiterij
 bestond bij de gratie van het
spuitwerk voor een fabrikant
van metalen sectionaal- en
kanteldeuren voor garages.
Die  inrichting was nog erg sim-
pel. Een grote varkensschuur-
ventilator zorgde er voor de af-
zuiging van de verfnevel. Voor
een snellere doorharding van
de verf werd ’s avonds de
 kachel extra opgestookt.’ 
De huidige spuiterij is onder-
verdeeld in drie segmenten,
een voor metaal, voor grond-
verf, en voor hout en interieur;
drie aparte spuiterijen en één
centrale ruimte voor de voor-,
de tussen- en nabewerking en
één algemene, in twee secties
deelbare droogkamer. 
Een aparte ruimte is ingericht
voor de opslag van apparatuur,
verf en er is een goed beluchte
ruimte voor de verfaanmaak.     
De voor-, tussen- en nabewer-
kingsruimte, de drie spuiterijen
en de droogkamer zijn met
 elkaar verbonden middels een
monorailhangbaan die is voor-
zien van opname-, wissel-,

drop- en afnamesecties.   
De routing door deze drie
goed geoutilleerde spuiterijen
is doordacht. Het te spuiten
materiaal wordt na de voorbe-
handeling hangend naar de
juiste spuiterij gevoerd en na
het spuiten via de hangbaan
naar de droogruimte getran-
sporteerd waar de gewenste
droogtijd en droogtempera-
tuur naar behoefte kan worden
ingesteld. 
Nadat de voornamelijk 2k-
 verven goed zijn uitgehard
worden de werkstukken voor
een tweede spuitgang terug-
gevoerd naar de centrale
 bewerkingsruimte. Daar werkt
men kleine ongerechtigheden
bij en de grond- of voorlaklaag
krijgt een tussenschuurbehan-
deling, waarna het werkstuk
weer een gang door de spuite-
rij en de droogkamer maakt.
De afgespoten werkstukken
worden hierna naar de afmon-
tage of inpakafdeling gevoerd
waar het volgens klantspecifi-
catie transportgereed wordt
gemaakt. 

Opdrachtgevers
Behalve de eerder genoemde
fabrikant van metalen garage-
deuren is het klantenbestand
aanzienlijk gegroeid met diver-
se regionale aannemers-, tim-
mer-, keuken- en interieur-
bouwbedrijven. Voor een grote
Nederlandse bank spuit men
complete interieurs voor hun
Nederlandse én voor hun
 buitenlandse filialen. 
Op dit moment loopt er een
order voor het spuitwerk van
1200 deuren voor een renova-
tieproject in Amsterdam.  

Opleiding
Meiling: ‘Spuiten is een mooi
vak. Jammer dat er een leemte
in het beroepsonderwijs be-
staat, dat er geen landelijke
praktijkgerichte opleiding voor
mechanische verfverwerking
bestaat en dat de opleiding
overgelaten wordt aan de
spuitbedrijven zelf. Een goede
uitzondering is aldus Meiling
het Zwolse Delton College. ‘Die
doen wel hun best om spuiters
op te leiden.’ 

BIJ TOEVAL ONTSTANE SPUITERIJ UITGEGROEID TOT VOLWASSEN MEILING COATING PROFESSIONALS

Liever spuiten dan schilderen
PUTTEN – Wat heb je nodig om een professionele spuite-
rij uit de grond te stampen? Klanten, ervaring, personeel,
interesse en de bereidheid om te investeren. Aan alle
 criteria wist Meiling Meesterschilders te voldoen om een
moderne spuitbedrijf te ontwikkelen.
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Mechanisch appliceren (61)
In deze serie verdiept Schilders-
Vakkrant zich in verschillende vormen
van het mechanisch aanbrengen van
verf op ondergronden. Naast kwast
en roller zijn daar tal van manieren
voor, ieder met hun eigen voor- en
 nadelen. De serie komt tot stand in
samenwerking met Herman van der
Vechte in Doesburg, onafhankelijk
adviseur en ontwerper op het gebied van professionele
 verfapplicatieapparatuur en industriële spuiterijen/lakkerijen. 
In deel 61: Met de groei en uitbouw van het bedrijf Meiling
Meesterschilders werd besloten een bij toeval ontstane spuiterij
uit te bouwen tot een volwassen professionele verfspuiterij voor
het spuiten van metaal, van kunststof en van hout en interieur. 

Meiling Meesterschilders in Putten bestaat
ruim 81 jaar en betrok in het jaar 1998 dit
multifunctionele bedrijfspand

De spuiterij waar voornamelijk bouwgerela-
teerde werkstukken zoals kozijnen, ramen
en deuren en hekwerken gespoten worden

In deze spuiterij spuit men voornamelijk
 metalen constructies zoals radiatoren,
 hekken, en metalen deuren 

Nico van de Kraats, bezig met het spuiten van
houten meubelen en interieurs, waarvoor hij
een Wagner Aircoat-spuitinstallatie gebruikt 

Hier is Harm Peterse (eerder leerling van het
Zwolse Deltion College) bezig met het 
spuiten van sectionaal- en kanteldeuren

De gespoten producten worden vanuit de
spuiterijen naar een deelbare droogkamer
getransporteerd waar ze in alle rust kunnen
drogen en uitharden 

Na de droogkamer komen de werkstukken
terug naar de bewerkingsruimte. Na het bij-
werken en laktussenschuren gaan ze weer
terug naar de spuiterij 

Ook deze deuren worden na het voorlakken
grondig gecontroleerd, eventueel bijge-
werkt, geschuurd en ontstoft en vervolgens
afgelakt

Na de droogkamer gaan de sectionaal- en
garagedeuren naar de plaats waar ze 
afgemonteerd en gesealed worden 

Al het andere afgespoten materiaal gaat naar
de inpakafdeling waar het volgens klant-
 specificatie worden verpakt en geadresseerd

Mathijs Meiling is degene die zich, meer
dan zijn broer Alex, met de mechanische
verfapplicatie bezighoudt (foto’s: HvdV)

Vensterluiken met de kwast schilderen is qua
kwaliteit en prijs ondoenlijk. Collega-schilders
weten Meiling daarom steeds vaker te vinden  
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