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Cijfers ‘onverzekerde’
zzp’ers kloppen niet
GRONINGEN p Veel meer zelfstandigen bouwen een pensioen op dan over het algemeen wordt gedacht. Dat
blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van stichting ZZP Nederland en PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers).

M

eerdere politieke krachten dringen er bij minister
Koolmees op aan om een
verplichte aov in te stellen voor alle
zzp’ers. Dit in de veronderstelling
dat 80 procent van hen niet verzekerd is. Dit percentage is gebaseerd
op een definitie van het CBS, die
uitgaat van 1,4 miljoen zzp’ers in
Nederland. In werkelijkheid zijn er
volgens de belangenorganisaties ongeveer 700.000 echte zelfstandigen.
Ze spreken over zzp’ers wanneer ze
hun inkomen volledig uit hun onderneming halen.
Deze zelfstandigen blijken wel
degelijk voor hun oude dag te zor-

gen. 58 procent van de ondervraagde zelfstandigen bouwt op dit moment vermogen op voor later. Onder
fulltime zelfstandigen is dit zelfs 64
procent.

In werkelijkheid zijn
er veel minder zzp’ers
dan meestal
aangenomen
Zelfstandigen bouwen op verschillende manieren vermogen op
voor later. Sparen en hypotheek aflossen zijn de meest voorkomende
manieren. Lijfrentes, beleggen, of
het zzp-pensioen zijn andere voor-

Hoogwerkers voor VvE’s
WEESP p Als baltsende zwanen bewegen de jib’s van twee nieuwe
autohoogwerkers langs de gevel van een gebouw aan de Jan Toorpostraat in
Amsterdam. Pover Schilders uit Weesp voert onderhoudswerk op zes hoog uit
aan VvE Uit de Kunst. Directeur Edwin Ferwerda van Pover Schilders: ‘We zijn
gespecialiseerd in onderhoudswerk aan VvE’s. Bewoners houden in de regel
niet van steigers langs de gevel. Dan kun je beter autohoogwerkers in eigen
beheer hebben dan hoogwerkers per project inhuren.’ Deze Poverhoogwerkers zijn Iveco’s met een Socage-opbouw.
FOTO: POVER SCHILDERS / EDWIN FERWERDA

Twente krijgt techniekhuis
HENGELO p ROC van Twente, de Bouwschool Twente en Schildersvakopleiding Hengelo hebben een huurovereenkomst getekend voor
de komende tien jaar in het Techniekhuis Twente. In de voormalige
Storkfabrieken in Hengelo komt een opleidingscluster.
In het Techniekhuis worden de
praktijklessen van alle soorten
bouw- en techniekopleidingen geconcentreerd. Voor ROC-scholieren,
maar ook voor zij-instromers, vmboscholieren en vakvolwassen werknemers die bijscholing willen. En
in een breed palet: metselaars naast
meubelmakers en elektriciens naast
interieurontwerpers.
Leerlingen van verschillende opleidingen kunnen op deze manier
beter samen aan projecten werken,

komende manieren. Daarnaast geeft
56 procent aan dat ze eerder in loondienst ook al pensioen hebben opgebouwd.
Ook op arbeidsongeschiktheid
en op de kosten bij overlijden zijn
veel zzp’ers voorbereid. Zo legt 39
procent zelf geld opzij om het risico
op niet kunnen werken te dekken.
Ruim een kwart van de zelfstandigen (26 procent) heeft hiervoor een
verzekering afgesloten. Daarnaast
heeft 37 procent van de ondervraagden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

waardoor ze meteen leren hoe dat
op een echte bouwplaats werkt.
Trudy Vos, directeur van het ROC:
‘Leerlingen krijgen hier een heel
brede kijk op het vak. En ze kunnen
makkelijker overstappen naar een
andere bouw- of techniekopleiding.
Ze zijn zó jong als ze een keuze moeten maken, het is helemaal niet gek
dat ze tijdens de opleiding een andere richting op willen.’

Industriecoatings
worden duurder
PITTSBURGH (VS) p De prijs
van coatings voor de industrie
van marktleider PPG wordt per
1 januari 2019 wereldwijd met
10 procent verhoogd, meldt
Coatings World. Dat maakte de
Amerikaanse multinational onlangs bekend. De oorzaak is de
‘ongewone kostendruk in grondstoﬀen, vrachtvervoer, energieprijzen en arbeid’, volgens Tim
Knavish, bij PPG verantwoordelijk voor Indsustrial Coatings.
Waar contracten de verfprijs
hebben vastgelegd zullen die
worden gerespecteerd.

Inschrijven vernieuwde Gulden Feniks
AMSTERDAM p De inschrijving voor de Gulden Feniks, een prijs voor
aansprekende renovatie- en transformatieprojecten, is geopend.
Dit jaar is de prijs vernieuwd: er kunnen projecten op verschillende
schaalniveaus worden ingezonden.
Organisator van de Gulden Feniks is
het ‘Platform voor transformatie en
renovatie’ NRP, waar ook verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven als partner aan verbonden zijn.
De prijs is ingesteld om inspiratie te
bieden aan de bouw. Er is veel meer
bestaand vastgoed dan ooit nieuw
gebouwd zal worden. Onze woningvraag, energieopgave en klimaatopgave zijn alleen haalbaar als we
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de bestaande gebouwen gebruiken,
vindt de NRP. Iedereen kan projecten voor de Gulden Feniks inzenden.
Dat kan nu in drie categorieën: Een
gebouw, een complex van gebouwen
en een complete gebiedsontwikkeling. Een ‘wildcard’ kan worden uitgereikt aan een project waar met een
lage investering een grote impact is
bereikt. Informatie en inschrijven op
www.nrpguldenfeniks.nl.

Dé perfecte
ondergrond

VOORWERK
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Dat is toch mooi!

E

r is, ook in deze krant, veel
aandacht voor het corporatiewerk in Nederland. En terecht,
want daar gaat heel veel geld in om.
Er zijn grote schildersbedrijven bij
betrokken en de uitdagingen zijn
groot: honderdduizenden woningen
die zo eﬃciënt mogelijk energieneutraal gemaakt moeten worden.
Soms lijkt het alsof al het andere
schilderwerk daarmee is gedegradeerd tot de orde van het kantklossen en het rietvlechten: leuke
ambachten voor op folkloristische
braderieën.
Terwijl de onderhoudsschilder

natuurlijk gewoon zijn zaakjes op
orde heeft, redelijk kalm met zijn
klantjes door de crisis gevaren is en
nu weer werk volop heeft: ‘Gewoon’
schilderwerk aan de miljoenen woningen en bedrijven in ons land gaat
altijd door, tenzij we ooit iets beters
verzinnen dan verf.
En wat het meest ‘folkloristisch’
lijkt, maar ondertussen groeit en
bloeit, is het decoratieschildervak.
Een nogal onafgebakende branche,
die begint bij mensen die een aardig
plaatje in een kinderkamer kunnen
schilderen en eindigt waar de vakman zich liever restaurator noemt,

wat een ander vak is.
Daartussen zit een wereld van
houten, marmeren, vergulden en
beletteren, maar ook van decorbouwen, winkel- en horecainrichten. De
schilder-ambachtsman als schepper
van werelden. Met de Salon de Decoration, afgelopen zomer in Leeuwarden, hebben we daar iets van kunnen
zien. De meeste decoratieschilders
die ik ken zijn nogal eigenheimers.
Toch lijkt me dat er gedeelde belangen zijn en dus redenen om je te
verenigen.

Stukadoors in Lopikerkapel. In de
online battle namen tien stukadoors
het met verschillende challenges in
vijf afleveringen tegen elkaar op. De
finale ging tussen de latere winnaar
Jeﬀrey Verweij en Guy Munnike, van
het gelijknamige stukadoorsbedrijf
in Driebergen-Rijssenburg. De uitzendingen zijn te (terug) te zien op
de website xtv.nl.

Wemmers nieuwe
VVVF-voorzitter

j.schouten@eisma.nl

PERSONEN & BEDRIJVEN
Soudal neemt twee
distributeurs over
TURNHOUT (B) p Het Turnhoutse
bedrijf Soudal, producent van kitten, lijmen en pu-schuim, heeft
twee internationale overnames gedaan: de Nieuw-Zeelandse distributeur Holdfast, goed voor een omzet
van 13 miljoen euro met 44 medewerkers, evenals het Finse Joints
Oy, met een jaaromzet van 6 miljoen
euro met 12 medewerkers.

door André van der Kraan van Van
der Kraan Bouwconsulting, dat de
Painting Holland Groep heeft begeleid bij het behalen van het VGOkeur.

Einde productie Hi-Way
rolsteigers

Painting Holland behaalt
VGO-keur
ZAANDAM p De Painting Holland
Groep uit Zaandam heeft het VGOkeur voor de discipline Gevel gehaald. Met het VGO-keur toont het
vastgoedonderhoudsbedrijf
aan
over de competenties te beschikken
om vastgoedonderhoud en renovaties resultaatgericht uit te kunnen
voeren. Het certificaat is uitgereikt

BREDA p Er komt een einde aan de
productie van Hi-Way rolsteigers.
Deze lichtgewicht aluminium rolsteigers zijn vele jaren ook in Nederland verkocht door Interveko uit
Breda. Interveko is circa tien jaar
geleden failliet gegaan. Mede door
gewijzigde normen heeft Youngman
aangegeven definitief met de productie van Hi-Way rolsteigerdelen te
stoppen per 1 januari 2019.

Jeﬀrey Verweij is
‘Stucmaster’ 2018
LOPERNIKAPEL p De vakwedstrijd
tussen stukadoors onder de naam
‘StucMasters’ is gewonnen door Jeffrey Verweij, eigenaar van Verweij

Drie nieuwe ABUbestuurders
LIJNDEN p Per 27 november zijn
drie nieuwe leden toegetreden tot
het bestuur van de Algemene Bond
Uitzendondernemingen (ABU). Het
zijn Dimitri Yocarini, Melvin de Boer
en Jeroen Driessen. Met 560 leden
– variërend van grote, middelgrote
tot kleine ondernemingen – vertegenwoordigt de brancheorganisatie
circa 65 procent van de markt. Tot de
leden behoren onder andere de in de
schildersbranche actieve bedrijven
Flexschilder.nl, Faber Personeelsdiensten en Opstap.

DEN HAAG
p De VVVF
heeft op de
ledenvergadering unaniem Theo
Wemmers
(SherwinWilliams)
gekozen
tot voorzitter van de
VVVF, brancheorganisatie voor de
verf- en drukinktindustrie. Hij volgt
in deze functie Guus Duray (PPG) op
wiens voorzitterstermijn na drie jaar
afliep. Wemmers is al geruime tijd
actief binnen de VVVF: in 2009 trad
hij toe tot het bestuur en een jaar later werd hij aangesteld als penningmeester.

p Ook iets te vieren of te melden:
een jubileum, verhuizing,
personeelsmutatie, open dag of
een vernieuwde website? Laat het
weten. Stuur tekst en beeldmateriaal zowel naar
schildersvakkrant@eisma.nl als
naar schildersblad@eisma.nl.
Aan plaatsing zijn geen kosten
verbonden.

SJON GERALD JAGER

Politie bevrijdt man
uit bestelauto
ALKMAAR p Schilders opgelet. Zorg
dat de hendel waarmee je de deur
opent aan de binnenzijde van je
bestelauto altijd werkt. Dit was niet
het geval bij iemand die zichzelf
opsloot en vervolgens de politie
belde. Plotseling werd de verbinding verbroken. Op basis van het
telefoontje was de locatie van de
bestelauto al snel bekend. Toen de
politie ter plaatse kwam, klopte zij
op de zijkant van de auto. Ja hoor,
de man zat er nog in. De batterij van
zijn telefoon bleek leeg. Zorg er dus
ook voor dat je telefoon het doet en
je accu altijd is opgeladen wanneer
dat nodig is.

Van schilder tot
carnavalsprins
ENSCHEDE p Christian Damhuis
(35) is de nieuwe prins van carnavalsvereniging de Daaltrappers in
Enschede, aldus een bericht in een
huis-aan-huis-uitgave van de Persgroep. Samen met maar liefst drie
secretarissen, Jeroen Riekerk (38),
Henk-Jan Heetbrink (28) en Patrick
de jong (33), gaat hij de kar trekken.
Prins Christian is inmiddels zeven
jaar lid bij de vereniging en van
beroep schilder. De in Oldenzaal
geboren hoogheid woont nu in Enschede. Damhuis heeft een hechte
band met zijn secretarissen; ze zitten ook samen in dezelfde vriendengroep met de zelfverzonnen naam
‘Bende van Ellende’.

SintLucas begint
radiostation
EINDHOVEN p In het kader van 3FM
Serious Request gaan zeven studenten van vakopleiding SintLucas
vier dagen lang radio maken in een
glazen huis binnen de school. SintLucas, met vestigingen in Eindhoven
en Boxtel, biedt onder andere de
mbo-opleiding Decoratie- en restauratieschilder aan. Radio SintLucas
is van 3 tot en met 6 december te
beluisteren en wordt gemaakt vanuit
de vestiging Eindhoven. Gedurende
de week zullen er diverse gasten en
artiesten langskomen. Daarnaast
zullen studenten in en om het glazen
huis van SintLucas artiesten, gasten
en bezoekers interviewen.

Steigerdelen in
laadbak gevonden
SchildersVak op Facebook
Bekijk onze facebookpagina
www.facebook.com/Schildersvak
klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks
onze interessante en praktische updates.
van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en
SchildersVakkrant

WOERDEN p De politie in Woerden
trof in de laadbak van een wagen diverse steigeronderdelen. De onderdelen zijn vermoedelijk van diefstal
afkomstig. Agenten kwamen de bestuurder op het spoor na aanleiding
van een ANPR-hit. Met ANPR (Automatic NumberPlate Recongnition)
scant een camera kentekens van
voorbijrijdende voertuigen. Agenten
hebben de inzittende van het voertuig aangehouden. De politie is nu
opzoek naar de eigenaren van deze
steigerdelen.
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VvE-belang pleit voor
‘koepel-VvE’
OOSTERHOUT p De overheid zou
moeten bijspringen bij het oprichten van organisaties waarin meerdere mini-VvE’s samengaan. Dat
zegt VvE-belang. Het nadeel van
een kleine VvE is dat als er onenigheid ontstaat of een van de partijen
is niet bereid of niet in staat om bij
te dragen, dat het onderhoud meteen in gevaar komt. Een oplossing
zou kunnen zijn om de kleine VvE’s
onder te brengen in koepel-VvE’s.

‘Flexibele schil’
neemt af

‘Je gaat het maken’
op tv

WADDINXVEEN p Het aandeel
zzp’ers en uitzendkrachten onder de
medewerkers van onderhouds- en
schildersbedrijven daalt. Voor het
eerst sinds jaren was dit hoogseizoen de ‘flexibele schil’ kleiner dan
het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van OnderhoudNL onder de
eigen leden. Een klein deel van de
verklaring voor deze sterke daling
kan liggen in het feit dat schildersbedrijven weer mensen aannemen.
Sommige van de ‘flexibele’ schilders
zijn dus in vaste dienst gekomen.

ROTTERDAM p De al langer lopende
campagne van Bouwend Nederland
‘Je gaat het maken in bouw’ krijgt
een vervolg op tv. Presentatrice Pernille La Lau gaat met zij-instromers
op ontdekkingstocht. Het is vanaf
28 april 2019 te zien op RTL 4, om
16:30 uur, daarna op RTL XL en YouTube. In het programma gaan gemotiveerde mensen die op zoek naar
werk in de bouw en onderzoeken ze
welk beroep bij hen past.

Aanpak oosterkerk
stap dichterbij
MIDDELBURG p De 17e-eeuwse
Oostkerk van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) is op
zaterdag 24 november oﬃcieel overgedragen aan de beheerstichting
van de Nationale Monumentenorganisatie. Voor de instandhouding en
restauratie van de rijksmonumentale Oostkerk is twee miljoen euro
beschikbaar gesteld.
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Expertcentrum voor
brandvertragende
verf
BARCELONA p De Deense fabrikant
van (protective) coatings Hempel
heeft nabij Barcelona een ‘centre of
excellence’ gesticht. Op de faciliteit,
die 6 miljoen euro kostte, komen 30
specialisten te werken. Hempel is
al groot op het gebied van passieve
brandvertragende verven, maar wil
snel groter groeien en meer innovaties naar de markt brengen.

Ophef over chroom-6
DOETINCHEM p Op diverse plaatsen in Nederland spelen discussies over chroom-6 in metaalconserverende verf. De stof, die goede conserverende eigenschappen
heeft, is zeer giftig. In Zeeland
leidde dat tot vragen van de PVV
aan het provinciebestuur.
De vragen van de PVV gaan over
onderhoudsschilderwerk dat in het
recente verleden is verricht aan verschillende bruggen over het kanaal
door Walcheren. De kwestie werd

actueel omdat een aannemer een
forse toeslag vroeg voor schilderwerk aan de Spoorbrug in Middelburg, omdat hij extra beschermende
maatregelen moest nemen voor personeel, omstanders en milieu. De
PVV vraagt zich af of schilders in
het verleden niet aan vergelijkbare
risico’s zijn blootgesteld.
In Flevoland voerde de provincie
een onderzoek uit naar de aanwezigheid van chroom-6 in zestien
verschillende bruggen en sluizen.
In twaalf gevallen bleek de stof er

Alles voor de wetenschap
NANCY (FR) p Bij een bezoek
aan het 18e-eeuwse stadhuis van
Nancy vallen meteen de classicistische muurschildering van bogen
en zuilen in het centrale trappenhuis op. De trap leidt dan ook
naar de zaal waar de l’Académie
de Stanislas gevestigd was,
gesticht in 1750 door de Poolse
koning Stanislas de baas over
de streek Lorraine. De bezoekers
aan deze ‘société savante’, waar
later de plaatselijke universiteit
uit ontstond, kwamen dus in het
trappenhuis al in verheven sferen. Gepke Poortinga maakte de
foto en stuurde die naar de redactie van SchildersVakkrant. Ze had
er nog een heel Nederlandse me-

inderdaad in te zitten.
In Friesland loopt een onderzoek
naar met chroom-6 verduurzaamd
hout. Gevangenen van de penitiaire
inrichting van Leeuwarden zouden
gewerkt hebben met dit hout en er
onder andere tuinhekjes van gemaakt hebben.
Schuren, zagen, stralen van
chroom-6-houdende verflagen en
producten kan ernstige gezondheidsschade opleveren. Meer over
chroom-6 op pagina 12 van dit nummer.

Leerling krijgt
smartengeld na
val van trap
OOTMARSUM p Een leerling-stukadoor die na drie dagen van een
trap viel en zijn rug brak, krijgt
15.000 euro schadevergoeding
van zijn werkgever. Dat meldt het
letselschadebureau dat de vergoeding regelde.

dedeling bij: het gebouw is gratis
te bezichtigen. FOTO: GEPKE POORTINGA

De 33-jarige was net begonnen aan
een werkervaringsplaats bij een stukadoorsbedrijf. Een van zijn eerste
klussen was het afplakken van een
kamer in een particuliere woning in
Ootmarsum, zodat daar de wanden
konden worden gespackt.
De onfortuinlijke leerling gebruikte
daarvoor een aluminium trap van

FOTO: ALEX DE HAAN (PERSBUREAU NOORDOOST)

Bijzonder stucwerk
BARCELONA p Restaurateurs van de voormalige woning Casa Battlo komen steeds weer verrassingen tegen. Antoni Gaudi, die ook de bouw van
kathedraal Sagrada Familia startte, verbouwde het huis in zijn kenmerkende modernistische stijl. Tijdens de restauratie van de derde verdieping
is een dikke kalklaag met handbeitel en hamer verwijderd. Daaronder
vonden de restaurateurs de originele coating onder verschillende verflagen. Het kalkstucwerk bevatte verschillende tinten, met uiteenlopende
technieken aangebracht. Het stucwerk is niet homogeen, heeft subtiele
kleurgradaties en is anders in elke kamer.

2,5 meter. Maar toen hij daar op
stond, brak het scharnier. De trap
klapte uit elkaar en de man viel plat
op zijn rug op de betonnen vloer.
Omdat hij niet wilde ‘piepen’, heeft
hij nog even doorgewerkt, maar
toen hij zich ’s middags met hevige
pijn bij de huisarts meldde, stuurde die hem meteen door naar het
ziekenhuis, waar hij twee nachten
moest blijven.
Zijn toenmalige werkgever infor-

meerde destijds via WhatsApp hoe
het ermee ging, maar liet de man
daarna weten dat hij niet terug hoefde te komen. De Arbeidsinspectie
werd niet ingeschakeld na het bedrijfsongeluk.
Na tussenkomst van letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam
keerde ASR Verzekeringen namens
het stukadoorsbedrijf 15.000 euro
schadevergoeding en smartengeld
uitgekeerd.

vakantie te genieten.’
De administratie doen en oﬀertes
maken gaan Van Kaam goed af, en
achter trage betalers hoeft hij nooit
aan: ‘Een kwestie van duidelijke afspraken maken, ook over eventueel
meerwerk, zoals onvoorzien werk
aan houtrotreparaties.’
Ook nu werkt Van Kaam regelmatig samen met een zzp’er. Niet in een
loondienst, maar op basis van gelijkwaardigheid. ‘Je wil een opdracht
voor een particuliere opdrachtgever
toch binnen twee à drie weken afronden. Het weer kan bijvoorbeeld
tegenzitten. Dan is het wel zo handig
wanneer je elkaar in kunt schakelen.’

Gaandeweg zijn ondernemerschap investeert Van Kaam in zijn
bedrijf. ‘Natuurlijk heb je van het
begin af aan wat elektrische apparatuur nodig en een bedrijfsauto.
Maar van de winst heb ik nu steigermaterieel aangeschaft, een steiger
van twaalf meter hoog inclusief aanhanger. Daar kun je heel veel mee
doen.’ Zich ook realiserend dat hij er
daarmee nog lang niet is. ‘Nee, voor
spuittechnieken wacht ook nog een
fikse investering. Ik ben nog jong en
heb nog een hele toekomst voor me.’

GESTART

VAN KAAM SCHILDERWERKEN

FOTO: HERBERT WIGGERMAN FOTOGRAFIE

R

ob van Kaam (27) werkte
jarenlang in dienst van een
kleine schilderondernemer en
merkte gaandeweg dat hij het schilderwerk veel liever op zijn eigen manier zou willen doen: ‘Ik werkte wel
met een bepaalde mate van vrijheid,
maar toch wilde ik het werk graag
liever zelf organiseren, mijn eigen
tempo bepalen, de merken kiezen. Ik
zag verschillende beslissingen met
andere ogen. Van dat soort dingen.
Daarmee ontwikkel je een soort van
eigenwijsheid. In positieve zin dan.’
Van Kaam start daarom in november 2017 Van Kaam Schilderwerken in het Overijsselse Hengelo en

begint zoals vele starters met het leggen van contacten met familie, vrienden en bekenden. ‘Ik realiseer me
dat ik in de goede tijd ben gestart,
want daarna ging het vanzelf.’
Zijn klandizie haalt Van Kaam
dan ook hoofdzakelijk uit de particuliere markt. ‘De zakelijke markt is
zeker niet uitgesloten. Graag zelfs. Ik
ben pas een jaartje bezig. Het is nu
eenmaal zo gelopen.’
Gedurende de vorige winter en
tijdens de bouwvak werkte Van
Kaam gewoon door. ‘Ook komende
winter zou ik gewoon door kunnen
gaan, ware het niet er dan tijd vrij is
gemaakt om van een welverdiende

Bij ons wordt 2019 kleurrijk.. en bij u?
Aan het einde van dit jaar willen wij u bedanken; voor uw loyaliteit, vertrouwen en de
prettige samenwerking. Wij zijn al 129 jaar..meer dan verf: altijd inspirerend, dicht op
de markt en nog veel belangrijker - dichtbij u. En dat blijft ook zo. Beloofd!
www.brillux.nl
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Margriet
van Eijk,
succesvol
schilder
dankzij
kleur, schrijft
een boek

Margriet van
Eijk: ‘De mensen
duidelijk maken
dat je huis opknapt van kleur’
FOTO: JMS

Schilder, waar zit je nog mee?

J

e hebt in korte tijd een succesvol eigen schildersbedrijf
in Amsterdam opgebouwd,
nietwaar?
‘Klopt. Voor die tijd schilderde ik al en gaf ik les
in schildertechnieken en
kleurkennis, met mijn toenmalige
echtgenoot vanuit onze woonboerderij in Nagele, onder de naam Artitotaal. We kwamen allebei uit de
marketing. Ik zette die cursussen op
om iets dicht bij huis te doen te hebben, zodat ik ook voor onze kinderen kon zorgen. Daar kwamen eerst
vooral huisvrouwen en hobbyisten
op af. Maar later steeds meer professionals. Ik ontdekte bij het schilderen van ons eigen huis hoe leuk
ik dat vind. Ik kreeg steeds meer
opdrachten en ondertussen ben ik
als een spons alle informatie over
verfsoorten, kleuren, schilder- en
stukadoorstechnieken gaan opzuigen. In die tijd had ik al het idee om
eens een boek over al die kennis te
schrijven.’
En toen kwam je in Amsterdam
terecht.
‘Ons huwelijk ging over en ik moest
verhuizen. Ik koos voor Amsterdam
omdat ik van steden houd. Maar
ik kende er niemand. En geestelijk zat ik ook aan de grond. En het
was midden in de crisis. Maar ik
wist wel dat ik één ding leuk vond:
schilderen. Wat ik ben gaan doen?

Op sites als Werkspot en Groupon
adverteren met “Ik schilder je muur
voor 60 euro”. Dat liep goed. En ik
natuurlijk weet ik dat dat niet uit
kan. Maar wat ik deed is de mensen
vertellen dat je voor die prijs wit of
9010 kon krijgen, maar dat het huis
echt zou opknappen van kleur. Dat
dat niet voor die prijs kon, dat begrepen ze wel. Heel vaak schilderde
ik uiteindelijk het hele huis, alles
in kleur. Daar maak je mensen heel
gelukkig mee en je hebt er klanten
voor het leven aan. Het ging ook wel
eens mis hoor. Goh, wat heb ik hard
gewerkt, steeds die smalle trappen
op en af en soms dus voor die 60
euro.’
Je gelooft niet in één wandje in een
kleur…
‘Nee, oprecht niet. Over wit zijn allerlei vooroordelen: dat het hygienisch is, dat het je kamer lichter
maakt, hoger ook. Allemaal onzin.
Tegen klanten die zeggen: doe alles maar wit op één muur na, zeg
ik: mag ik het ook allemaal in kleur
doen en als je het dan niet mooi
vind, zeg je maar welke muur ik
weer wit moet schilderen. Werkt
heel goed. Mensen kiezen hun
vloerbedekking, hun meubels, hun
gordijnen met heel veel zorg en kosten uit, terwijl de grootste vlakken,
de echte sfeermakers, die doen ze
met een emmertje wit van de Praxis.
Dat is toch eigenlijk ongelooflijk?’

Als dit een oproep is, dan is hij een
beetje dubbel, want: ‘Ik wil graag weten van schilders welke vragen ze over kleur hebben, dan zoek
ik dat voor ze uit in mijn boek.’ En: ‘Ik snap niet dat
schilders niet veel meer aan kleuradvies doen. Mij
heeft het heel veel werk opgeleverd.’ Margriet van
Eijk (Studio Purple) schrijft eindelijk alles op.

AMSTERDAM p

Maar in woonprogramma’s zie je ook
vaak één muur in kleur.
‘Ja, en dan ook nog één baan behang, midden over de muur, gewoon omdat de behangfabrikant
sponsor is. Het is inderdaad wel
vaak de referentie van mensen.
Toch zie ik dat wel snel veranderen, vooral onder jongere mensen,
met name de Instagram-generatie.
Die zien de hele dag al die prachtige mensen in van die prachtige
gekleurde omgevingen. Je merkt dat
dat invloed heeft.’

voorkeuren en wensen van de mensen en dan de kennis toepassen die
je geleerd hebt. Vermijdt bijvoorbeeld al te schreeuwende kleuren.
In meer aarde-achtige tinten kun je
bijvoorbeeld vaak schijnbaar tegengestelde voorkeuren van man en
vrouw, toch met elkaar verenigen.
En durf een complementaire kleur
ook aan te bevelen, in hetzelfde
verzadigingsspectrum. Het is niet
zo heel moeilijk, je moet alleen durven te adviseren wat je geleerd hebt.
Daar gaat het vaak fout.’

Maar niet elke schilder heeft het in
zich om een woninginrichter te worden.
‘Ik zeg ook niet dat elke schilder
dat moet zijn. Mij heeft het enorm
geholpen om me te onderscheiden
op de markt. Je kunt ook samenwerken met een kleuradviseur. Maar dat
zou ik niet te snel doen als schilder.
Je eigen mening is helemaal niet zo
belangrijk. Je moet beginnen bij de

En dan willen de mensen betonlook,
moet je weer een of andere dure
muurverf aanbrengen.
‘Met betonlook en metallic-eﬀecten
experimenteerde ik al tien, twintig jaar geleden. Ja, de fabrikanten
stoppen dat tegenwoordig in blikken en vragen er veel geld voor,
maar als je kennis en interesse in
materialen hebt, dan kun je met
veel goedkopere middelen precies

KIP ULTRA SHARP

®

ULTRA SHARP®

MASKING TAPE

PERFECTE VERFLIJNEN ZONDER VOORBEHANDELING

ULTRA SHARP®
TECHNOLOGY

dezelfde eﬀecten bereiken. Kwestie
van redeneren: als een silicaatverf
veel kalk bevat, zou je hem dan ook
kunnen spatelen? Dat soort ideeën.’
Euhm…ja… dat boek. Er zijn toch al
boeken over kleur?
‘Ja, boekenkasten vol. Maar mij
staat toch iets anders voor ogen.
Veel praktischer. Gericht op schilders, woninginrichters en particulieren. Met een stevig theoretisch
gedeelte, maar met veel voorbeelden en vooral veel goede fotografie.
Jonge mensen kijken vooral veel
plaatjes, voordat ze zich verdiepen.
En dus liefst met antwoorden op
vragen die professionals over kleur
en kleurgebruik hebben. Insturen
kan naar info@studiopurple.nl.
Kom maar op!’
Wat voor vragen verwacht je?
‘Het kan van alles zijn. Van technische vragen hoe je een lastige kleur
praktisch opbouwt of hoe je een
bepaald kleureﬀect krijgt tot hoe
je mensen adviseert over kleur. Op
dat laatste hoop ik het meest. Het
schildersvak staat onder druk door
allerlei mensen die aanbieden het
voor de helft van het geld te doen.
Het verbaast me echt dat niet meer
schilders zich daaraan proberen te
ontworstelen en zich meer als kleurdeskundige op de markt zetten.
Daar liggen zeker in deze tijd grote
kansen.’

Komt jouw
project
goed uit
de verf?
#trotsopjeproject

Laat ons jouw project in beeld
brengen en overtuig je klanten!
Je hebt net een prachtig project afgerond. Dè kans om potentiële
klanten je USP’s te laten zien en jouw verhaal te laten vertellen
door middel van een professionele film, high res. foto’s,
redactioneel artikel en projectbeschrijving. Maar je hebt niet
de apparatuur en redactionele vaardigheden?
Wij helpen met het creeëren van waardevolle content
Eisma contentmarketing heeft hiervoor de tools en mensen in
huis. Wij bieden een totaalpakket dat je zowel voor offline als
online kanalen in kunt zetten. Blijf zichtbaar! Je wilt toch geen
opdrachten mislopen?

VIDEO

HIGH RES.
FOTO’S

REDACTIONEEL
ARTIKEL

PROJECT
BESCHRIJVING

Bekijk enkele succesverhalen
op: www.trotsopjeproject.nl
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Brede interesse in duurzame verven en
andere afwerkproducten
Aan het eind van het jaar organiseren veel verfgroothandels open dagen, samen met hun leveranciers. Zo ook Linova in Zutphen, een groothandel
met veel ‘duurzame’ producten in het assortiment (naast veel specialistische
producten voor de decoratie- en de restauratieschilder). Bijzonder was dat Schilders van Nu, de vereniging van ‘duurzame schilders’, mede voor gastheer speelden op deze ‘Praktijkdag duurzame verven en afwerkingen’.
ZUTPHEN p

De Cokerije in Winschoten levert een breed assortiment
olieproducten voor meubelen en houten objecten met
aanzienlijk minder oplosmiddelen dan gebruikelijk

Schilder informeert zich steeds meer

Peter Voshart begon zijn bedrijf ooit met de productie van lijnolieverf. Linova
is nu vooral bekend om zijn bladgoud en decoratieschilderproducten

‘N

iet
iedereen
weet dat, maar
ik ben mijn bedrijf ooit begonnen met de productie van lijnolieverf in Zutphen.
Ik geef meteen toe dat dat de verf
die we destijds maakte niet zo heel
goed was. In 1990 is deze productie
geheel overgenomen door Rigo Verffabriek, dat is toen het merk Aquamarijn geworden’, vertelt Peter Voshart, directeur-eigenaar van Linova.
‘Onze naam komt er zelfs vandaan:
Lino van “lijnolie” en nova van
“nieuw”.’
De relatie met Rigo is nog steeds
uitstekend: de IJmuidense verﬀabrikant is één van de exposanten
op de Praktijkdag. Met name Toplin
Aqua wordt in het zonnetje gezet,

een lijnolieverf voor zowel binnen
als buiten, in satin en in hoogglans.
Om precies te zijn gaat het om een
lijnolie-emulsie, op basis van 92
procent natuurlijke grondstoﬀen.
Omdat het om een watergedragen
emulsie gaat, is de droging heel acceptabel: al na 24 uur overschilderbaar.
Een andere verﬀabrikant op deze
Praktijkdag is Keim, een vaste waarde in het assortiment van ‘duurzame’ schilders, omdat de meeste producten van deze Duitse fabrikant
silicaatverven zijn, die aanzienlijk
minder milieubelastend zijn dan
kunsthars dispersieverven. Keim
profileerde zich lange tijd vooral
met de levensduur en de kleurechtheid van haar met steenachtige ondergronden verkiezelende produc-

Een stunt van Schilders van Nu: de Hyundai Kona is geleend van de garage
vlakbij en voor de gelegeheid bestickerd

ten, maar legt de laatste tijd steeds
meer nadruk op de ‘duurzame’
aspecten.
Ook Copperant demonstreerde
producten in Zutphen. Met behulp
van een demonstrateur van Wiltec
werd getoond dat de onlangs gelanceerde biobased muurverf Altra, op
basis van een plantaardig bindmiddel, uitstekend te verspuiten is met
een airless spuitapparaat.
De Praktijkdag bij Linova viel
samen met de Algemene Ledenvergadering van Schilders van Nu, een
inmiddels circa veertig schildersbedrijven sterk collectief van schilders
die trachten zo duurzaam mogelijk
te werken. Voorzitter Ernst de Nobel (eigenaar van schildersbedrijf
en groothandel Ecocoatings in Den
Haag): ‘Onze leden zitten door het
hele land en het zijn vaak kleine
zelfstandigen, we wilden ze daarom
wat meer bieden dan alleen een vergadering. De combinatie met deze
locatie en een Praktijkdag met verschillende leveranciers is daarom
ideaal.’ De aanwezige Schilders van
Nu hadden zich in herkenbare lichtblauwe sweaters gestoken, om herkenbaar te zijn voor de andere schilders en ze eventueel uitleg te kunnen geven. De Nobel: ‘De meningen
over wat duurzaam schilderen is
lopen ook binnen onze vereniging
nogal uit elkaar, zeg maar tussen
de “strengen” en de “rekkelijken”,
maar we werken steeds beter samen sinds we een manifest hebben
opgesteld: ieder nieuw lid moet dat
ondertekenen. Daarin verklaar je

dat je als schilder steeds je best zult
doen om zo duurzaam mogelijk te
schilderen. Controleren doen we dat
niet, maar het is wel een serieuze
verklaring.’
Dimitiri Tayemans, zaakvoerder van de Antwerpse verﬀabrikant Emente Paints, benadrukt dat
duurzaam schilderen niet alleen in
de verven zit. ‘Wij verkopen uitsluitend verven op waterbasis en veel
van onze grondstoﬀen hebben een
biologische basis, maar we passen
wel chemische processen toe om
ze te bewerken,’ legt hij uit. ‘Dat
is een onderscheid met verven op
puur natuurlijke basis, zoals verven
op basis van rauwe lijnolie. We onderscheiden ons ook met een heel
bijzondere kleurkaart, die nog door

Ernst de Nobel, voorzitter van de
Schilders van Nu, is tevreden met de
opkomst

Een demonstrateur van Wiltec laat
zien dat de Altra van Copperant
uitstekend te verspuiten is

mijn vader ontwikkeld is. Schilders
die duurzaam willen werken kunnen ook duurzaamheid bereiken
door aandacht voor hun vervoer en
het gebruik van andere materialen.’
Peter Voshart heeft in ieder geval
op dat gebied al zijn maatregelen
genomen: ‘Wij bezorgen onze producten tot 10 kilo nu al in dertig steden in de binnenstad per fietskoerier,’ vertelt hij. ‘We hebben daarover afspraken met een landelijk
werkende fietskoerierdienst. Het is
niet meer van deze tijd om voor een
paar blikken verf een vrachtauto de
binnenstad in te sturen.’
Over de Praktijkdag is een video
te zien op ons YouTube-kanaal SchildersVAKTV

Een bezoeker laat zich voorlichten over de watergedragen lakken van Toplin
(Rigo Verﬀabriek)

Het assortiment van Emente Paint:
watergebaseerde lakken en
muurverven Foto’S: JMS
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Blaklader Workwear

Festool
werklamp
t.w.v. € 206,-

cadeau!

#Blaklader

BlakladerNL

Festool werklamp
+ 25% korting* op
SchildersVakkrant
+ online toegang
✔ 22 x per jaar SchildersVakkrant
per post
✔ Toegang tot Premium

Het eerste
jaar slechts

€ 202,50
excl. BTW

✔ Exclusieve vakinformatie
✔ Ruim 900 artikelen
✔ SchildersVakkrant en Eisma’s Schildersblad
online lezen
*Korting alleen geldig in eerste jaar, daarna betaalt u
de reguliere abonnementsprijs 270,- excl. BTW

Bij een 2-jarig abonnement op

Meer info of abonneren? Bel 088 - 22 66 648
of ga naar: www.schildersvak.nl/abonneren

Tip: De abonnementskosten van uw vakblad zijn aftrekbaar
in uw aangifte inkomstenbelasting!
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Lenferink onderhoudt het
Goudkantoor in Groningen

Alex Stegink
sluit graag RGSdeals, maar restauratiewerk is
toch ‘de kers op
de taart’

Matthias Klawitter schildert de
muurankers met
vaste hand, zonder afplakken, in
hoogglans zwart

‘RGS kun je dit niet noemen’

‘S

inds drie jaar hebben we een RGSovereenkomst met
de gemeente Groningen voor zo’n
vijftig gebouwen, voor onderhoud
gedurende dertig jaar,’ vertelt Alex
Stegink, projectleider bij het vastgoedonderhoudbedrijf. ‘Het Goudkantoor hoort aan de ene kant wel
bij die opdracht, maar aan de andere kant ook weer niet. We zijn
ook een Erkend Restauratieschilderbedrijf (Het bedrijf is dus gecertificeerd door KIWA voor de Beoordelingsrichtlijn ERM 4000, gecombineerd met de Uitvoeringsrichtlijn
4009, red.). Dat betekent dat we
heel goed weten hoe we met monumenten moeten omgaan. Dat vraagt
om andere manieren van schilderen
dan je als onderhoudsschildersbedrijf doet.’
Zoals het houtrotherstel. De
circa veertig luiken, die het bedrijf
uit de scharnieren gelicht heeft om
in de werkplaats te behandelen,
zijn bijvoorbeeld niet meer in heel
goede staat. Stegink: ‘We repareren
ze terughoudend. Zoveel mogelijk
van het oorspronkelijke materiaal
houden we in stand. Dat geldt ook
bij de kozijnen: we frezen zo precies
mogelijk alleen het rotte hout weg
en repareren het. Als onderhouds-

Het Goudkantoor blijft tijdens de
werkzaamheden gewoon open

GRONINGEN p Vergeleken met de omringende gebou-

wen is Het Goudkantoor aan de Grote Markt in Groningen niet eens zo groot. Maar als je het gaat onderhouden, merk je dat het een groot aantal ramen en
luiken en 96 muurijzers heeft. Lenferink uit Lemelerveld onderhoudt het monument volgens een meerjaren onderhoudsplan (mjop).
bedrijf met een lange termijnvisie
op zo eﬃciënt mogelijk onderhouden zou je veel grotere delen van
zo’n luik of kozijn vervangen. Hier
loop je een gekend en ingecalculeerd risico dat het houtrot eerder
terugkomt. Maar je hebt al die tijd
wel zo veel mogelijk hout uit 1635
intact gelaten.’

‘Zo min mogelijk
wegfrezen’
De mannen van Lenferink, Matthias Klawitter en Bert Bos, staan
voor het eerst aan de gevel van Het
Goudkantoor. Het is dus de nulbeurt voor het mjop. Stegink: ‘Er
is wel meer anders dan ‘gewoon’
onderhoudswerk. Zo hebben we de
hele gevel gewassen met lauwwarm
water zonder zeep of reinigingsmiddel en schilderen we alle kozijnen.
Maar de zandstenen geveldelen,

waarvan sommige al aardig wat
onthechting van de verflaag laten
zien, pakken we bij deze beurt niet
aan. Die vindt men vanuit de gemeentelijk monumentenzorg nog té
goed om zelfs maar te reinigen. Er
wordt per keer dat we hier aan de
slag gaan gekeken welk onderdeel
zal worden aangepakt. We hebben
alle maatregelen wel in een helder
onderhoudsadvies in de tijd uitgezet, compleet met eenheidsprijzen,
dus we komen er wel telkens met de
gemeente over te spreken. Maar het
wordt per keer beslist.’
Het Goudkantoor werd in 1635 op
de plaats van een pastorie gebouwd,
in eerste instantie als belastingkantoor voor de provinciale belstingen.
De naam van het sierlijke gebouw,
dat nu een café-restaurant huisvest,
kwam toen er een zogenaamd Waarborgkantoor in kwam, in 1814. Men
kon daar zijn zilveren of gouden

Het pand ligt in het centrum van Groningen, een echte fietsstad. Bert
Bos moet zich tussen de ijzeren rossen manoeuvreren FOTO’S: JMS

voorwerpen laten keuren en van een
echtheidsstempel laten voorzien.
Het heette toen ‘Goud- en Zilversmitkeurhuis’, waarvan de volksmond Goudkantoor maakte.
Opvallend aan het pand zijn de
vele muurijzers, 96 in totaal, die
met een hoogglanslak van Trimetal
worden geschilderd. Een precisiewerkje dat Matthias Klawitter zonder afplakken uit de hand uitvoert
zonder de gevel te smetten. Hij doet
dat vanuit een hoogwerker die met
opvallend hoge kunststof hekken in
fel oranje is afgezet. Het Goudkantoor ligt op een heel drukke doorgangsroute van winkelend publiek.
En Groningen is een echte fietsstad.
Dat merkt ook Bert Bos, die op de
begane grond aan het werk is. Hij
moet zich echt tussen de geparkeerde fietsen een plek weten te vinden
om de hemelwaterafvoer te schilderen en het zandsteen aan te pakken. Stegink: ‘Op de begane grond
behandelen we de zandsteen wel.
Omdat die daar veelvuldig beschadigd wordt door passanten en geparkeerde fietsen. We werken alleen
de verflaag bij, we gaan de steen
niet herstellen.’
Een mooi project vormt verder de
voordeur van het Goudkantoor. Die
staat als SchildersVakkrant langs
komt in zijn geheel in de grondlak.

Daar doorheen zijn rijen en rijen
van ijzeren punten te zien: ijzeren
beslag dat de deur aanzien en uitstraling geeft. Al die punten moeten
nog zwart gelakt worden. Het hele
project, inclusief de luiken in de
werkplaats die weer teruggehangen
moeten worden, neemt in totaal vier
weken in beslag.

‘Trimetal gaf advies,
dat honoreren we’
Stegink: ‘We doen dit hele project met Trimetal-producten. De gemeente laat ons vrij in onze keuze
voor materialen en we werken elders ook met andere producten.
Maar hier hebben we uitgebreid advies gekregen van Trimetal over de
verschillende toe te passen verven,
dus dat honoreren we.’
Stegink, die als projectleider
heeft meegewerkt aan de realisatie
van de RGS-overeenkomst in Groningen: ‘Dat vastgoedonderhoud is
natuurlijk machtig mooi werk. Maar
dit soort projectjes zijn toch de kers
op de taart. Het is een kans om iedereen te laten zien welke goede
kwaliteit we kunnen leveren.’
Over dit project is een video
te zien op ons YouTube-kanaal
SchildersVAKTV

Terughoudend restauratieschilderen betekent ook dat het zachte zandsteen
alleen geschilderd wordt, de beschadigingen worden niet gerepareerd
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Schilder Timmy Bours vindt manier om acrylaten te
weren uit verven

‘Dit moet onmiddellijk stoppen’
KERMT/HASSELT (B) p De Belgische schilder Timmy Bours

Timmy Bours komt binnenkort met
zijn idee voor zijn spuitapplicaties
naar buiten FOTO: HVG

van eenmanszaak Tiboss High-end Schilderwerken
uit het Belgische Hasselt zegt een alternatief te hebben voor de microplastics die het oppervlaktewater
vervuilen en daarmee milieu en mens belasten. ‘Ik
heb dit initiatief verschillende verffabrikanten voorgelegd en vind het dan ook vreemd, zo niet schandalig, dat de verfindustrie dit niet oppakt’, aldus Bours.

T

immy Bours (36) laat
zich het beste omschrijven als een gepassioneerd vakman en ondernemer, idealist, maar
tegelijkertijd realist. Na jarenlang
als schilder in loondienst te hebben
gewerkt, trekt Bours zijn eigen plan
en start in april 2015 Tiboss Highend Schilderwerken, waarbij Tiboss
staat voor Timmy Bours spuit- en
schilderwerken. ‘Het vak is werkelijk prachtig, maar het ontbrak die
bedrijven doorgaans aan een werkelijke visie. Alles moest snel en nog
sneller, waarbij het eindresultaat
zwaar onder druk kwam te staan.
Toen ik weigerde ook op zondag te
werken, kreeg ik mijn ontslag. Het
beste wat me kon gebeuren. In ieder
geval de aanleiding om voor mezelf
te beginnen.’
Bours ziet de sector vergrijzen
en stilstaan, en de onmacht om hier
iets aan te doen. Hij schrijft een
opleidingsplan ‘van schilder naar
high-endschilder’ met de nadruk
op spuittechnieken, geeft demo’s op
scholen om de jeugd voor het vak
te enthousiasmeren, neemt zitting
in de stuurgroep van de Belgische

Bouwunie en mobiliseert negen jonge ondernemers zitting te nemen in
de besturen om de sector meer toekomstbestendig te maken.
Voordat Bours zich vol op de
spuittechnieken richtte, gebruikte
ook hij verfrollers voor het aanbrengen van muurverven. ‘Ik zag eens
een werknemer van een bedrijf alleen maar verfrollers met water
reinigen. Omdat ik mezelf altijd de
vraag stel hoe iets beter en eﬃciënter kan, begon ik me te realiseren
wat de dagelijkse praktijk is van de
meeste schilders: kwasten en rollers

‘Ik ben het mijn
kinderen moreel
verplicht’
onder de kraan ontdoen van watergedragen verven. Ik besefte dat ik
daarmee, en met mij vele anderen,
grote hoeveelheden acrylaten, dus
gewoon plastics, met het water wegspoel. En dat geldt ook voor het reinigen van spuitapparatuur. Toen ik
een berekening probeerde te maken
om welke hoeveelheden het gaat,
vielen mij de schellen van de ogen:
miljoenen liters vervuild water ver-

dwijnen via gootstenen en putjes in
het oppervlaktewater. Ik voelde me
schuldig en slecht, omdat ik er zelf
deel aan heb genomen.’
Reden voor Bours om alternatieven te zoeken. ‘Opvangen van spoelwater? Te veel. Wat moet je ermee?
Scheiden met speciale apparatuur?
Onbetaalbaar. Let wel, we hebben
het hier alleen over professionele
verwerkers van verven, de schilders.
Maar wat te denken van het vervuilingseﬀect dat wordt veroorzaakt
door consumenten?’
Daarnaast wordt Bours geplaagd
door een langzaam opgebouwde allergie, door het gebruik van acrylaten en het huidcontact van de afgelopen jaren. ‘Vlekken en korsten op
mijn huid en hoofdpijnen van het
directe contact van spuitnevels op
de huid en rond mijn ogen. Ik voelde me niet alleen lichamelijk steeds
slechter, maar ook moreel.’

Mede na het bezoek aan verschillende verﬀabrikanten en aan
een regionale waterzuiveringsinstallatie komt Bours tot de slotsom: dit
moet en zal onmiddellijk stoppen.
‘Mijn kinderen zullen niet kunnen zeggen dat ik er niets aan heb
gedaan. Ik ben het ze moreel verplicht. Die acrylaten als vulstof van
verf, microplastics dus, moeten uit
die verf!’ Moeten we dan allemaal
aan de verven op basis van lijnolie?
‘Dat is niet realistisch. Er is gewoon
onvoldoende plaats en ruimte om
vlas te verbouwen. Vervangen door
een niet-schadelijk alternatief, dat
is de enige oplossing.’
Via een relatie stuit Bours op een
mineraal ter vervanging van acrylaten voor een verspuitbare, matte,
zeer schrobvaste muurverf. ‘Het
kan de acrylaten weren uit verven.
Bovendien verhoogt het het vaste
stofgehalte. Toegegeven, een mine-

raal is geen herwinbaar product,
maar het is in verschillende landen
in bijna onbeperkte hoeveelheden
te winnen.’
Vanzelfsprekend laat Bours niet
het achterste van zijn tong zien bij
zijn bezoeken aan verschillende
verﬀabrikanten. Die blijken echter
nauwelijks geïnteresseerd. ‘Kleintjes daargelaten. De grote hebben
andere belangen. De animo is daarom gering. Ik snap dat niet. Zeker
niet als je zegt het milieu lief te hebben.’
Toch hebben sommige verﬀabrikanten recentelijk verschillende
duurzame alternatieven op de markt
gebracht. Bours: ‘Elke verbetering is
wenselijk. De grootste verﬀabrikan-

‘Grote fabrikanten
hebben andere
belangen’
ten laten het echter afweten.’
Een andere positieve ontwikkeling is dat de opdrachtgevers zich
roeren. Zij eisen in toenemende
mate om projecten met milieuvriendelijke producten te behandelen.
En ook zijn er schilders die zelf een
schoon milieu nastreven, bijvoorbeeld verenigd in de Schilders van
Nu. En nu is er dus Timmy Bours,
de schilder die zelf alternatieven
zoekt en aanreikt. Nu de verfindustrie nog. ‘Ik was aanvankelijk onwetend, zoals zovelen nog steeds zijn.
De verfindustrie is dat zeker niet.’

DÉ MANIER OM UW BEDRIJF, PRODUCT OF
DIENST ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN

Bed

Pr

oje

i
ctv

de

ideo
r ijfsv

Productvideo

Vi d e o r

epor ta

ge

o

INTERESSE? EISMACONTENTMARKETING.NL

I n s t r u c t i ev i d e o

PROJECT

14 december 2018 • nr 22 • SchildersVakkrant

11

Een monumentale schouw in een van
de kamers, die niet wordt geschilderd, maar schoongemaakt, zodat de
kleuren weer tevoorschijn komen

Schilderwerk cruciaal bij ombouw Fries rijksmonument
voor logiesfunctie

Het houtwerk om twee ouderwetse
kranen in de dienstkeuken in het souterrain zijn aan een beschermende
laag toe

Behoud en functionaliteit in balans
SINT NICOLAASGA p Het ombouwen van de adellijke villa

Boschoord in Sint Nicolaasga tot bed & breakfast
vraagt het uiterste van het vakmanschap van de
schilders van De Noordhoek uit Leeuwarden. Oude
kleurstellingen in het monumentale interieur van
het rijksmonument worden hersteld en behouden,
terwijl de gasten straks wel in moderne kamers
verblijven.

V

ol trots toont schilder Peter Tjeerdema
het resultaat van
de werkzaamheden
op de beletage van
Boschoord. Met name de régencebetimmeringen uit 1863, de bijzonder vormgegeven schouw, de
raampartijen en de opvouwbare
binnenluiken in de voormalige salon maken de historie van het pand
voelbaar. ‘Retoucheren is in dit geval complexer dan opnieuw schilderen. De historische details moeten kloppen en intact blijven. Dat je
er uiteindelijk niets van terug ziet,
maakt dat er enorm veel techniek
en dus werk in zit’, legt Pieter Theo
Tijtsma van De Noordhoek Schilderwerken uit.

‘Retoucheren is hier
complexer dan opnieuw
schilderen’
Laatste bewoner van Boschoord
was de in januari overleden jonkheer Cees van Eysinga. Hij was
kamerheer van de koninginnen Juliana en Beatrix. Het statige pand
staat al een aantal jaren leeg. Zoon
Tjalling van Eysinga is nu eigenaar,
maar woont enkele honderden meters verderop. ‘Het pand heeft leeg
gestaan, maar is absoluut niet verloederd. Er is goed op gepast, maar
het is oud. Houtrot hebben we niet
aangetroﬀen, maar je kunt wel goed

zien dat er is geleefd. Die details,
zoals beschadigingen van slotjes,
slijtageranden, gaten en scheuren
plamuren we niet bij, maar laten we
zitten. Dat geeft zo’n pand karakter.’
Het interieur van Boschoord is
monumentaal en dus erkend ‘van
nationaal belang’. Het voormalige
landhuis bevat nog zeer veel oorspronkelijke elementen die, op een
enkele uitzondering na, onberoerd
zijn gelaten. De salon wordt in de
nieuwe situatie een zitkamer, waar
de toekomstige gasten van de b&b
een krantje kunnen lezen bij het
knisperend haardvuur.
‘Uitdaging is om de gasten te laten slapen in een kamer met moderne voorzieningen, maar dat als de
deuren worden opengetrokken, ze
het monument in de huidige standaarden binnen lopen.’ Om de uitstraling te waarborgen zijn op verschillende plekken proefstalen afgenomen om de juiste kleurstellingen
te vinden. ‘De standaard RAL-kleuren kom je hier niet tegen. Het kleurenonderzoek laat zien welke NSCkleuren het dichtst bij het origineel
komen. De proefstukken zijn nodig
om te voorkomen dat er verschillen
in kleurtinten ontstaan.’ Oude lagen
blijven zoveel mogelijk zitten.
De adellijke villa heeft vele ornamenten, vergulde bloemetjes en
andere bijzondere accenten. Oude
schilderijen en lijsten zijn vanwege de werkzaamheden extra be-

schermd. Inpakken met folie is vanwege condensvorming uit den boze.
Daarom is gekozen voor vitrages en
papier. In de ontvangstsuite op de
begane grond moet de verfkwast
wel ter hand worden genomen. ‘Het
plafond was moeilijk. Daar is in het
verleden een verkeerd systeem op
aangebracht, waardoor er spanningsverschillen zijn ontstaan. De
verf bladerde los. Alle acrylaatlagen
zijn verwijderd en er is een dampopen systeem voor teruggekomen.’
Details als de essenhouten imitatie
op de deur zijn alleen schoongemaakt. ‘Hierover zijn de meningen
verdeeld, maar de puntjes die bewust in de imitatie zijn aangebracht
horen bij de houtsoort. Ook de
krassen van de nagels van de grote
jachthond laten we gewoon zitten.’
In het souterrain, de verdieping
onder het maaiveld, verbleef in vergane jaren het dienend personeel
van de adellijke familie. Pieter Theo
Tijtsma: ‘Omdat het personeel hier
zat, is er nooit veel aan gedaan. Dat
betekent dat het vrij eenvoudig is

om het kleuronderzoek tot heel ver
richting oorsprong terug te laten
voeren. We laten de oude verflagen
daarom zitten, voor het geval iemand in de toekomst er onderzoek
naar wil doen. Craquelé accepteren
we.’
Het souterrain krijgt in de nieuwe situatie vier gastenverblijven. In
alle kamers zijn gipswandjes aangebracht, zodat er ruimte ontstaat
voor een natte cel. ‘De muurverf
op de originele muren wordt met
blokwitters aangebracht, zodat je
het streepje nabootst van witkalk.
We werken met Sigmapearl Clean.
Een modern systeem vanuit praktisch oogpunt. De kamers moeten
straks immers worden schoongemaakt. Hét voorbeeld hoe we als
schildersbedrijf samen met de opdrachtgever zoeken naar de balans
tussen restauratie en de toekomstige publieke functie.’
Een van de kamers in het souterrain was vroeger de personeelskeuken. De oude witjes-tegels zijn opgekalefaterd en krijgen weer een plek

Huize Boschoord ligt verscholen in de lommerrijke omgeving van Sint Nicolaasga FOTO’S: NOORDOOST.NL/ALEX J. DE HAAN

terug in het geheel. Dat geldt ook
voor de blauwe kleur. ‘Voor het overige is het een moderne kamer, maar
we willen wel laten zien dat de gast
in een voormalige keuken verblijft.’
Een oude pomp blijft bijvoorbeeld
zitten en krijgt de originele kleur.
‘Uit het kleurenonderzoek blijkt
dat die net iets donkerder is dan de
blauwe kleur die er later is opgebracht.’
Op de eerste verdieping komen
de zogenoemde ‘balkonkamers’.
De lichtkoepel boven de trap wordt
door de schilders gesausd. Deze kamers kennen weinig bijzondere historische details. Een kleine ruimte,
die in de toekomst wellicht als linnenkamer wordt gebruikt, wordt
door De Noordhoek nu ingezet als
proefstuk voor spuitwerk. ‘Met moderne toepassingen kijken of we het
dakbeschot met een semitransparante isoleerprimer wit krijgen. Dekking blijkt echter een probleem. Dat
is goed om te weten. Daarom is het
ook een proefstuk.’

‘Inpakken met
folie door condens
uit den boze’
Pieter Theo Tijtsma is trots op
de klus. ‘Er zit ontzettend veel tijd
in om alles zo dicht mogelijk bij
het origineel te krijgen.’ Waar andere bedrijven steeds meer bouwkundige aspecten meenemen in
het werk, houdt De Noordhoek het
juist bij schilderen. Bij het project
Boschoord is dat niet anders. ‘Als
het zo nauw komt met historische
details, dan moet je ieders specialiteit op de juiste manier inzetten. Voor ons is dat schilderwerk.
De gasten van de toekomstige b&b
krijgen mede door het schilderwerk
straks het idee dat ze teruggaan in
de tijd, terwijl de afwerking van
hoog niveau is en daardoor juist helemaal bij de tijd.’
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Het onderhoudswerk aan de Waalbrug
van Nijmegen wás al een complexe operatie. Het plan om vier rijstroken open te
houden tijdens de renovatie gaat door
de chroom-6 niet door

Onderhoud metalen objecten met
chroom-6 grote uitdaging

De huidige brug dateert van 1943.
Stalen constructies van deze leeftijd
moeten regelmatig onderhouden
worden

Maatregelen duidelijk maar kostbaar
Veel ‘kunstwerken’ in Nederland, met
name bruggen en sluizen, naderen hun ‘einde levensduur’, iets wat met grondig groot onderhoud
nog lang te rekken valt. Maar veel van die metalen
objecten zijn destijds geschilderd met een corrosiebeschermende verflaag die chroom-6 bevat. Daarvan
staat de extreme schadelijkheid voor mens en milieu
inmiddels op ieders netvlies.
DOETINCHEM p

H

et was nieuws in juni
van dit jaar, toen de
Waalbrug bij Nijmegen eigenlijk in groot
onderhoud zou gaan.
Er waren vermoedens dat een deel
van de brug dat nog niet onderzocht
was óók chroom-6-houdende verf
zou bevatten. Onlangs bleek dat dat
inderdaad het geval is. En in Middelburg gaat het groot onderhoud
aan de spoorbrug voorlopig niet
door: de aannemer vroeg een fors
bedrag extra voor het nemen van
maatregelen om de werknemers
te beschermen. Reden: chroom-6
in de deklaag. En, ook onlangs in
het nieuws: van de zestien bruggen

Chroom-6 is een zeer
effectief corrosiewerend
middel
en sluizen die de provincie Flevoland liet onderzoeken, bleken er
twaalf een primerlaag met zesvoudig chroom te bevatten: de stof zit
hoogstwaarschijnlijk op heel veel
van de infrastructurele ‘kunstwerken’ die de komende jaren versneld
in onderhoud moeten.
Het toepassen van chroom-6
zit in een uitfaseerfase. Consumenten kunnen al jaren geen verf
met chroom erin meer kopen. Per
september 2017 is de zogenaamde
‘sunset date’ ingegaan, de startdatum waarna na enige jaren de hele
Europese industrie geen verven met

chroom-6 meer mag toepassen. Nu
geldt een overgangssituatie waarbinnen bedrijven met een ‘autorisatieaanvraag’ én hun ‘downstream
users’ nog altijd met de stof mogen
werken. De Europese metaallobby’s
maken zich ondertussen sterk voor
tal van uitzonderingen. Chroom-6
is namelijk, behalve extreem giftig,
zowel bij inademen, huidcontact
als inslikken, ook een zeer eﬀectief
anti-corrosiemiddel.
De aandacht voor chroom-6 is
in ons land toegenomen door twee
zaken. De ene was de tewerkstelling van honderden werklozen in
Tilburg. Zij moesten oude treinstellen van de Nederlandse Spoorwegen schuren en schilderen. Zij
deden dit zonder bijzondere beschermingsmaatregelen,
terwijl
later bleek dat grondlaag op de
treinstellen chroom-6 bevatte. De
tweede zaak is die van de medewerkers van defensie die op meerdere
plaatsen in ons land voertuigen en
vliegtuigen moesten schilderen met
chroom-6-houdende verf. Na eerst
de oude verflaag, die ook chroom-6
houdend was, te schuren, zonder
goede beschermingsmiddelen. Veel
defensiemedewerkers werden ziek,
waarschijnlijk veroorzaakt door de
stof. Defensie keert smartegeld uit.
Maar tot op de dag van vandaag
worden de voertuigen van Defensie
(en vliegtuigen van de luchtmacht)
met verf met de stof behandeld. Er
is naar verluid geen goed alterna-

tief, gegeven de extreme belasting
waar de voertuigen aan lijden. Beide zaken leidden tot veel beroering
en een grote oplettendheid onder
instanties en het publiek op de aanwezigheid van chroom-6 in verf.
In gedroogde vorm levert een
verflaag waar de stof in zit geen gevaar op voor mens en milieu. Dat
maakt het aanbrengen ervan in geconditioneerde
omstandigheden
enigszins beheersbaar. Voorzover
de verf gespoten of gerold/gekwast
wordt, moet dat gebeuren in afgesloten ruimten, op overdruk, met
een goede luchtverversing, waarbij de schilder laarzen draagt en
een plastic overall, handschoenen
en adembescherming. Er moet een
‘vieze ruimte’ zijn, waar de pbm’s
worden uitgetrokken, deels worden weggegooid en deels afgesloten worden verpakt voor reiniging.
Daarna kan de schilder douchen en
in de ‘schone ruimte’ omkleden.
Een vergelijkbare procedure zal
ook gevolgd moeten worden als
er chroom-6 aangetoond is in de
verflaag van een brug, zoals de Nijmeegse Waalbrug, de Middelburgse
spoorbrug en de infrastructurele
kunstwerken in Flevoland. Schuren of stralen van een laag verf
die chroom-6 bevat valt onder het
zwaarste risico: verfdeeltjes met de
giftige stof komen terecht in schuurstof of, in het geval van stralen met
water, in waterdeeltjes. Daardoor
kunnen ze worden ingeademd, door
de huid dringen of via de mond het
lichaam binnendringen. Hiertegen
moet de schilder beschermd worden. Bij bruggen en andere objecten in de publieke ruimte geldt ook
het vrijwaren van omstanders. De
werkplek moet dus zeer goed afgeschermd en afgezet zijn en ontoegankelijk zijn voor onbevoegden.
Daarnaast moeten straalmiddel en
schuurstof zorgvuldig worden opgevangen en afgevoerd.
Precieze voorschriften worden
door de overheid niet verstrekt. De

overheid wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de bedrijven
wil leggen: degene die het werk
aanneemt zal zijn eigen Ri&E moeten maken en zo verantwoord mogelijk werken. Dit heeft behalve een
ideologische ook een praktische reden: geen onderhoudsproject is hetzelfde. Oplossingen die op de ene
plaats worden verzonnen, passen
niet in de andere situatie.
Het begint al bij de uitvraag: er
bestaat consensus dat de opdrachtgever, meestal Rijkswaterstaat, een
waterschap of een overheid, degene is die onderzoek moet laten
doen naar de aanwezigheid van
chroom-6. Er bestaan testmethodes
die werken met een wattenstaafje
en een vloeistof. Als dat verkleurt,
is de stof aanwezig in de verf. Deze
methode werkt vooral als de verflaag waar het om gaat direct wordt
aangestipt. In andere gevallen
wordt er met fluorescence spectroscopie gewerkt: ultraviolet licht
wordt de verflagen ingestuurd, de
reflectie van moleculen indiceert de
aanwezigheid van de stof. Dit wordt
door testbureaus uitgevoerd, een
extra kostenpost op zich.

Voor omstanders en het milieu moeten maatregelen worden genomen
als chroom-6 wordt aangetroﬀen

Daarna komen de uitvoeringskosten. Hierboven is al beschreven
welke maatregelen allemaal nodig
zijn om de verflaag op een veilige
manier voor te behandelen. Hierover bestaan geen grote meningsverschillen. Dat het bij elk project
een kostenverhogende factor is, is
ook voor iedereen duidelijk. In Middelburg ging daarom een onderhoudsbeurt helemaal niet door. In
Nijmegen bleek het niet mogelijk
om vier rijbanen open te houden,
met alle overlast van dien. Nu wordt
bij het onderhoud aan complexe
projecten gerekend met logistieke
kosten die de helft uitmaken van
het totaal. Daar moet nog een factor
bij op worden geteld.

Hebben schilders
onverantwoorde risico’s
gelopen?
In januari werd bekend dat het
Rijk vanaf 2020 maar liefst 350 miljoen euro per jaar extra, bovenop de
150 miljoen regulier, uittrekt voor
het onderhoud aan de infrastructuur. Dit vooral vanwege het allerwege naderen van de ‘einde levenstijd’ van heel veel in de afgelopen
tachtig jaar gerealiseerde ‘kunstwerken’. Dit bedrag, zo gaf minister
Cora van Nieuwenhuizen destijds
toe, zou niet toereikend zijn om alles aan te pakken dat aangepakt
moest worden. Als de kostprijs wegens de chroom-6 maatregelen nog
verder omhoog gaat, zijn de kosten
nog hoger.
Een andere kwestie is de vraag
naar gedrag in het verleden: de vele
stalen bruggen in ons land zijn in de
loop der jaren meerdere malen gestraald, geschuurd en geschilderd.
En lang niet altijd volgens de nieuwste inzichten van risicobeperking.
De PVV in de Provinciale Staten van
Zeeland is één van de eersten die
de kat de bel aanbindt: hebben de
metaalschilders in het verleden niet
onverantwoorde risico’s gelopen?

DECORATIESCHILDER
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Decorateur Henk
Seppenwoolde maakt
marmerschilderijen

Een van de ‘marmerschilderijen’.
Wie goed kijkt,
ziet een beest
met een klauw

‘Los komen van het schoolse’

Henk Seppenwoolde in
zijn woonkamer. De deuren en de lambrizering
zijn inimitatieschilderwerk. Uiteraard heeft
Henk ook de afwerking
van de muren zelf gedaan. Ook de zijdeschildering is van zijn hand

Andere deuren in Seppenwooldes
woning in Rijssen, ook in houtimitaties

H

et is een bijzonder
woonhuis, de vrijstaande woning in
Rijssen, waar Henk
Seppenwoolde met
echtgenote en drie kinderen woont.
De hele woning is één grote showroom van Henks kunnen. Van de
voordeur (eikenimitatie) via de
woonkamer (met deuren in mahoniefantasie en lambrizeringen in
verschilllende soorten zwart marmer, tot de keuken (kastwand van
mdf met lichteiken-imitatie) en de
gang (in de marmersoorten rouge
royal en noir belge). Mevrouw Seppenwoolde heeft het allemaal goed
gevonden: ‘Ik vind het prima, al is
het soms lastig als we met zijn allen
weer een tijd een bepaalde ruimte
niet kunnen gebruiken omdat Henk
er weer aan het schilderen is.’

Hij werkte een paar jaar in loondienst voor de Belgische topdecorateur
Eddy Dankers voor de rijken van de Lage Landen, maar heeft nu al weer jaren
zijn eigen decoratieschilderbedrijf, ‘Noirdeco’ in het Twentse Rijssen. Henk Seppenwoolde, wiens werk heeft gehangen in het Boymans van Beuningen, doet
niets liever dan decoratieschilderen. ‘Ik ben altijd bezig.’
RIJSSEN p

‘Ik ben eigenlijk grafisch ontwerper’, vertelt Henk Seppenwoolde.
‘Want toen ik op het CIBAP in Zwolle zat, leek met dat het mooiste dat
er is: letters schilderen. Maar al in
mijn eerste baantje kreeg je de omslag: het bedrijf schafte een snijplotter aan. Veel makkelijker en goedkoper dan zelf schilderen.’
Seppenwoolde koos voor de

vlucht naar voren, ging in Antwerpen wonen en lessen volgen aan de
roemruchte school van de (inmiddels overleden) decoratieschilder
Alfons Meylemans (Hoger Instituut voor Decoratie Meylemans).
‘Een strenge leerschool. Je kon er
geen minuut te laat op een les verschijnen en het was allemaal strak
volgens de regels. Maar ik ben er
wel met een gouden beoordeling
afgestudeerd.’ Daarna werkte Seppenwoolde enige jaren voor het
vooraanstaande Belgisch decoratiebedrijf Dankers Decor. ‘Schilderen
in heel bijzondere, zeer luxueuze
huizen. Ook veel imitatietechnieken. Stel je bijvoorbeeld voor dat er
een bibliotheek van grenen gekocht
is uit een Frans kasteel, maar dat de
binnenshuisarchitect dat in notenhout wil. Dat schilderde ik dan. In
die tijd heb ik geleerd om zowel heel
precies als heel snel te werken.’
Maar het vele reizen en het leven
uit koﬀers beviel Seppenwoolde op
den duur niet en zo kwam hij weer

terug naar Rijssen. ‘Ik heb nooit helemaal van het decoratieschilderwerk kunnen leven. Maar net voor
de crisis begon het daar wel op te
lijken. Mijn klanten waren vooral
particulieren die bijvoorbeeld een
aantal deuren in eiken-look wilden, of een mooie marmerimitatie
in de gang. Tijdens de crisis is dat
allemaal in elkaar gestort. Pas de
laatste tijd komt die vraag weer
een beetje terug.’ Een van de zaken
waar het scheepje van Noirdeco op
bleef varen waren kerkorgels. ‘Er
zijn een stuk of veertien kerkorgelbouwers in Nederland,’ weet Seppenwoolde. ‘Heel goede, ze exporteren ook naar het buitenland. Heel
vaak worden die beschilderd. Soms
in een houtimitatie, maar ook vaak
veel kleurrijker, met letters of met
geschiedkundige voorstellingen. Er
zijn een paar schilders die daarvoor
veel gevraagd worden, waaronder
ik. Ook dat is heel snel werken. Om
de een of andere reden is er altijd
maar heel weinig tijd tussen het ge-

Jan Berghuis, decoratieschilder in
Den Haag

Sergej Kirilov in Arnhem, schildert
met Urushi-hars

Michiel van der Laar in Vught schildert ook bloemen en ontwerpt behang

‘Letters schilderen leek
me het mooiste dat er is’

reedkomen van een orgel en de verscheping. De voorstelling moet er
meestal binnen een week op staan.’
Verder komt Seppenwoolde rond
door voor schildersbedrijven te wer-

‘Schildersbedrijven
genoeg, er is altijd werk’
ken. Natuurlijk in de eerste plaats
als specialist: schildersbedrijven die
een groter werk hebben met daarin
onderdelen waar verguld, gemarmerd of gehout moet worden. De
marmering in de gang van het huis
waarmee Dirk Boersma vorig jaar
een categorieprijs won in de Nationale SchildersVakprijs? Geschilderd
door Seppenwoolde. Daarnaast
werkt hij ook als ‘gewoon’ onderhoudsschilder voor derden. ‘Schildersbedrijven zijn er genoeg in Rijssen en er is altijd wel werk. Maar
decoratieschilderen vind ik toch het
allerleukste.’
Dat blijkt ook wel uit de werken
die hij de laatste tijd maakt: voor-

Gert-Jan Nijsse in Goes, leraar decoatieve technieken

Een orgel, bestemd voor
een kerkje in Noorwegen.
De schildering van de
scheepsramp heeft bijzondere betekenis voor
de gelovigen daar (foto:
Seppenwoolde)
FOTO’S: JMS

namelijk marmerimitaties op grote
borden mdf. Het zijn nog steeds herkenbare marmers, maar vaak wat
uitvergroot en meer uitgesproken,
zelfs wat abstract. Iets dat Seppenwoolde dan juist weer invult door
met de marmertekening mee fantasiedieren erin te verwerken. ‘Een
tijd geleden nam Harmen Brethouwer me op sleeptouw, een kunstenaar die veel met ambachten bezig
is. Door hem kwam er werk van me
in het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen te hangen, ik
heb ook wel van dit soort schilderijen verkocht. Als ik mijn oude werk
voor Meylemans nog eens doorkijk,
valt me op hoe schools dat was. Ik
probeer, merk ik, aan de oude vormen te ontsnappen en er meer van
mezelf in te leggen.’

Op ons YouTube-kanaal SchildersVAKTV is een video over
Henk Seppenwoolde te zien. In
een nieuwe serie: ‘Laat zien wat
je kunt. In het atelier bij decoratieschilders’. In de serie brengen
we video’s onder de aandacht die
we al eerder maakten bij decoratieschilders thuis, toen in het kader van de Salon de Decoration,
die deze zomer in Leeuwarden
werd gehouden.

Gabrielle Westra, kunstschilder en
decorateur BRON: SCHILDERSVAKTV
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Hoogglanzende lak

De productlijn oplosmiddelhoudende lakken TriMaXX van DAW is
aangevuld met de 4S Gloss hoogglanzende lakverf en Primer-plus
zijdeglanzende grondlak. De hoogglanslak is geschikt voor het afwerken van ramen, deuren, kozijnen,
daklijsten en andere voorbehandelde oppervlakken. Daarbij is het
ook bij winterse omstandigheden
(temperaturen vanaf 0 °C en een
luchtvochtigheid tot 90 procent)
probleemloos te gebruiken. De
grondlak is eveneens eenvoudig te
verwerken op behandeld en onbehandeld hout en kan daarbij twee
seizoenen ‘overstaan’. Het product
vult goed en heeft een goede vloeiing. Het is te verwerken bij temperaturen vanaf 0 °C en geschikt als
basislaag voor alle oplosmiddelhoudende lakken.
info: (033) 247 50 00
www.caparol.nl
bouwproducten.nl: 253509

Serviceconcept

Wiltec introduceert een serviceconcept voor schilders en stukadoors
onder het motto: ‘wie slim gebruik
maakt van de juiste materialen, is
in staat het meest eﬃciënt te werken’. Tot het serviceconcept behoort
onder andere het eigen merk Deltec
Tape, waarmee voor iedere afplakklus de juiste tape beschikbaar
is. Daarnaast biedt het bedrijf de
service ‘Leasemaat’, waarbinnen
schilders en stukadoors vanaf 3,50
euro per dag apparatuur kunnen
leasen. Daarmee hoeven zij de apparatuur niet aan te schaﬀen én
kunnen ze kiezen uit opties zoals
service, onderhoud en een compleet starterspakket. Het laatste is
inclusief de benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen en maskeerproducten.
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253511

de traditionele fossiele soorten. De
matte muurverf is multi-inzetbaar
en zowel te spuiten als te verwerken
met roller en kwast. Daarbij is het
schrobvast conform klasse 1, heeft
het een hoog rendement en is het
geschikt voor steenachtige ondergronden. Spackspray is een plantbased titaanwit-vrije matte muurverf die zowel binnen als buiten is
toe te passen. Verkrijgbaar in wit en
enkele pasteltinten.
info: (073) 641 98 90
www.copperant.nl
bouwproducten.nl: 253516

Stofmaskers

De serie Aura 9300+ Gen3-stofmaskers van 3M is de derde generatie
uit deze serie en op verschillende
fronten verbeterd. Zo is het masker
voorzien van het Cool Flow Comfort
uitademventiel met filtertechnologie
– met elektrostatisch filtermateriaal
– waardoor uitgeademde warmte
lucht kan ontsnappen. Hierdoor is
de ademhalingsweerstand lager en
bouwt zich minder warmte binnen
in het masker op. Het masker is
eenvoudiger op te zetten door toepassing van lipjes op het boven- en
onderpaneel, gecombineerd met
een grip-functie op het ventiel. Bovendien is het ontwerp duurzamer,
door onder meer de toepassing van
sterke en duurzame gevlochten
hoofdbanden.
info: (015) 782 23 33
www.3msafety.nl
bouwproducten.nl: 253517

SchildersVakkrant • 14 december 2018 • nr 22

HET PRODUCT

Floaty nieuw leven ingeblazen
ZWAAG p De Floaty? Dat was toch dat oppompbare doorwerkscherm voor schilders? Inderdaad. Door
de samenwerking met Karsten Tenten uit Zwaag, de specialist van oppompbare tentsystemen, krijgt
de innovatie van schilder Peter Aarts uit Veghel een nieuwe impuls.

Z

FOTO : HVG

‘Dit scherm verdient
zich binnen de kortste
keren terug’
In 2009 wijdde SchildersVakkrant bij de introductie van de
Floaty er een artikel aan. En laat
een googelende Marc Takken,
mededirecteur van Karsten Tenten, na het lezen van hetzelfde
artikel, twee jaar geleden contact
opnemen met Aarts. Takken: ‘De
Floaty kende we niet. Het past
wel binnen het specialisme van
oppompbare zeilsystemen. Het
contact was snel gelegd. We zijn
altijd op zoek naar nieuwe toepassingen.’ Behalve kampeertoepassingen produceert Karsten
bijvoorbeeld ook de Vijf-seconden-doorwerktent voor de grond-,
weg- en waterbouw.
Voor Takken was de gepatenteerde Floaty een zo goed als
compleet concept: ‘We hoefden
niet veel aanpassingen te verrichten. Een nieuw ventiel voor
een betere stabiliteit, een goed
reinigbaar brandvertragend 400
grams gecoat pvc-doek met de
daarbij behorende verplichte certificering, én de mogelijkheid om
firmanaam en logo in de produc-

tiefase aan te brengen. In dat geval is de levertermijn zeven werkdagen. Aanpassingen die beter
aansluiten bij de eisen en wensen
van deze tijd.’ En met het internationaal dealernetwerk van Karsten Tenten krijgt de Floaty zelfs
een internationaal podium.
In essentie is de Floaty gelijk
gebleven, aldus Aarts: ‘Het systeem is nog steeds binnen twaalf
minuten op te zetten. Voor het
pompen heb je een compressor
nodig en de knik in de luchtkanalen om de werkhoogte te bepalen
bepaal je door het luchtkanaal
samen te knijpen met stalen beugels, verbonden door een stang.’
Gezien het dichte oppervlak
roept de innovatie reacties op als
het om windbelasting gaat. Aarts:

Mobiele werkplaats

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN

SGA-BEURS
GORINCHEM

Plantbased

Met de productlijn Altra introduceert Copperant – vertegenwoordigd
door Baril Coatings – een tweetal
plantbased verven: Muurverf en
Spackspray. De producten zijn ontwikkeld in samenwerking met DSM,
die met Decovery een plantbased
bindmiddel ontwikkelde dat het
milieu minder sterk belast. Daarbij
presteren de verven even goed als

Peter Aarts
(links) en
Marc Takken
voor het basisformaat
van de Floaty

oals zo vaak bij een innovatie is de vermarkting ervan
een andere dimensie. Aarts:
‘Het product was er, evenals de
waardering, maar ermee de boer
opgaan is iets anders. Drukte binnen het schildersbedrijf, details
die om doorontwikkeling vroegen
en stagnerende contacten zorgden ervoor dat we het project jammer genoeg op een laag pitje hebben gezet. En voordat je het weet
ben je jaren verder.’

STAND NR. A109

Patrick,
Meester Verfmaker
in opleiding

EEN COMPLEET ASSORTIMENT WATERGEDRAGEN
DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48
INFO@RIGOVERFFABRIEK.NL RIGOVERFFABRIEK.NL

Met de MW 1000 biedt Festool een
mobiele werkplaats voor gebruik op
de bouwplaats en onderweg. Het
is naar eigen wens in te richten en
draagt bij aan orde en overzicht.
Door het geringe gewicht, de grote
stootvaste wielen van massief rubber en de compacte afmetingen is
het eenvoudig te transporteren. De
werktafel beschikt over een stabiel
werkvlak, dat uit een werkblad met
gaten en een aluminium profiel
bestaat.
info: (0182) 62 19 40
www.festool.nl
bouwproducten.nl: 253530

‘Tot en met windkracht 7 heeft
het systeem zich bewezen, mits
geborgd door scheerlijnen, spanbanden en/of haringen of door
zware gewichten op de slikrand te
zetten. Ook een aan- en afritsbaar
zijscherm helpt om te voorkomen dat wind onder het systeem
slaat.’
De standaard formaten van de
Floaty bestaan uit breedtes van
vier en vijf meter en uit hoogtes
van vijf of zeven meter. De breedte is door koppelingen onbeperkt
uit te breiden.
Takken: ‘En laten we eerlijk
wezen. Bij buitenwerk tijdens onwerkbare regendagen verdient
zo’n scherm zich binnen de kortste keren terug.’

Trackingsysteem

Nanolink geeft via Bluetooth de
locatie van een specifiek stuk gereedschap aan. Het verstuurt een
signaal van de tracker naar de
smartphone van de dichtstbijzijnde
gebruiker met de app. Met één klik
op de app kunnen bouwvakkers
bijvoorbeeld aan het eind van de
dag eenvoudig controleren of al het
gereedschap is ingeladen in de bus.
Daarnaast is snel te achterhalen
waar een bepaald stuk gereedschap
zich bevindt op het moment dat iemand het nodig heeft.
info: (026) 20 621 09
www.nanolink.com/nl
bouwproducten.nl: 253531
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Bouw- en sanitairkit

Tim Scheele tegen de achtergrond van enorme rollen tape
uit Japan
FOTO: ATS

DE SPECIALIST

Leverancier van tape in de luwte
TILBURG p Een producent van tape, opererend op de achtergrond, is All Tape Supplies. Het bedrijf
produceert alle soorten tapes voor uiteenlopende sectoren, zowel voor de nationale als de internationale
markt. Eén daarvan is de schilders- en stukadoorsbranche. Er is waarschijnlijk geen schilder te vinden die
nooit een tape gebruikt die door dit Tilburgs bedrijf geleverd is.

‘W

ij opereren graag op
de achtergrond’, legt
Tim Scheele uit, projectcoördinator bij All Tape Supplies
(ATS). ‘Private label voor de professionele markt.’
ATS bestaat ruim dertien jaar en
is a-cyclisch, onder moeilijke economische omstandigheden explosief
gegroeid. Het heeft daarvoor herhaaldelijk diverse nominaties voor
ondernemersprijzen in de wacht
gesleept, zoals de High Growth
Awards en de FD Gazellen Awards.
Scheele: ‘De basis van ATS steunt
op de diepgaande internationale
markt- en productkennis van de
oprichters van dit bedrijf. Zij betrekken bulkrollen (washi) tapes uit de
gehele wereld zoals Japan, ZuidKorea, China, Amerika en de EU en
verwerken die naar de wensen voor
onze klanten: internationale bedrijven en groothandels.’
Het bedrijf beschikt inmiddels
over meerdere productielijnen en
levert op klantwens alle mogelijke

zelfklevende tapes, waarbij ATS
de afwerking voor haar rekening
neemt, zoals het compleet produceren en beleveren van een gepersonaliseerd eindproduct en verpakking met een gewenst merk in de
kern van elke rol tape. Scheele: ‘Op
verschillende
kwaliteitsniveaus,
van goed tot topniveau; altijd voor
de professionele gebruiker.’
Scheele weet dat het aandeel
private label in tapes stijgt. ‘De door
ons geleverde tapes moeten dan ook
aan hoge kwaliteitseisen voldoen.
We beschikken over ons eigen labo-

‘Private label op een
hoog professioneel
niveau’
ratorium voor het testen van diverse
eigenschappen, zoals uv- en hittebestendigheid- en lijmtesten. Het is
onze taak dat klanten precies weten
waartoe een bepaalde tape wel en
niet in staat is.
Daarbij is ATS niet afhankelijk

van één partij. Wij zien onszelf als
een kwaliteitsbewaker, een centrum dat kennis en kunde van derden toevoegt aan onze eigen kennis.
Zonder aan productontwikkeling te
doen, beseﬀen we wel een schakel
in dat proces te zijn. Voor een optimale communicatie met Azië hebben we zelfs een kantoor in Shanghai.’
Volgens Scheele is ATS een vooraanstaand bedrijf als het washi
tapes betreft. ‘Voor nagenoeg alle
schildertoepassingen leveren we
deze tapes en zogenoemde dropfilms, de combinatie van maskeertape en beschermfolie. Maar nogmaals, private label op een hoog
professioneel niveau.’
De vraag aan welke groothandels en inkoopcombinaties ATS levert, leverde vanzelfsprekend een
ontwijkend antwoord op. Bij het
noemen van voor de hand liggende
merken werd dan ook niet bevestigend, maar ook niet ontkennend
geantwoord.

De bouw- en sanitairkit FA201 van
Tremco Illbruck is ontwikkeld voor
het realiseren van een langdurig
elastische afdichting van voegen in
sanitaire ruimtes en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het
materiaal is een 100 procent silicone (alcoxy) en vrij van azijngeur
en isocyanaten.
Het is duurzaam
elastisch met 25
procent MTV, heeft
een hoge resistentie tegen schimmels en bestand tegen schoonmaakmiddelen. Toe
te passen op de
meest voorkomende ondergronden
zoals keramiek,
metaal, kunststof
en steenachtige
materialen.
info: (0183) 56 80 00
www.tremco-illbruck.com
bouwproducten.nl: 253514

Wageninrichting

BusinBedrijf biedt met ‘Van Solutions’ een eigen lijn bedrijfswageninrichtingen die vanuit voorraad
leverbaar is. Zo hoeft een bedrijf,
na de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen, niet te wachten met de
inrichting ervan. Via de webshop is
het volledige assortiment te bekijken en te bestellen dat is afgestemd
op uiteenlopende automerken.
Daarbij is per merk en model snel
en eenvoudig te zien welke producten beschikbaar zijn. Tot het
programma behoren onder andere
imperialen, side-bars, betimmeringen en verschillende accessoires.
info: (0416) 56 70 50
www.businbedrijf.nl
bouwproducten.nl: 253541

NATUURLIJK!

E

indelijk zag ik het weer eens,
echte passie voor geleverd
schilderwerk! Misschien valt
het me nu meer op omdat ik zelf de
passie voor het uitvoeren van schilderwerk al een tijdje kwijt ben. Maar
het was erg mooi om het bij anderen
te zien. Echt trots en fier op het eigen
werk. Ik heb het over de uitreiking
van de SchildersVakprijs 2018 in
Utrecht. Enkele winnaars, maar ook
genomineerden lieten duidelijk blijken dat de SchildersVakprijs ertoe
doet. De spanning was voelbaar en
de emotie duidelijk zichtbaar. Prachtig. De genomineerde projecten waren indrukwekkend en de uitvoering
van hoog niveau, maar de passie
voor het vak viel me het meeste op.
Reclame voor het schildersambacht.
Helaas bleef de categorie Nieuwbouw achter. Zijn er dan zo weinig

schilders die met veel toewijding
een nieuwbouwproject doen? Kan
me niet voorstellen. Er wordt veel
nieuw gebouwd, op elk niveau. Van
super dure villa’s tot hele blokken
sociale woningbouw. Ook daar
moeten pareltjes tussen zitten. Maar
nieuwbouw schilderen mist misschien de beleving die een oud pand,
met al zijn historie, wel heeft. Toch
zijn er zat nieuwbouwprojecten waar
met ziel en zaligheid wordt gewerkt.
Waar serieus vakmanschap in zit.
Nieuwe technieken worden toegepast. Modern spuitwerk, bijzondere
materialen, opdrachtgevers met
afwijkende eisen. Deze werken zijn
ook puur ambacht en verdienen zeker de aandacht, net zo goed als het
onderhoud of decoratieve werk. Toch
zal een schilder eerder zijn mooi gerestaureerde grachtenpand insturen
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Passie
RICHARD
HOOGSTRATEN
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dan een perfect uitgevoerde nieuwbouwvilla. En dat is jammer. Het is
allebei eredivisie en het verdient allebei een prijs. En die prijs bestaat ook
gewoon. Dus schildersbedrijven, zijn
jullie nu, of aankomend jaar bezig
met bijzonder nieuwbouwschilderwerk, in welke vorm dan ook, houd
je project gereed voor de 2019-editie
van de SchildersVakprijs. Passie
staat niet alleen voor onderhouds- of
decoratiewerk. Dezelfde passie kan
je ook kwijt in mooi nieuwbouwwerk.
Nog een belangrijke tip: zorg voor
goede foto’s waar het vakmanschap
vanaf knalt! Want de eerste selectie
is op basis van foto’s en daar zal je
doorheen moeten, wil je de vakprijs
een keer winnen. En dat wil je!
richard@blauwvlas.nl

Basisontwerp
InlineDesign, Doetinchem
Vormgeving
ZeeDesign, Witmarsum
Druk
Persgroep Nederland
Leveringsvoorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of worden overgenomen, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopiëren of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde
informatie. Gebruikers van dit blad wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd
te gebruiken maar af te gaan op hun professionele
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te
controleren.
Leveringsvoorwaarden:
www.eismamediagroep.nl.

TRIMETAL BOUWVERVEN BEDANKT ALLE VRIENDEN VAN TRIMETAL
DIE MET HUN VAKMANSCHAP ONZE VERVEN LATEN UITBLINKEN OP
AL DIE MOOIE PROJECTEN IN 2018. JULLIE MAKEN HET VERSCHIL!
ALVAST GELUKKIGE FEESTDAGEN GEWENST EN EEN SUCCESVOL 2019.

