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“als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie schilders vind ik het logisch meer te werken met biobased verf. Niet alleen uit 
eigen overtuiging, maar ook omdat de klant steeds milieubewuster wordt.” dat zegt schilder alexander douw. hij besloot een 
onderhoudsproject aan een haagse woning uit te voeren met de buitenlak devetaal supreme hoogglans. “het was de allereerste 
keer dat ik met een biobased verf schilderde.”

•  D O O R B RO e R F e e n s t R a

‘Voor het eerst werken
met biobased buitenlak’

PilOtPROject vOOR DOuw schilDeRweRken in haagse ZeehelDenkwaRtieR
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OnDerhOUD In BeelD

‘Voor het eerst werken
met biobased buitenlak’

H et Zeeheldenkwartier is een monumentale stads-
wijk in Den Haag. De wijk heeft een gemengd 
karakter met betaalbare en dure woningen, grote 

herenhuizen, kleinere beneden- en bovenwoningen en 
zelfs nog enkele hofjes. Deze buurt heeft al jaren de sta-
tus van gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Ook de 
Heemskerckstraat valt onder deze wijk en daar zette het 
plaatselijke Douw Schilderwerken onlangs het exterieur 
van een - uit 1880 daterende - particuliere rijtjeswoning 
(vier etages) opnieuw in de verf. 

Eigenaar-directeur Alexander Douw koos in dit 
project voor de biobased buitenlak Devetaal Supreme 
Hoogglans van Drost Coatings. Via zijn verfgrossier in 
Den Haag, Bierens Verf & Wand (heeft ook een vestiging 
in Rotterdam), werd hij op het spoor van dit product gezet. 
“Tot dan toe had ik nog nooit eerder met biobased verf 
gewerkt en was ik alleen maar bekend met de reguliere 
verven”, zegt hij. “Ik kreeg een proefblik van Bierens mee 
om het Drost-product uit te proberen. De verwerking en 
vloeiïng bevielen mij goed. Een veelgehoorde klacht over 
biobased producten is dat je qua doordroging op kwaliteit 
inlevert. Bij de Devetaal Supreme Hoogglans bleek dat 
niet het geval te zijn. Op basis van deze ervaring wilde ik 
er graag een project mee uitvoeren.”

Huisschilderplan
Bierens biedt huizenbezitters - in nauwe samenwerking 

met Drost Coatings - al enkele jaren een Huisschilderplan 
aan, waarmee deze klanten voor het onderhoud van hun 
pand aan een verftechnisch advies én een schilder worden 
geholpen. Voor de uitvoering van deze projecten doet 
de verfgrossier altijd een beroep op een vaste pool van 
schildersbedrijven, waaronder Douw Schilderwerken. Zo 
kwam via dit Huisschilderplan de particuliere rijtjeswo-
ning in de Heemskerckstraat op Douw zijn pad. Op basis 
van het verftechnische advies van regiomanager Michael 
Heidinga van Drost Coatings begon de Haagse schilder 
in september aan de klus, die hij voor zichzelf als een 
“biobased-pilotproject” omschrijft.

“Hoe de onderhoudstoestand van de woning was? 
Redelijk goed. Wel kwamen we op diverse plekken houtrot 
tegen, dat we vervolgens hebben gesaneerd”, zegt Douw. 
De voorzijde van de woning, aan de zonzijde, was er slech-
ter aan toe dan de achterzijde, waar een gedeelte inpandig 
is. We hebben onder andere drie dorpels en een aantal stijl-
stukken vervangen. Daarnaast waren er veel openstaande 
verbindingen, scheuren en bladders aanwezig. Achter is 
nog veel enkel glas met slechte stopverf. Deze stopverf 
hebben we gedeeltelijk vervangen door Zwaluw Monustop, 
een stopverfvervanger op basis van hybride technologie”, 
vertelt Douw. “De inpandige geveldelen kregen anderhalve 
beurt, de overige delen tweeënhalve beurt.”

TÜV Austria
Douw en zijn medewerkers werkten alle minerale 

ondergronden af met de vuilafstotende, waterverdunbare 
muurverf Wallcoat PU/AC. De afwerking van de houten 
geveldelen met de nieuwe Devetaal Supreme Hoogglans 
voldeed aan de verwachtingen. “Het eindresultaat mag er 
zijn en doet kwalitatief niet onder voor reguliere verven”, 
zegt Douw. “Sommige houten geveldelen moesten we 
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geheel kaal maken en die hebben we eerst behandeld 
met HR Vulgrond, een hoogvullende grondlak. Daarmee 
werk je oneffenheden weg en de afwerklaag krijgt ook nog 
eens een mooiere glans.” Regiomanager Michael Heidinga 
omschrijft de biobased buitenlak, die in maart van dit jaar 
op de markt kwam, als “topkwaliteit als het gaat om een 
hoogwaardige en duurzame buitenlak. Het is het nieuwe 
paradepaardje van ons buitenverfassortiment.” 

Volgens hem staat dit product voor een langere levens-
duur door de betere UV-bestendigheid en doordroging, 
en het hogere en langere glansbehoud. “De verf is ook 
bij wat koudere temperaturen uitstekend te verwerken. 
Door verschillende externe praktijktests, uitgevoerd door 
diverse schildersbedrijven, is vastgesteld dat Devetaal 
Supreme Hoogglans uitblinkt in de doordroging bij koude 
temperaturen vanaf 0 graden Celsius. Het product is getest 
door TÜV Austria en we zijn er trots op dat hiermee nu, 
mede doordat we aanpassingen in het bindmiddel hebben 
doorgevoerd, een score van 52 procent biobased is behaald. 
Volgens de test geeft deze buitenlak een reductie van 
40 procent CO2 uitstoot ten opzichte van de Devetaal SB 
Hoogglans per m²/jaar. De lak is niet alleen duurzaam 
voor het milieu, maar werkt ook kostenbesparend. Door 
een verlenging van de onderhoudstermijn naar 10-12 jaar 
kan op onderhoud worden bespaard.” •

Douw ScHilDerwerken

Alexander Douw (28) heeft geen ‘schildersroots’. na 

zijn middelbare schoolperiode werkte hij enige tijd bij 

Bierens Verf & Wand, waar hij veel technische vakkennis 

opdeed. Zes jaar geleden begon de hagenees zijn eigen 

schildersbedrijf, dat inmiddels drie werknemers telt. 

Onlangs rondde Douw de schildersopleiding af, zodat hij 

de juiste papieren bezat om zich aan te kunnen sluiten 

bij het Onderhoudnl Garantie-keurmerk. “We werken 

vrijwel uitsluitend voor particulieren in Den haag en 

daarbij komen vooral historische panden op ons pad. 

Dat is mooi werk om te doen. Als vertegenwoordiger 

van een nieuwe generatie schilders vind ik het logisch 

meer te gaan werken met biobased verf. niet alleen 

uit eigen overtuiging, maar ook omdat de klant steeds 

milieubewuster wordt. Ik probeer daarbij de goede balans 

te vinden tussen kwaliteitswerk leveren en werken met 

biobased producten.”
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