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simuleren. Door de huidige corona situatie hebben wij 
helaas nog niet veel mensen kunnen uitnodigen en 
hebben wij de officiële opening moeten verplaatsen. 
Wij hopen uiteraard dat hier snel verandering in komt. 

In dit magazine komen verschillende klanten, uit 
de meubel- en interieurbouw, timmerindustrie en 
vakschilders, aan het woord die een kijkje geven in 
hun bedrijf, vertellen over de ontwikkelingen en de 
samenwerking met Anker Stuy Verven. Ook vertellen 
wij graag over een prachtig referentieproject in het 
Verenigd Koninkrijk en lichten wij een aantal nieuwe 
producten uit. 

Namens Anker Stuy Verven  
wensen wij u veel leesplezier! 

De verwachtingen en vooruitzichten voor 2021 
zijn positief waarbij de overheid het tekort aan 
woningen wil aanpakken. Al met al is er op dit 
moment geen reden om de bouw de crisis in 
te praten, want dat is naar onze mening totaal 
niet aan de orde. We zien ook veel proces- en 
automatiseringsontwikkelingen bij onze klanten. 
Een mooie ontwikkeling die aangeeft dat modulair 
bouwen steeds meer doorgevoerd wordt. 

In juni is onze nieuwe productiehal in gebruik 
genomen, een fantastische vooruitgang. Ook 
beschikken wij over een hele nieuwe technische 
applicatieruimte, waarbij wij klanten kunnen 
scholen en inspireren met onze producten. Ook 
kunnen we hier vraagstukken van onze klanten 

Voorwoord

Erik Rietkerken, vakadviseur bij Claasen Coatings Den Haag 

HSH Spuitwerken

Schildersbedrijf van der Walle

Export nieuws: spectaculair RHS Garden Bridgewater

Westerveld & Nederlof, duurzaam en innovatief

Stephan Siepermann, ontwerpen lijkt een beetje op koken 

Schilders- en Klussenbedrijf de Haan

Medewerker aan het woord: in gesprek met Carla Atsma

Van Vuuren opent deuren
Voor u ligt de nieuwe editie van ons magazine. Dit jaar later dan dat u van ons gewend 
bent. Door de corona situatie is het voorjaarsnummer komen te vervallen. Dit kwam 
mede doordat onze klanten even hun deuren voor leveranciers sloten en doordat ons eigen 
marketingteam vanuit huis ging werken. Een vreemde en bijzondere periode die gelukkig 
tot nu toe niet veel invloed heeft op de bouwsector. 
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SPUITWERK IN ONEINDIG 
VEEL MOGELIJKHEDEN
BIJ HSH SPUITWERKEN 

Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben bij ver-
schillende spuiterijen nam Izzet Sahingöz de stap om 
een meubelspuiterij te beginnen in samenwerking 
met HSH Schilderwerken. Inmiddels is HSH Spuitwer-
ken uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf die al 
veel mooie projecten op zijn naam heeft staan. 

Spuitwerk op maat 
HSH Spuitwerken beschikt over een moderne spuitca-
bine die voorzien is van de nieuwste technologieën, 
waardoor spuitwerk op maat geleverd kan worden.  
Op elke ondergrond en in elke gewenste glansgraad 
en kleur, alles is mogelijk. Voor dit maatwerk maakt 
HSH Spuitwerken gebruik van de oplosmiddel- 
houdende en watergedragen interieurlakken van 
Anker Stuy Verven. ‘’Met het assortiment interieur- 
lakken van Anker Stuy Verven kan ik het gewenste 
resultaat behalen. De mogelijkheden zijn enorm, met 
een zeer prettige verwerking en van goede kwaliteit. 
De lakken gaan mee met de trends, waardoor wij aan 
elke vraag kunnen voldoen’’, vertelt Sahingöz. 

Professionaliteit, service en kwaliteit staan bij HSH 
Spuitwerken voorop. Er wordt nauw samengewerkt 
met verschillende interieurbouwers, zoals KNAB 
Interieurbouw, Van Arkel Interieur, PMI Project en Van 
der Veldt Interieur. 

Hetzelfde inzicht brengt mogelijkheden
Een jaar geleden begon de samenwerking met Anker 
Stuy Verven. Sahingöz vervolgt: ‘’De lijnen zijn kort 
en het contact is persoonlijk. Als ik Jan Willem bel, 
staat hij voor ons klaar. Wij hebben hetzelfde in-
zicht en dat brengt veel mogelijkheden. Als wij een 
opdracht binnen krijgen dan houden wij een levertijd 
van tien werkdagen aan. Dat vergt soms de nodige 
hand-en-spandiensten. Zeker als het gaat om een niet 
standaard kleur. Alle zeilen worden dan bijgezet zodat 
ik mijn project op tijd kan afleveren.’’

HSH Spuitwerken opende in 2017 de deuren,  
als aanvullend onderdeel van HSH Schilderwerken.  
Een krachtige samenwerking die veel mogelijkheden biedt.

‘’Mijn functie als 
vakadviseur bij Claasen 

Coatings is voor mij een hele 
nieuwe uitdaging in een nieuwe 

branche. Ik ben begonnen bij BCC. 
Daar heb ik verschillende functies bekleed en in 
verschillende vestigingen gewerkt. Na een aantal 
jaren was ik toe aan iets nieuws. Izaak Koudstaal, 
een bekende van de familie, tipte mij over de 
uitbreiding bij Claasen Coatings. Zodoende ben ik 
op gesprek geweest. Het klikte goed en mijn nieuwe 
functie was snel beklonken. 

In drie maanden tijd ben ik klaargestoomd voor de 
buitendienst. In die tijd heb ik een cursus gevolgd bij 
Heidelberg Woodcoatings, meegelopen in spuiterijen, 
bij vele klanten mogen kijken, veel geleerd over 
de producten en heb ik ervaring opgedaan in de 
verffabriek van Anker Stuy Verven. Op deze manier 
ben ik helemaal thuis geworden in het assortiment. 
Anker Stuy Verven is een gevestigde naam in de 
verfbranche. Dat vind ik erg mooi om te zien. Ze 

staan bekend om de hoogstaande kwaliteit en de 
goede service. Dat maakt het verkopen leuk! 

Mijn werkgebied is Zuid-Holland en rondom Utrecht. 
Hier onderhoud ik de contacten met de bestaande 
klanten en ga ik op zoek naar nieuwe klanten die 
met de verfsystemen van Anker Stuy Verven willen 
werken. 

Bij Claasen Coatings zit ik helemaal op mijn plek. Ik 
leer iedere dag, voel mij thuis en ik krijg er ontzettend 
veel energie van!’’

Erik Rietkerken is sinds januari dit jaar 
het nieuwe gezicht bij Claasen Coatings 
in Den Haag. Erik woont samen met 
zijn vriendin en zoontje in Breda en 

is nu fulltime onderweg als 
vakadviseur voor de 

industriële verven.
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www.claasencoatings.nl 

ERIK RIETKERKEN, VAKADVISEUR 
BIJ CLAASEN COATINGS DEN HAAG

Nieuwkomer in de verfbranche 

www.hshspuitwerken.nl 
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SPECTACULAIR 
RHS GARDEN 
BRIDGEWATER  
RHS Garden Bridgewater gelegen nabij 
Manchester, is een spectaculaire tuin van 154 
hectare, die het historische terrein van Worsley 
New Hall in Salford transformeert in een 
prachtige groene plek. De lokale gemeenschap 
en bezoekers kunnen hier het hele jaar door 
van genieten. Volgend jaar mei wordt RHS 
Garden Birdgewater officieel geopend door de 
Koningin van Engeland. 

Het prachtige welkomstgebouw beschikt over een 
café, winkel, plantencentrum en klaslokalen. Het is de 
perfecte plek om uw bezoek aan de tuin te beginnen. 
Dit iconische gebouw is ontwikkeld door architect 
Hodder and Partners uit Manchester. Het Siberisch 
Lariks wat is toegepast, is geleverd en gecoat door 
Prowood Ltd. 

Voor de afwerking van het Siberisch Lariks, van 
meer dan 10.000 lineaire meter, is gekozen voor de 
Ankolux Aqua Woodstain TP (16-0219) in de kleur 
TR4131. Er zijn drie lagen toegepast die aangebracht 
zijn door middel van een vacuümcoater. Hiermee 
wordt een egale afwerking gegarandeerd, die rondom 
voldoet aan de gewenste laagdikte. De Ankolux Aqua 
Woodstain TP is een watergedragen alkyd-emulsie 
en kenmerkt zich door een uitstekende vloei, snelle 
droging en biedt een zeer goede bescherming. Een 
alkyd-emulsie zorgt tevens voor een hele transparante 
heldere afwerking. Hierdoor komt het hout echt tot 
leven en blijft de structuur zichtbaar. Daarnaast is de 
Ankolux Aqua Woodstain TP een semi-filmvormend 
systeem met een uitstekende buitenduurzaamheid. 

RHS Garden Bridgewater is een parel van een referen-
tie en wij zullen volgend jaar mei graag aanwezig zijn 
bij de opening. 

EXPORT NIEUWS

 SCHILDERSBEDRIJF 
VAN DER WALLE

Het Waarborg assortiment 
Voor het buitenschilderwerk  
maken Luut en Sebastiaan  
gebruik van de verfsystemen  
uit het Waarborg assortiment. 
‘’Het Waarborg assortiment is 
een ontzettend mooi en  
breed pakket verfsystemen 
dat geschikt is voor  
verschillend houtwerk’’,  
vertelt Sebastiaan. ‘’Wij werken al 
zeker 15 jaar met de producten uit  
dit assortiment en zijn meer dan  
tevreden. Verf die na jaren nog 
steeds mooi is, is toch je visite-
kaartje. Dit krijgen wij ook terug 
van de klanten. Wij zijn tevreden 
over de levensduur en het kleur-
behoud. Dat is natuurlijk erg 
belangrijk. Tevens zijn wij ook 
zeer te spreken over de samen-
werking. Een goede service en klantvriendelijkheid, 
zowel op kantoor in Terwispel als in het magazijn in 
Gorredijk. Wij worden altijd vakkundig geholpen.’’

Schildersbedrijf van der Walle vertegenwoordigd 
de verfsystemen bij uiteenlopende projecten. Van 
nieuwbouw tot onderhouds- en renovatieprojecten. 
‘’Bij onderhoudsprojecten wordt er negen van de tien 
keer gekozen voor de Waarborg Hoogglans Lakverf. 
Een prachtige lak met een fijne verwerking en een 
mooie bolle glans. De Waarborg Grondverf is een 
ideale verf voor een goede basis. De grondverf dekt 
perfect, vloeit goed en heeft een goede hechting’’, 
vervolgt Sebastiaan. 

Schildersbedrijf  
van der Walle

Schildersbedrijf van der Walle 
is een gevestigde naam in heel 
Friesland. Nadat Luut van der 

Walle ervaring heeft opgedaan bij 
diverse schildersbedrijven is hij in 

2002 gestart met Schildersbedrijf  
L. van der Walle. In 2010 is 
Sebastiaan van der Walle 
erbij gekomen en zijn ze 
samen verder gegaan als 

Schildersbedrijf van der 
Walle. 

Als ambassadeur vertegenwoordigd Schildersbedrijf van der Walle  
al vele jaren de verfsystemen van Anker Stuy Verven. Luut en  

Sebastiaan van der Walle, vader en zoon, zijn specialisten op het 
gebied van binnen- en buitenschilderwerk, saus werkzaamheden, 

glasweefsel plakken en houtrotreparaties.

  Ambassadeur van de  
Anker Stuy verfsystemen

www.schildersbedrijfvanderwalle.nl 

Sebastiaan:  
‘’Wij zijn trots om 

ambassadeur te zijn van 
de Anker Stuy verfsystemen.  

De producten doen  
wat ze zeggen!’’
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Westerveld & Nederlof behoort tot één van de 
grootse producenten in de bouw van Nederland. 
“Een aannemer of woningbouwvereniging hoeft niet 
meer te ‘shoppen’ bij diverse toeleveranciers want wij 
produceren zowel kunststof kozijnen, houten kozijnen 
en goed geïsoleerde prefab wanden.” Aan het 
woord is Mark Nederlof, samen met zijn neef Ralph 
Nederlof zijn ze directeur bij Westerveld & Nederlof. 
Luc Nederlof is algemeen directeur bij zusterbedrijf 
Weneko. 
“Ons familiebedrijf, inmiddels de derde generatie, 
bestaat al bijna 80 jaar. In onze productiehallen 
produceren wij, met behulp van geavanceerde 
machines en robots, voor uiteenlopende grotere 
projecten in geheel Nederland.”  

Duurzaamheid 
’’Wij praten niet alleen over duurzaamheid, wij 
brengen duurzaamheid in de praktijk.
Ten eerste verwerken wij uiteraard alleen hout 
dat uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. 
Bijvoorbeeld hout met FSC of PEFC keurmerk. Maar 
ook hout van FSC-plantages, zoals bijvoorbeeld Red 
Grandis uit Uruguay: dit is snelgroeiend hout uit een 
gebied waar voorheen geen boom stond en waar 
nu tientallen kilometers bos zuurstof produceert. 
Op deze manier zorgt het gebruik van hout er voor 
dat het bos wordt uitgebreid in plaats van dat het 
verdwijnt.”
Daarnaast produceert Westerveld & Nederlof al 
vele jaren goed geïsoleerde wanden met steeds 
hogere isolatiewaarden. Samen met WB Automation 
werd voor het geautomatiseerd aanbrengen van 
keramische steenstrips een robot ontwikkeld die 
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‘’Wij praten niet alleen over duurzaamheid,  
   wij brengen duurzaamheid in de praktijk’’ 

WESTERVELD & NEDERLOF, 
    DUURZAAM EN INNOVATIEF

500 stenen per uur kan ‘metselen’. Dit bespaart 
vele werkzaamheden op de bouw, het versnelt de 
doorlooptijd op de bouwplaats en zorgt voor minder 
transportbewegingen. “Door schaalgrootte kunnen 
we de kosten laag houden en werken we efficiënt. Op 
deze wijze kunnen wij grote projecten aan en leveren 
we op die manier een bijdrage aan de verduurzaming 
van Nederland”, vervolgt Nederlof.  

Innovatie
Groeien en verder optimaliseren. Dat zijn de 
toekomstplannen van Westerveld & Nederlof. Met de 
nieuwe BOS productielijn, die nu ongeveer een jaar 
draait, is al een hele mooie stap gemaakt; het hout, al 
dan niet zelf gevingerlast of zodanig ingekocht, wordt 
in de machinestraat ingevoerd, afgekort, geschaafd 
en verdeeld over één van de drie Window Masters 
type 40. 
Er wordt nagedacht over Single Part Coaten, waarbij 
de eerste verflaag direct na de productielijn wordt 
aangebracht. Ook zijn ze zich aan het oriënteren op 
het gebied van een geautomatiseerde robotarm voor 
het aflakken van de producten. De huidige volledig 
geautomatiseerde spuitrobot kan dan in dienst 
blijven voor de basis verflaag.   

Hydrolux verfsystemen 
De samenwerking met Anker Stuy Verven gaat  
terug naar begin jaren 90, al bijna 30 jaar.  
Een langdurige, betrokken relatie waarbij  
Westerveld & Nederlof één van de trendsetters  
was door eind vorige eeuw al over te stappen  
naar de milieuvriendelijke watergedragen verven. 
Een jaar geleden is Westerveld & Nederlof 
overgestapt naar de verfsystemen uit het Hydrolux 
assortiment, zoals de Hydrolux Flowcoat, Hydrolux 
Duocoat S en Hydrolux Topcoat. 
Hydrolux is een nieuw watergedragen verfsysteem, 
ontwikkeld op basis van een Tri-Cryl technologie. 
Een verf die inspeelt op procesoptimalisatie, zonder 
de kwaliteitseisen van het te behandelen houten 
gevelelement uit het oog te verliezen. Nederlof legt 
uit: ‘’Met de producten van Anker Stuy Verven kiezen 
wij voor kwaliteit, wat wij ook weer door kunnen 
vertalen naar onze klanten. Dat vinden wij erg 
belangrijk.’’

www.westerveld-nederlof.nl 
www.wbwn.nl

Westerveld & Nederlof beseft dat er in Nederland 
een enorme klus ligt te wachten; om de 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 
te halen, dienen er tot 2050 meer dan 1000 
woningen per dag verduurzaamd en gerenoveerd 
te worden en daarnaast streeft de overheid de 
komende tien jaar naar een aanwas van 85.000 
nieuwe woningen per jaar. In het Achterhoekse 
Breedenbroek, dicht bij de Duitse grens, zal  
Westerveld & Nederlof de komende jaren, 
dankzij mooie innovaties, een bijdrage aan deze 
opgave leveren.
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In 1997 studeerde Siepermann af 
als gitaarbouwer en werkte daarna 
drie jaar als meubelrestaurateur. In 
deze periode heeft hij veel geleerd, 
zijn vakmanschap gestimuleerd 
en werd hij een volleerd houtbe-
werker. Vervolgens studeerde hij 
in 2005 af aan de Design Acade-
my Eindhoven. Hier leerde hij de 
conceptuele vaardigheden van het 
ontwerpen. 

Siepermann opende in 2008 de 
deuren van zijn eigen atelier, 

gevestigd in een Middeleeuwse 
kelder aan de oude Utrechtse 
gracht. ‘’Ik probeer altijd nieuwe 
manieren te vinden om materialen 
en technieken anders te con-
strueren, te gebruiken in nieuwe 
vormen of zelfs een geheel nieuwe 
functionaliteit te geven’’, vertelt 
Siepermann. Zijn creaties hebben 
als uitgangspunt om de gebruiker 
te dienen. Dat doet hij met humor, 
een tegenstrijdigheid in gebruikte 
materialen, de vormen en soms 
door slimme of ongebruikelijke 
combinaties van één of meer van 
deze variabele componenten. Sie-
permann vertelt: “Ontwerpen lijkt 
een beetje op koken. Je werkt met 
veelal dezelfde ingrediënten in een 
nieuwe compositie.’’

Voor het behandelen van het  
merendeel van zijn meubelen 
gebruikt Siepermann de producten 
van Anker Stuy Verven. ‘’Ongeveer 
drie jaar geleden attendeerde 
een collega ontwerper mij op de 
voordelen van de Anker Stuy pro-

ducten, de vele mogelijkheden  
en de goede prijs-kwaliteit- 
verhouding. Hier ben ik erg  
tevreden over. Tevens zijn de  
lijnen kort en is er persoonlijk 
contact. Dat vind ik erg belangrijk. 
Als er iets is of ik heb een vraag, 
dan bel ik Hans of Alex. Zij geven 
mij persoonlijk advies of ze komen 
gewoon even langs’’, vervolgt  
Siepermann. Hij maakt gebruik  
van de HD Aquatop Acryl PU Lak 
en de HD Aquanyl Kleurbeits.  
Siepermann: ‘’Tevens ben ik  
aan het experimenteren met de 
roesteffectlak. Erg leuk en heel 
interessant om te ontdekken wat 
daar allemaal mee mogelijk is.’’
Siepermann creëerde in korte tijd 
een complete collectie interieur-
producten die hij internationaal 
tentoonstelt en verkoopt.  
Alle objecten zijn uniek en  
met de hand vervaardigd. 

Stephan Siepermann, een Utrechtse designer met ontzettend 
veel passie voor zijn vak. Zijn interesses en specialisaties zijn 
uiteenlopend. In zijn eigen stijl vervaardigd hij prachtige 
meubelobjecten, lampen en accessoires. 
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ONTWERPEN LIJKT  
EEN BEETJE OP KOKEN 

JE WERKT MET VEELAL 
DEZELFDE INGREDIËNTEN 
IN EEN NIEUWE  
COMPOSITIE

www.stephansiepermann.com 

 Velvet Touch
Fris, strak en sereen.  

Dat zijn de 18 tinten uit het 
Natural Basic kleurenpalet.  

Deze natuurlijke tinten 
vormen de basis van ieder 

interieur. 

De 18 warme,  
fluwelen kleuraccenten  

geven jouw interieur  
een luxe uitstraling en een 

geheel eigen ‘touch’. 

Stuur een e-mail naar info@ankerstuy.nl en vraag naar de digitale brochure! 

 Industrial Atmosphere
De kleuren uit het Industrial 

Atmosphere kleurenpalet zijn 
stoer en warm. Ze geven sfeer 

en maken jouw interieur  
echt jouw thuis. 

COLOUR 
COLLECTION

 Favorite
NIEUW!

 Natural Basics

De Favorite Colour Collection van Anker Stuy Verven bestaat uit 54 trendy kleuren.  
Deze kleuren zijn onderverdeeld in de drie kleurenpaletten: Natural Basics,  

Industrial Atmosphere en Velvet Touch. De kleuren uit de paletten zijn perfect met  
elkaar te combineren en zijn verkrijgbaar in muurverven, lakken en beitsen.

www.ankerstuyshop.nl 

AUTUMN 

LEAVES

POWDER
 BOX

TERRACOTTA 

DREAM

BRIGHT 
LEMON



“In de tijd dat ik jonger was, was je als professioneel 
schilder maar een arbeider. Maar dat heeft mij nooit 
weerhouden dit vak te leren. Schilderen is echt mijn 
passie’’, vertelt de Haan. De appel valt hierbij niet ver 
van de boom, want zijn vader en toenmalige buurman 
waren professionele schilders. Van jongs af aan 
mocht de Haan al mee naar verschillende klussen 
om hierbij een handje te helpen. Hoe ouder hij werd, 
hoe meer hij zelf mocht doen en hoe leuker het werd. 
In de jaren die volgden heeft hij de technieken onder 
de knie gekregen en leren schilderen als een vakman. 

‘’Ik werk nu bijna een jaar met de verfsystemen van 
Anker Stuy Verven en dat bevalt mij erg goed! Vorig 
jaar was ik op het event ‘Schilders van Morgen’ in 
Dokkum. Een erg leuk event waar ik de voordelen en 
eigenschappen van de verfsystemen van Anker Stuy 
Verven heb ervaren. Dat heeft mij doen besluiten om 
over te stappen. Ik werk veelal met de watergedragen 
verfsystemen. Deze hebben een goede droging 
en zijn makkelijk te verwerken. Voor het buiten-
schilderwerk maak ik gebruik van de duurzame 
verfsystemen uit het Waarborg assortiment’’,  
vertelt de Haan. 

De Haan is dagelijks bezig met diverse renovatie- en 
onderhoudsklussen. De laatste jaren doet hij het 
wel wat rustiger aan en werkt hij niet meer op grote 
hoogte, dat vindt hij op zijn leeftijd te riskant worden. 
De Haan vervolgt: “Over een aantal jaar zit mijn 
pensioen er ook aan te komen, dus aankomende tijd 
wil ik vooral genieten van de laatste paar werkjaren.’’

VAN SCHILDERS ZOON 
TOT EIGEN SCHILDERS- EN KLUSSENBEDRIJF

Erwin de Haan is de trotse eigenaar  
van Schilders- en Klussenbedrijf de Haan, 

gevestigd in het Overijsselse Ommen. 
Dertien jaar geleden maakte de Haan  
de stap om voor zichzelf te beginnen.  
Een goede keuze waar hij geen dag  

spijt van heeft gehad. 
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De Ankolux Aqua PU Semi-Matt is een luchtdrogende watergedragen, 
zijdematte lakverf voor binnen op basis van polyurethaan emulsie 
technologie. Met een mooie zijdematte afwerking. Ideaal toepasbaar 
op alle houtsoorten en heeft tevens isolerende eigenschappen voor 
hout met inhoudsstoffen. 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
ANKOLUX AQUA PU SEMI-MATT

 GOEDE KRASVASTHEID
 SNELDROGEND
 GEMAKKELIJKE VERWERKING

EEN LICHTE, WATERVERDUNBARE, BLANKE LAK  
VOOR BINNEN EN MET NAME GESCHIKT VOOR  
HET LAKKEN VAN PARKET EN TRAPPEN.

Verkrijgbaar in de glansgraden: mat, semi-gloss en gloss

APLEXOL AQUA PARQUET FINISH

 ZEER GOEDE KRAS- EN SLIJTVASTHEID
 MOOIE HOUTTEKENING
 SNELDROGEND



“Mijn naam is Carla Atsma en ben 44 jaar oud.  
Ik woon samen met mijn man en twee kinderen  
(zoon 17 en dochter 13) in het centrum van Lemmer. 
In 2017 hebben wij zelf onze verlichtingswinkel  
(we wonen er boven) verbouwd tot twee kleine  
appartementen, genaamd “De Oliekan”.  
Wij verhuren de appartementen aan toeristen.  
Dat loopt ontzettend goed en het hele jaar door,  
dus dat is een nieuwe hobby van mij geworden.  
Ik ben sinds afgelopen januari begonnen als kleuren-
specialist bij Anker Stuy Verven. Hiervoor heb ik ruim 
14 jaar gewerkt op het R&D (& QC) Laboratorium bij 
Sherwin-Williams in Lelystad (in het verleden beter 
bekend als De Beer Lakfabrieken of Valspar). De 
grootste verfleverancier van de wereld. Daar hield ik 
mij bezig met de ontwikkeling van mengkleuren voor 
autolakken. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
wandelen, fietsen, fitnessen en motorrijden.  
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IN GESPREK MET CARLA ATSMA
kleurenspecialist bij Anker Stuy Verven 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zijn trots op 
hen en willen dan ook duurzaam gebruik maken van hun 
talenten en diensten. Onze collega’s vertellen je graag meer 
over hun werk binnen  ons mooie familiebedrijf.
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Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Anker Stuy 
Verven zijn het ontwikkelen van nieuwe recepturen 
na aanleiding van de vraag van de klanten of sales 
medewerkers en het oplossen van kleurklachten.  
Dit klantencontact, vind ik erg leuk en er is geen  
dag hetzelfde. Nog een leuk pluspunt aan mijn  
werk is dat je breed wordt ingezet. Omdat het  
een familiebedrijf is zijn de lijnen korter en de  
werkzaamheden afwisselender. Bovendien zag  
ik gelijk dat er veel aandacht en harmonie was 
binnen het bedrijf. Anker Stuy Verven straalt een 
bepaalde professionaliteit uit die door de jaren heen 
is opgebouwd, dat zie je bijvoorbeeld terug in dit  
magazine en de website. Omdat ik het naar mijn 
zin heb bij Anker Stuy Verven zie ik mijzelf hier over 
10 jaar nog steeds werken. Ik voelde mij al gelijk 
welkom en mede daarom wil ik graag een steentje 
bijdragen aan dit kleurrijke familiebedrijf.” 

Voor alle deurconcepten
Van Vuuren fabriceert 
binnendeuren voor de 
utiliteitsbouw in elke gewenste 
maat, kleur en functionaliteit.  
Dit conform de modernste 
regelgeving in binnen- en 
buitenland. Ze focussen zich 
op deuren met een functie, dus 
brandwerende deuren eventueel 
gecombineerd met rook- geluid- 
en inbraakwerend. Dat is nodig 
om de veiligheid en het comfort 
te garanderen voor diverse 
segmenten, zoals ziekenhuizen, 
hotels, appartementen, 
kantoorgebouwen et cetera.  
Hierdoor biedt Van Vuuren altijd 
een oplossing welke voldoet aan 
de gestelde eisen en ontzorgt Van 
Vuuren haar klanten. 

Om aan de huidige en toekomstige 
marktvraag te kunnen voldoen 
zal de komende jaren het 
productenprogramma worden 
uitgebreid. Dit geldt voor de 
Nederlandse, Duitse, Belgische 
en Engelse markten. Daarnaast 
zijn de eerste stappen gezet 
om duurzamere deuren te 
produceren. Van Vuuren heeft 
als doel om binnen drie jaar een 

circulair productenprogramma 
en businessmodel te kunnen 
aanbieden. 

Samenwerking  
Anker Stuy Verven
In 2017 is de samenwerking 
tussen Van Vuuren en Anker Stuy 
Verven bekrachtigd. 
Van Vuuren werkt voor het 
behandelen van de deuren  
samen met Jébé Spuiterij.  
Jébé Spuiterij heeft in de 
productiehal van Van Vuuren  
een geheel eigen spuitruimte 
ingericht.  
Ze maken gebruik van 
verschillende verfsystemen.  
Voor het spuiten van blanke lak 
wordt er gebruik gemaakt van de 
Anker -Top Aqua Acryl PU Lak 
Blank. Het te spuiten oppervlak 
wordt verticaal gespoten, door 
het goede stand vermogen van 
de lak kan er een mooie volle laag 
aangebracht worden. Ook heeft 
deze lak een snelle droogtijd, 
wat gunstig is voor het proces. 
Voor het spuiten van kleuren 
gebruikt Van Vuuren de Ankolux 
Acrylprimer. Na droging heeft ook 
dit verfsysteem een mooie volle 
laag. 

De keuze voor deze verfsystemen 
zijn tot stand gekomen door een 
gedegen advies van de kant van 
Anker Stuy Verven en het testen 
op de deuren van Van Vuuren. Pas 
toen iedereen tevreden was zijn ze 
overgestapt op de verfsystemen 
van Anker Stuy Verven. Dat met 
volle tevredenheid! 

Van Vuuren is een gevestigde naam in de utiliteitsbouw.  
Sinds jaar en dag is Van Vuuren een toonaangevende  
leverancier van binnendeuren op de Nederlandse markt.  
Het bedrijf komt voort uit de bedrijven  
Halbertsma Deuren en Picus Deuren  
en is gevestigd in het Friese Grou. 

VAN VUUREN OPENT DEUREN 
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Wij leveren al vele jaren verschillende systemen kleurlakken voor de meubel- en 
interieurbranche. Samen met onze select dealers en technisch adviseurs bieden 
wij service op maat wat resulteert in tevreden afnemers en unieke referenties. 

De vraag naar metaal effectlakken met een industriële 
look is groot op dit moment. Wij bieden lakken aan die  
vele verschillende natuurlijke uitstralingen bieden, zoals:

 Roesteffect  Een zilvere uitstraling

 Gouden accenten  Een koper look

 Een messing afwerking

Naast de bovengenoemde uitstralingen hebben wij ook de  
HD PUR Color Kleurlak Metallic.  Een oplosmiddelhoudende  
2K kleurlak op basis van polyurethaan. Verkrijgbaar in veel  
verschillende kleuren door ons universele kleurmengsysteem. 

 

Om deze effecten te krijgen  
kunt u werken met:
- HD Color Kleurlak Metallic in de zeer veel gevraagde 

kleuren koper, goud, zilver en messing/brons.  
Een oplosmiddelhoudende 1K Metalliclak  
met zeer brilliante metallic pigmenten.

-  HD PUR Staaleffectlak voor een perfect roesteffect.

WILT U MEER WETEN OVER DEZE KLEURLAKKEN?  
Wilt u meer weten over deze kleurlakken of een voorbeeldwaaier 
bestellen? Kijk dan op www.ankerstuy.nl of stuur een e-mail naar 
info@ankerstuy.nl. Tevens bieden wij u advies indien u op zoek bent 
naar een professionele spuiter voor uw project.    

METAAL EFFECTLAKKEN VOOR EEN TRENDY LOOK

TRENDY INDUSTRIE LOOK  
MET DE METAAL EFFECTLAKKEN


