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‘continuïteit vóór geld’
oostveen Meesterschilders voert hartje winter nulbeurt uit voor monumentaal Huis Brakel

‘In 2014 heeft Geldersch Land-
schap & Kastelen, dat al langer 
het omliggende landgoed in bezit 
had, het huis overgenomen van 
de gemeente Zaltbommel’, vertelt 
Marcel de Kroon, projectleider 
bouwkundige zaken bij  Gel-
dersch Landschap. ‘Het huis, 
rond 1810 gebouwd door Wilhel-
mus van Dam van Brakel, is een 
trouwlocatie en meerdere vereni-
gingen van Brakel hebben er hun 
onderkomen. Er hebben ook ge-
meentediensten in gezeten, nog 
een tijd nadat  Brakel onder de 
gemeente Zaltbommel viel. Het 
schilderwerk  is altijd redelijk on-
derhouden, maar de laatste jaren 
is er weinig meer aan gedaan. Er 

was dus wel groot onderhoud no-
dig. Bovendien verrichten we al-
tijd graag een nulbeurt als we 
nieuw bezit verwerven. Dan weet 
je dat de basis vanaf dat moment 
goed zit.’
Dat er met Nelf geschilderd zou 
worden was wat De Kroon betreft 

vanaf het begin wel duidelijk. ‘We 
experimenteren graag met ver-
schillende verfsoorten. Dit was 
een goede kans om een compleet 
verfsysteem op te zetten.’ Johan 
Sluijer, salesmanager die namens 
Nelf het werk begeleidt: ‘Het hout 
helemaal kaal halen was hier de 
beste oplossing. Zo kom je ook 
alle zwakke plekken in het hout 
tegen, die dan kunnen worden 
aangepakt. En de bestaande verf-
laag was echt helemaal op: ver-
poederd, gescheurd. Dan kun je 
beter vanaf kaal hout beginnen. 
Er is gekozen voor een volledig 
alkydsysteem. Eerst Nelfapre 
Xtreme Zuso BB, een extra vul-
lende grondverf, daarna een laag 

Nelfapre Xtreme Grondlak en dan 
Nelfapre  Xtreme Gloss als aflak. 
Groothandel Hagemans Verf le-
vert de verf.’
Uit een onderhandse aanbeste-
ding kwam Oostveen Meester-
schilders uit Velp als meest voor-
delige uit de bus. Directeur Gert-

BRAKEL – Het voormalig gemeentehuis van het Gelderse dorpje Bra-
kel was al een tijdje aan een schilderbeurt toe. De nieuwe eigenaar, 
Het Geldersch Landschap, laat een complete nulbeurt uitvoeren voor 
dit negentiende-eeuwse monument. In overleg met de schilder ge-
beurt dat bewust in de winter.

Jack Sweeckhorst woont in Tilburg en 
werkt nu eens dichter bij huis

De verflaag was volkomen op, en hier en daar waren ook met de 
ondergrond problemen

Jan Oostveen. ‘Vanuit Velp is het 
ongeveer een uur rijden. Dat is 
wel ongeveer de grens voor mijn 
bedrijf. Zeker sinds we officieel 
restauratieschilder zijn geworden, 
nu zo’n vier jaar geleden, krijgen 
we aanvragen uit heel Nederland. 
Maar het moet bedrijfsecono-
misch wel uitkomen. In dit geval 
komt ook één van de schilders, 
Jack Sweekhorst, uit Tilburg, en 
dan ligt Brakel ongeveer halver-

wege. We schilderen veel monu-
mentale panden, onder andere 
ook voor het Geldersch Land-
schap. Ik zag meteen de voorde-
len van dit project voor de winter. 
Omdat het een nulbeurt is, sta je 
relatief lang aan elke gevel te wer-
ken. Dat betekent dat je kunt af-
schermen en eventueel verwar-
men. Bij een anderhalfbeurt kan 
dat eigenlijk niet. Ik kon dus een 
winterkorting toepassen op mijn 
offerte. Mijn uitgangspunt is so-
wieso dat ik zomer en winter met 
dezelfde 22 vaste personeelsleden 
wil werken. In de winter hoeven 
we dan niet per se te verdienen op 
een project, dan staan de continuï-
teit en werkgelegenheid van onze 
medewerkers bovenaan.’
Het werk begon in november, 
toen het weer erg meezat. Twee 
complete gevels konden worden 
afgewerkt zonder dat afscher-
ming of verwarming nodig was. 
Voorman ter plekke Wilco Poll-
mann: ‘De verf heeft een verwer-

kingsvoorschrift van 5 graden. 
Daar zit altijd wat marge op. 
Maar eind 2016 hadden we tem-
peraturen van meer dan 7 graden, 

en we werkten bovendien aan de 
zuidkant, in de zon. Nu werken 
we wel afgeschermd, de tempera-
turen zijn gaan dalen. Ik voer da-
gelijks een paar keer metingen 
uit: dauwpunt, luchtvochtigheid, 
temperatuur, en noteer dat ook. 
Maar dankzij onze heaters hou-
den we de temperatuur achter de 
afscherming voorlopig netjes 
rond die 5 graden.’
Aannemer Oome uit Raamsdonk 
is in opdracht van het Geldersch 
Landschap eerst het huis ‘rondge-
gaan’ om kapotte houten delen en 
eventuele bouwkundige proble-
men aan te pakken. ‘Wij vervan-
gen in principe hout door hout, 
op de traditionele manier ’, legt 
De Kroon uit. ‘Alle houtrot groter 
dan een golfbal doen we zo. Klei-
ner mag met houtrotreparatie-
middel gevuld worden.’ Poll-
mann: ‘Kleine reparaties doe we 
zelf, in dit geval met Zusex Hout-
renovatiemiddelen, onder meer 
de Zusex Snelcompound van 
Nelf. De grotere reparaties die we 
tegenkomen noteer ik, sparen we 

op, en als we voor de aannemer 
weer voor een dag werk hebben, 
schakel ik hem in.’
Het werk vordert vlot. Als Schil-

dersVakkrant er is, staat er één 
elektrische kachel, in het midden 
van de afscherming, warme lucht 
in te blazen. Vier man, inclusief 
Pollmann, zijn tegelijk op de stei-
ger  (gebouwd door Steigerbouw 
Arnhem) aan de slag. Pollmann: 
‘Nu blaast de kachel de warmte 
centraal naar binnen. Als het kou-
der wordt zetten we er een twee-
de kachel bij, aan weerszijden van 
de afscherming. Zo zorgen we 
dan voor een circulatie van war-
me lucht achter de afscherming. 
Over het algemeen is dat genoeg 
voor een werkbare temperatuur.’
Een belangrijke reden voor Gel-
dersch Landschap om het werk in 
de winter uit te voeren is dat het 
zomerseizoen zo niet in het ge-
drang komt. ‘Op 16 februari is 
hier weer de eerste bruiloft’, glim-
lacht De Kroon. ‘Daarna is het 
hier een komen en gaan van brui-
loften. Het werk moet dan hele-
maal klaar zijn. Je gunt iedereen 
op de mooiste dag van zijn leven 
toch een zo mooi mogelijke loca-
tie.’

V.l.n.r.: Gert-Jan Oostveen, Marcel de Kroon en Johan Sluijer voor de gevel die 
grotendeels klaar is

Willem Klaas van Hagemans Verf (rechts) komt graag de verf op 
locatie brengen naar Wilco Pollman

Roy Giezenaar aan het werk. De muur-
verf wordt in het voorjaar aangepakt Nick Baaijens werkt na omzwervingen nu bij Oostveen: ‘een echt kwaliteitsbedrijf’.

Wilco Pollmann voor de afgeschermde 
gevel, klaar voor de vrieskou

‘We beginnen altijd graag met  

een nulbeurt’

‘Als het kouder wordt zetten we er  

een kachel bij’
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