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hebben al veel mooie complimenten mogen  
ontvangen. En in oktober vond het eerste ‘Schilders 
van Morgen’ evenement plaats. Samen met twee  
Friese bedrijven hebben wij voor de schilder van nu 
een evenement georganiseerd waar wij de nieuwste 
producten en ontwikkelingen hebben laten zien.  
Tevens hebben wij een nieuwe watergedragen  
industrieverf onder de naam ‘Hydrolux’ geïntro- 
duceerd. De nieuwe lijn wordt door bestaande en 
nieuwe klanten goed ontvangen. Deze producten, die 
onder KOMO-keurmerk geleverd worden, bieden veel 
voordelen die ervoor zorgen dat het productieproces 
van een timmerfabriek nog efficiënter kan verlopen. 

Namens Anker Stuy Verven wensen wij u veel  
leesplezier.

In deze editie laten wij u weer kennismaken met 
mooie bedrijven en projecten waar Anker Stuy 
verfsystemen worden toegepast. Het magazine 
geeft u een kijkje in het kleurrijke Van Doesburg- 
Rinsemahuis in Drachten tot de afwerking van  
houten chalets in Noorwegen. Verschillende  
klanten zijn aan het woord en vertellen over hun 
bedrijf en de producten die zij maken. 

Ook binnen Anker Stuy Verven waren er de afgelo-
pen maanden mooie ontwikkelingen waar wij trots 
op zijn. De webshop is inmiddels een half jaar live. 
Het was een spannende stap om als eerste  
Nederlandse verffabrikant via een online kanaal 
onze producten direct aan de markt aan te bieden. 
Wij zijn tot nu toe tevreden met het resultaat en 

Voor u ligt de nieuwe editie van ons magazine die wij met veel plezier voor u hebben 
samengesteld. Na de zomervakantie was er weer volop bedrijvigheid bij Anker Stuy Verven. 
Inmiddels zijn wij gestart met de verbouwing en uitbreiding van ons productiepark.  
Om aan de (toekomstige) vraag te kunnen blijven voldoen en om het proces te  
optimaliseren creëren wij extra capaciteit. Het verduurzamen van de fabriek is  
meegenomen in het ontwerp. Zo zal Anker Stuy Verven de eerste verffabrikant in  
Nederland zijn waarbij energie-neutraal geproduceerd wordt. 



Bij het binnenstappen van het atelier van Lelijveld 
& Van Gaalen, gelegen aan de Heemraadstraat 
in Scheveningen, komt de heerlijke houtgeur je 
tegemoet. Eigenaren Ruud Lelijveld en Barber van 
Gaalen vervaardigen samen met hun gediplomeerde 
meubelmakers vol passie diverse meubelen. 
In mei 2002 werden Ruud Lelijveld en Barber van 
Gaalen partners. Sindsdien is Lelijveld & Van Gaalen 
een feit en een gevestigde naam in Den Haag en 
omstreken. Ze staan voor vakmanschap en een 
persoonlijke aanpak. 

Pure ambacht 
In het atelier worden allerlei meubelen op maat 
gemaakt, zoals boekenkasten, tafels, dressoirs, 
inbouwkasten, garderobekasten en suiteseparaties. 
Ook voeren ze reparatiewerkzaamheden uit. 
“Alle werkzaamheden worden op een traditionele 
wijze uitgevoerd. Het ruwe hout wordt door ons 
gezaagd, geschaafd, verlijmd en tot een meubelstuk 

opgebouwd. Hierbij maken wij gebruik van 
traditionele verbindingen, zoals onder andere pen-, 
gat- en zwaluwstaartverbindingen. Ook worden de 
diverse profiellijsten handmatig gefreesd’’, vertelt 
Van Gaalen. Er wordt gewerkt met massief hout 
van verschillende soorten, zoals eiken, noten, 
beuken, kersen, iepen en essen. Lelijveld tekent 
alle ontwerpen met de hand. Ook dit is echt 
vakmanschap. Klanten krijgen op deze wijze ook 
een goed beeld hoe hun meubelstuk eruit komt te 

Automatisering en versnelde  
werkprocessen kenmerken de markt 
van nu. Toch blijft de firma Lelijveld 
& Van Gaalen met hun ambachtelijke 
werkwijze stevig overeind staan.

‘OP AMBACHTELIJKE WIJZE’ 
BLIJFT MEN BIJ LELIJVELD &  
VAN GAALEN TE WERK GAAN…
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zien. Ook kunnen op basis van deze tekeningen 
de meubelmakers aan de slag om de meubelen te 
vervaardigen. 

Watergedragen meubellakken 
Lelijveld & Van Gaalen beschikt over een eigen 
spuitruimte, waar de meubelen behandeld worden 
met de watergedragen verfsystemen van Anker Stuy 
Verven. Een keuze om met watergedragen producten 
te werken is de locatie van het atelier, het is minder 
schadelijk voor de gezondheid en het milieu. 
Daarnaast zijn de huidige watergedragen producten 
van hoge kwaliteit. Select Partner Claasen Coatings 
speelt hierin een belangrijke rol. Deze samenwerking 
gaat terug naar 2010. 
Voor de afwerking van het meubilair maken ze 
gebruik van de HD Aquatop Vulgrond (40-7150-9910) 
en de HD Aquatop Acryl PU Color HB (40-7153). Het 
prettige van de HD Aquatop Vulgrond is de snelle 
droging en de goede vulling. Er is weinig opvezeling 

van het hout, maar vooral de schuurbaarheid is 
erg prettig. Van Gaalen vervolgt: “De meubelen 
worden veelal dekkend afgewerkt in alle gewenste 
kleuren. Wij werken met grote tevredenheid met de 
watergedragen meubellakken’’. 
De HD Aquatop Acryl PU Color HB is een prettige 
lak met goede eigenschappen zoals een goed 
standvermogen tijdens het spuiten en een goede 
dekking. Daarnaast heeft het een goede kras- en 
slijtvastheid en een uitstekende vloei waardoor het 
oppervlak glad aanvoelt. Een uitermate geschikt 
product voor de interieur- en meubelindustrie.
 
Lelijveld & Van Gaalen heeft een showroom in het 
centrum van Den Haag. Alle meubelen die hier te 
zien zijn, zijn vervaardigd in eigen atelier.

www.lelijveldenvangaalen.nl 
www.claasencoatings.nl
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In 1993, direct na het afronden 
van zijn schildersopleiding 
aan St. Lucas in Boxtel is Niels 
Schellekens zijn eigen bedrijf, 
N.J. Schellekens Schilder- en 
Afwerkingstechnieken B.V. ge-
start. Mede gesteund door zijn 
vader, die van beroep ook mees-
terschilder was. Schellekens 
hield zich voornamelijk bezig 
met algemeen schilderwerk voor 
zowel de particulier als de zake-
lijke klant. In de ruim 26 jaar dat 
N.J. Schellekens bestaat, zijn 
ze uitgegroeid tot een allround 
schildersbedrijf, waarbij het be-
drijfsmotto ‘kwaliteit voor kwan-
titeit’ hoog in het vaandel staat. 
Door dit motto door de jaren 
heen vast te houden hebben ze 
inmiddels een gevestigde naam 

in de schilderswereld in Tilburg 
en omstreken. Naast algemeen 
schilderwerk houden ze zich ook 
bezig met specialistische werk-
zaamheden zoals het aanleggen 
van vloeren, wandafwerking 
of het renoveren van boten en 
jachten. 

In 2008 is N.J. Schellekens 
verhuisd naar de huidige locatie 
aan de Ledeboerstraat in Tilburg, 
mede met de wens om hier een 
eigen interieurspuiterij te gaan 
beginnen. Door dit samen te 
voegen met het schildersbedrijf 
hebben ze een unieke positie 
kunnen veroveren in de schil-
derswereld. Omdat er steeds 
meer vraag is naar exclusief 
spuitwerk van interieurs hebben 
ze in 2017 nog een aangrenzend 
pand aangekocht aan de Lede-
boerstraat voor het realiseren 
van een tweede spuitcabine. 
In hun eigen ‘spuiterij aan huis’ 
hebben ze de beschikking 
over de nieuwste apparatuur 
waarmee een scala aan objecten 
gespoten kan worden in elke 
gewenste kleur. 

N.J. Schellekens heeft al vele 
mooie en exclusieve projecten 
mogen uitvoeren. Zo ook de re-
novatie van Eetcafé Lieve Lente 
in het Brabantse Oisterwijk. 
Ze hebben hier de volledige 
schilder- en wandafwerkingen 
uitgevoerd met de producten 
van Anker Stuy Verven. De 
lambrisering van het eetcafé is 
gespoten met de Aplexol Hard-
wax Rapid Matt. Een hardwax 
die zich kenmerkt door het laten 
zien van een mooie houtteke-
ning, een geringe filmvorming en 
een goede slijtvastheid. Verder 
is er gebruik gemaakt van de 
hardwaxoliën in kleur en de HD 
LM Kleurbeits met de HD Nano 
Pur 2K Systeemlak Blank in de 
natuurmatte afwerking. 

DE KRACHT VAN EEN ALLROUND SCHILDERSBEDRIJF  

N.J. Schellekens  
Schilder- en Afwerkingstechnieken B.V.

Via Select Dealer VVBHUSAN is N.J. Schellekens bekend geraakt met de verfsystemen van  
Anker Stuy Verven, waar ze nu al bijna 20 jaar naar grote tevredenheid mee werken.  

www.njschellekens.nl 
www.vvbhusan.nl



WWW.ANKERSTUY.NL 7

WINNENDE SHOWTUIN 
OP DE SOUTHPORT FLOWER SHOW

NOORSE CHALETS VOORZIEN VAN 
ANKOLUX AQUA WOODSTAIN

Jaarlijks wordt in Engeland de Southport 
Flower Show georganiseerd. Dit is de grootste 
bloemenshow van het land en staat bekend om 
zijn spectaculaire showtuinen, bloemenmark-
ten en bloemkunstwedstrijden. De show trekt 
jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers. 

De showtuinen zijn één van de grootste trekpleisters 
van de Southport Flower Show. De geselecteerde 
tuinontwerpers hebben twee weken de tijd om aan 
de hand van hun eigen ontwerp de daadwerkelijke 
showtuin te bouwen. 

Dit jaar was Anker Stuy Coatings Ltd ook goed ver-
tegenwoordigd op de Southport Flower Show. Onze 
technisch adviseur Mr. Graham Avery maakte hier 
een prijswinnende tuin. Al het houtwerk in deze tuin is 
behandeld met de Ankolux Aqua Woodstain DE.  

Wat een ideaal product is voor al het houtwerk in de 
tuin en rondom huis. Hij heeft voor dit ontwerp geko-
zen voor een mooie grijstint, wat een modern en strak 
resultaat geeft. 

In het TrollAktiv park, gelegen in het zuiden 
van Noorwegen, staan nieuwe houten chalets 
die voorzien zijn van een Anker Stuy verfsys-
teem. Het park ligt ten noorden van Evje 
en biedt een groot scala aan buitensporten 
voor alle leeftijden zoals klimmen, raften en 
mountainbiken. Naast de activiteiten biedt 
het park de mogelijkheid om te overnachten 
in verschillende type accommodaties. 

De nieuwe chalets op het park zijn geproduceerd in 
Litouwen, waarbij al het houtwerk aan de buitenkant 
is voorzien van de Anker Stuy Ankolux Aqua Wood-
stain DE, in de RAL-kleur 8017. De strenge Noorse 
winters en de hoge temperaturen in de zomers 
zorgen ervoor dat er veel eisen aan het verfsysteem 
worden gesteld, om zo de kwaliteit te behouden. 

De samenstelling van deze Ankolux Aqua Woodstain 
past goed bij de uiteenlopende weersomstandig- 
heden van Noorwegen. Het product is samengesteld 
uit een watergedragen alkydemulsie. Hierdoor blijft 
het product zeer elastisch en heeft het een uitzon-
derlijk goede hechting en penetratie in het hout. 
Tevens bevat de Ankolux Aqua Woodstain duurzame 
UV-stabilisatoren en een hoge kwaliteit pigmenten, 
waardoor kleurbehoud gegarandeerd wordt. Al deze 
elementen samen zorgen ervoor dat wij het product 
adviseren als toepassing op houten gevelelementen 
in Noord-Europese klimaten. 

EXPORT NIEUWS
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Meedenken met de klant 
staat centraal. Aannemers, 
timmerbedrijven en 
woningbouwverenigingen kunnen 
rekenen op een partner die hen 
op alle fronten ondersteunt. Ze 
geven adviezen, reageren snel en 
accuraat op vragen en brengen 
passende offertes op maat uit. 
Klanten worden ontzorgd met 
diensten als digitaal inmeten, een 
wisselsysteem met een tijdelijke 
deur tijdens een bouwperiode en 
hun Concept III waarbij de deuren 
en ramen volledig beglaasd en 
afgelakt geleverd worden.  
Deurenfabriek Van der Plas heeft 
alles in eigen hand. Hierdoor 
kunnen ze zowel standaard deuren 
en ramen verzorgen als maatwerk 
leveren. De gebruikte materialen 
zijn van de hoogste kwaliteit. 
Door te kiezen voor langdurige 
partnerships, is er een schat aan 
kennis in huis waar optimaal 

gebruik van wordt gemaakt. 
In 2018 is er besloten om een 
geheel nieuwe spuiterij op te 
gaan zetten met als doel het 
versnellen van het proces en 
kwaliteitsverbeteringen. De keuze 
is gevallen op een geavanceerd, 
vol automatisch systeem van 
Cefla. De keuze voor dit systeem is 
niet zonder slag of stoot gemaakt 
en is voorafgegaan door een 
traject van testen, onder andere 
bij de fabrikant in Italië. Bij de 
keuze voor deze robot was het van 
groot belang dat alle lagen op 1 
dag gespoten konden worden in 
meerdere kleuren. 
Verf vormt een essentieel 
onderdeel bij de productie en 
levering van de deuren en ramen. 
Tijdens het traject van testen is 
er getest met de watergedragen 
1K en 2K verfsystemen van Anker 
Stuy Verven. Deze zijn goed uit 
de test gekomen en daarom is 

besloten van deze verven gebruik 
te gaan maken. De nieuwe 
installatie is inmiddels in gebruik 
genomen en de eerste ervaringen 
zijn uitermate positief. 
De samenwerking met Anker Stuy 
Verven is na een aantal jaren nieuw 
leven ingeblazen. Beide gaan 
voor klantgerichte oplossingen 
en garanties voor vele jaren. 
Deurenfabriek Van der Plas ziet 
Anker Stuy Verven als een partner 
waarmee ze samen optrekken en 
productontwikkelingen kunnen 
realiseren. Nu en in de toekomst. 

Deuren en ramen zijn een belangrijk element binnen ieder gebouw, of 
het nu gaat om nieuwbouw of een renovatie van een bestaand pand. 
Met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van deuren en ramen is 
Deurenfabriek Van der Plas een vooraanstaande fabrikant van houten 
(buiten)deuren en ramen met een landelijke dekking. Zij combineren 
vakmanschap met geavanceerde productietechnieken tot en met het 
digitaal inmeten van deuren en ramen op de bouwplaats. 

8

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS BV
PARTNER IN DEUREN EN RAMEN  
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE



Veranderende markt
De schilder is dé specialist in  
materiaalkeuze en dat wordt 
steeds belangrijker nu de keuze 
aan beschikbare materialen groeit.  
Elk materiaal heeft door zijn unieke  
eigenschappen een andere functie 
en uitstraling. Nieuwe technolo-
gieën bieden nieuwe kansen, ook 
voor de schilder om verschillende 
projecten uit te voeren en spe-
cialisaties toe te voegen. Op de 
markt voor particulieren vinden ook 
steeds meer veranderingen plaats, 
met meer raakvlakken tussen diver-
se sectoren. Vandaag de dag kan 
je een muur op vele verschillende 
manieren bekleden: niet alleen 
met verf of behang, maar ook met 
een op maat gemaakt glaspaneel 
bijvoorbeeld.  

Kennismaken met  
verschillende toepassingen
Tijd is kostbaar, dat geldt ook voor 
professionals zoals schilders, be-
hangers en signmakers. Hun kost-
bare tijd besteden zij aan klussen 
in plaats van aan kennisverdieping 
of -verbreding. Tijdens Schilders 
van Morgen kwamen zij, door 
middel van praktische workshops 
en demo’s,  in aanraking met de 
nieuwste initiatieven en werkwij-
zen. Zo konden zij onder andere 
kennis maken met de verschillende 
mogelijkheden op het gebied van 

glastoepassingen en de serie naad-
loos behang met print. Daarnaast 
konden de deelnemers zelf met 
de kwast ervaren hoe de verven 
van Anker Stuy toepasbaar zijn en 
welke effecten ermee gecreëerd 
kunnen worden.  

Kennisuitwisseling
Na de workshops en demo’s volgde 
een rondleiding door het bedrijf van 
Probo. De middag werd afgesloten 
met een vrijdagmiddagborrel in 
Brouwerij Dockum. Voor de deel-
nemers stond een proeverij van 
diverse Kâld Kletske speciaalbieren 
klaar en zij konden deelnemen aan 
een rondleiding in de brouwerij. Op 
deze manier werd de geslaagde 
middag afgesloten onder het genot 
van een hapje en een drankje en 
napraten en kennis uitwisselen met 
elkaar. De deelnemers hebben het 

evenement als inspirerend en leer-
zaam ervaren. Dit geldt ook voor de 
organiserende bedrijven! Op naar 
een volgende editie. 
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SCHILDERS VAN MORGEN 
GESLAAGD EVENEMENT IN DOKKUM

Vrijdagmiddag 11 oktober vond voor de eerste keer het (gratis) evenement ‘Schilders van Morgen’ 
plaats bij Probo in Dokkum. Anker Stuy Verven organiseerde samen met de Friese ondernemingen 

GLAZZ® Pro en Probo deze bijeenkomst voor schilders, behangers, signmakers en fabrikanten.  
Innovatie, kennisverbreding en kennisverdieping op het gebied van verf, glas en digitaal geprint  

behang stonden centraal deze dag. 

Foto’s: DOKcom PR & Communicatie



EN STOERE EFFECTEN MET DE NIEUWE  
MEUBELLAKKEN VAN ANKER STUY VERVEN
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Koper, brons, messing en roest horen echt bij 
de industrie look die momenteel in onder 
meer de standbouw en horeca trending is. Er 
wordt steeds vaker gekozen voor deze stoere 
staaleffecten in verschillende interieurbeelden. 
Anker Stuy Verven speelt in op deze trend en 
ontwikkelde in samenwerking met Heidelberg 
Coatings deze trendy metallic meubellakken. 

Stalen bestellen
Benieuwd naar deze 
trendy stalen?  
De stalen kunnen 
besteld worden via 
info@ankerstuy.nl.

Net echt
Het is bijna niet van echt te onderscheiden. 
Zo nauwkeurig bootsen de nieuwe metallic 
meubellakken de verschillende effecten na. ‘’Met 
de nieuwe lakken kunnen we een echte industrie 
look nabootsen’’, vertelt Sales Manager Hans de 
Heer. ‘’Het verspuiten van echte metaalpoeders is 
ontzettend kostbaar. Met deze oplossing heb je voor 
een relatief lage prijs een zeer nauwkeurig effect. 
Naast deze effecten is er met een speciale basis de 
mogelijkheid om fantastische metallic effecten te 
bereiken. Met ons kleurmengsysteem kunnen wij 
een zeer breed palet aan tinten creëren.  Dit gaat 
van lichte, naar zwaardere en donkere varianten.‘’ De 
metallic lakken zijn toepasbaar op veel verschillende 
ondergronden, zoals hout, kunststof en metaal met 
de juiste grondlaag kun je vrijwel elk type materiaal 
ermee afwerken.‘’ Zo kun je als meubelmaker of 
interieurbouwer een bar, kast, keukenblok of tafel 
laten bewerken met nagenoeg hetzelfde effect als 
echt metaal’’, licht de Heer toe.  

Een knap staaltje spuitwerk
Om de klanten een zo realistisch mogelijk beeld 
te geven van dit nieuwe assortiment lakken, 
heeft Anker Stuy Verven in samenwerking met 
Fabo Spuitwerken uit Culemborg ca. vierduizend 
stalen geproduceerd. Fabo heeft de stalen met 
de verschillende industrie look en metallic lakken 
gespoten. Jan Rupke, bedrijfsleider bij Fabo 
Spuitwerken is enthousiast over de nieuwe lakken 
van Anker Stuy Verven, ‘’Ook deze lakken zijn 
weer zeer prettig om mee te werken. Ze zijn erg 
gebruiksvriendelijk, hebben een korte droogtijd en 
zijn fijn in de afwerking.’’

Tevens is het door middel van het spuitwerk ook 
mogelijk om de objecten een verouderingseffect 
mee te geven.  Dit is ook te zien op de stalen,  
1 zijde is behandeld als ‘gewoon’ effect en op de 
achterzijde is het verouderingseffect toegepast. 
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Oplossing voor een gat in de gevel
Van Naturalis in Leiden tot het Forum in Groningen, 
de kozijnen van Harryvan worden door het hele land 
geleverd. “Met een team van bedenkers en makers 
zorgen wij voor oplossingen voor een gat in de gevel. 
Alles wat niet kan, dat kan”, aldus Marcel Romijn 
directeur van Harryvan. Harryvan is inmiddels een 
gevestigde naam in de kozijnenmarkt. Hun klanten 
zijn voornamelijk kleine en middelgrote aannemers. 
Dagelijks ontvangen zij 10 tot 15 aanvragen.

Het aanbod van Harryvan is opgesplitst in drie 
verschillende lijnen, namelijk Holtborg, Schierholt en 
Wijdeblick. De Holtborg kozijnen worden gemaakt 
volgens door de klant aangeleverde specificaties. 
Deze kozijnen zie je met name in de projectbouw. Als 
de klant weet welke kozijnen hij wil, maar toch wil dat 
er meegedacht wordt, dan bieden ze de Schierholt 
aan. Met de Wijdeblick kozijnen denken ze mee met 
de architect en aannemer om een optimale invulling 
te geven en het exterieur en interieur naar een hoger 
plan te tillen. Door drie verschillende lijnen aan te 
bieden, kunnen ze ervoor zorgen dat er altijd een 
kozijn geleverd wordt dat perfect past. 

Dezelfde visie
Samenwerken met bedrijven die dezelfde visie 
hebben vinden ze belangrijk bij Harryvan. Na 25 jaar 
verf gebruikt te hebben van een andere leverancier, 
hebben zij drie jaar geleden gekozen voor Anker Stuy 
Verven. “Na een gesprek met Emile hebben wij de 
overstap gemaakt. Anker Stuy Verven past bij ons. 
Wij werken graag samen met bedrijven die ook gaan 
voor toegevoegde waarde en willen investeren in een 
goede relatie,” vertelt Marcel.

De kozijnen worden behandeld met de Aplex Aqua 
Systeemcoat. Met name in de kleuren wit en grijs. 
Als de klant een andere kleurwens heeft, dan kopen 
zij die in. Harryvan ervaart de samenwerking met 
Anker Stuy Verven als meer dan alleen de verf inko-
pen. Vanuit Anker Stuy Verven komt Arjan (verkoop 
buitendienst) langs om te kijken of het product ook 
goed gebruikt wordt. Wordt het verfsysteem er niet te 
dik of te dun opgespoten, of zijn er andere verbeterin-
gen? Door deze korte en persoonlijke lijnen zorgen 
we samen voor een mooi eindresultaat.

In het Groningse Slochteren is Harryvan Kozijnen gevestigd. Ze ontwikkelen en produceren 
houten kozijnen sinds 1930. Of het nu om een seriematige productie gaat of om een unieke  
gevel, Harryvan maakt er een beeldbepalend kozijn van. Harryvan richt zich ook op innovaties 
en oplossingen om houten kozijnen duurzamer en onderhoudsarm te maken. Om dit te  
behalen zoeken ze in de keten van grondstof tot eindproduct naar goede samenwerkingen.

HARRYVAN KOZIJNEN



Het ontstaan van het  
Van Doesburg-Rinsemahuis
Theo van Doesburg (1883 – 1931) is één van de 
grondleggers van de STIJL beweging van de vorige 
eeuw en kwam destijds in Drachten terecht via zijn 
vriendschap met de Drachtster schoenmaker/filosoof 
Evert Rinsema. In deze periode gaf de gemeente 
Drachten de opdracht voor het ontwerpen en bouwen van 
een serie middenstandswoningen. In die tijd is architect 
De Boer de tijdelijke gemeentearchitect. Hij benaderde 
Theo van Doesburg om mee te denken met zijn ontwerp 
en vroeg om kleuradvies voor het interieur en exterieur 
van deze woningen. Voor Van Doesburg was dit een 
uitgelezen kans waarin hij zijn ideeën over integratie van 
beeldende kunst en architectuur kon realiseren. 

In het Friese Drachten ligt een bijzondere, kleurrijke parel: 
het ‘Van Doesburg-Rinsemahuis’. Na drie jaar lang kleuronderzoek en 

een grondige renovatie is het Van Doesburg-Rinsemahuis geopend voor publiek. 
De museumwoning heeft afgelopen maart de bijzondere status van rijksmonument gekregen. 

NOVEMBER 201912

KLEUREN 
UIT HET  

VAN DOESBURG-RINSEMAHUIS 



Eén van de woningen is nu in ere hersteld en geschilderd 
in exact de kleuren en vlakken zoals Van Doesburg het 
bedoeld heeft en laat daarnaast zien hoe De Boer het in 
1921 heeft laten uitvoeren.

De Van Doesburg kleuren
Van Doesburg heeft speciaal voor dit project meerdere 
kleurharmonieën samengesteld, bestaande uit 
verschillende tinten. Voor elke kamer legde hij vast 
welke kleuren er moesten komen. Als basis gebruikte 
hij de grijstint van het behang en de op basis daarvan 
bepaalde schakeringen blauw, geel en rood, waarin 
de deuren, ramen, kozijnen en plafonds geschilderd 
moesten worden.

Schilderwerken Drachten kreeg de vraag de authentieke 
kleuren, die door experts samen met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed waren herleid uit 1921, in een modern 
verfproduct te leveren. In samenwerking met deze 
experts reconstrueerde Anker Stuy Verven aan de hand 
van kleurstalen 19 van de oorspronkelijke Van Doesburg 
en De Boer kleuren. 

Schilderwerken Drachten heeft al het binnen- en 
buitenschilderwerk uitgevoerd met de verfsystemen van 
Anker Stuy. Ook hebben ze de beglazing aangepakt met 
getrokken glas, om zo de sfeer uit 1921 te creëren. 
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Van Doesburg-Rinsemahuis: 
Torenstraat 3, 9203 BC Drachten, 
www.museumdrachten.nl. 

WWW.ANKERSTUY.NL



Elske is getrouwd, heeft twee kinderen en woont van-
af 1997 in het mooie Friese dorpje Tijnje en is al ruim 
16 jaar werkzaam bij Anker Stuy Verven. 

‘’In mijn tijd hadden we nog de brugklas. Na de 
brugklas ben ik begonnen aan de huishoudschool in 
Gorredijk. Na het behalen van mijn diploma heb ik  
verschillende banen gehad. Eén van die banen was 
het werk in een supermarkt op de non-food afdeling 
en de drogisterij. Dit vond ik altijd erg leuk om te 
doen. Op een gegeven moment vroeg mijn leiding-
gevende of ik daar ook op kantoor wilde werken. Ik 
moest er even over nadenken of een kantoorbaan 
wel wat voor mij was. Na lang twijfelen heb ik toch 
besloten om voor deze uitdaging te gaan. Uiteindelijk 
ben ik daar 30 jaar lang werkzaam geweest totdat 
het filiaal werd gesloten. Op dat moment moest ik 
op zoek naar een andere baan, zo ben ik uiteindelijk 
terecht gekomen bij Anker Stuy Verven. Hier ben ik 
nu alweer 16 jaar lang werkzaam en heb ik het enorm 
naar mijn zin. In de eerste jaren deed ik naast mijn 
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IN GESPREK MET ELSKE BOUTZAMAR
secretaresse 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. Met behulp van controles en de nodige 

voorzieningen garanderen wij de veiligheid van onze medewerkers. Ook bieden wij de 
mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling en het ontplooien van talenten. 
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receptiewerkzaamheden ook een gedeelte van de 
inkoop, maar uiteindelijk is dit overgenomen en ben 
ik nu fulltime werkzaam bij de receptie. 

Voordat ik hier kwam werken was ik nog niet bekend 
met de verfsystemen van Anker Stuy Verven, dus het 
was erg interessant om dit te leren. De werkzaamhe-
den die ik nu vooral uitvoer zijn het opnemen van de 
telefoon, het beantwoorden van e-mails en nog veel 
meer kantoorwerk. Het fijne aan mijn baan vind ik  
de flexibiliteit en de gezellige sfeer van een familie-
bedrijf. 

Over een aantal jaren ga ik stoppen met werken. 
Plannen maak ik nooit, maar ik wil wel graag samen 
met mijn man vaker naar Marokko. We hebben veel 
gezien van Marokko, maar zeker nog niet alles. We 
willen veel mooie steden en monumenten gaan 
bezoeken. Maar voor nu ga ik nog een paar jaar met 
plezier aan het werk.’’



GLOBAL FOODS 
INNOVATION CENTRE 

Unilever had de wens om een nieuw state of art 
faciliteit te realiseren voor gezondere en duurzame 
voedingsinnovaties. Een praktisch gebouw, waarin 
vele functies onder één dak uitgevoerd kunnen wor-
den, zoals de test-, en ontwikkelcentra en proefkeu-
kens. Zo biedt het Global Foods Innovation Centre 
een inspirerende werkomgeving voor circa 550 
medewerkers. De huidige ontwikkel-, en testcentra in 
Vlaardingen, Heilbron (Duitsland) en Poznan (Polen) 
worden opgeheven.

Uitdaging
Op 3 november 2017 is de bouw officieel van start 
gegaan. Voor de ontwikkeling en realisatie van dit 
project koos Unilever voor bouwbedrijf Dura Vermeer 
uit Hengelo en Paul de Ruiter Architects uit Amster-
dam. Dura Vermeer werkt veelal samen met LanKo 
Timmerfabriek uit Deurningen. LanKo Timmerfabriek 
kreeg de uitdagende vraag voor het produceren van 
brede en hoge eiken kozijnen voor binnen, die ge-
schakeld en staand gemonteerd moesten worden. 

Het eiken moest FSC gecertificeerd zijn en de afwer-
king moest voldoen aan de BREEAM en DIN 4102 B1 
norm. Daarom heeft LanKo Timmerfabriek ervoor ge-
kozen om de kozijnen te behandelen met twee lagen 
Anker Stuy HD Aquatop Acryl PU Lak (40-7103-0001), 
die in de fabriek zijn aangebracht. Na de montage 
zijn de kozijnen op locatie afgeschilderd met een 
laag Anker Stuy Ankertros PU Lak Eiglans (16-0266).

LanKo Timmerfabriek heeft het project door een 
ruime ervaring met uitzonderlijke kozijnen na volle 
tevredenheid kunnen uitvoeren. Ze leveren kwaliteit 
voor elk soort timmerwerk wat in hun vermogen ligt. 

Duurzaam en inspirerend 
Het doel van Unilever is dat het Global Foods Innova-
tion Centre na oplevering voldoet aan de hoge BRE-
AAM-norm en circulaire economische principes. In 
het ontwerp is veel aandacht besteed aan de thema’s 
gezondheid, flexibiliteit, energieverbruik, materiaalge-
bruik en circulariteit. Hierdoor wordt bijgedragen aan 
de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. 

Naar verwachting opent het nieuwe Unilever Global 
Foods Innovation Centre in het najaar 2019 haar 
deuren. 

Unilever bouwt een nieuw Global Foods Innovation 
Centre in Wageningen. Het nieuwe centrum wordt 
gebouwd in het Agri-Food cluster, rondom Wageningen 
University. Het wordt een levendig, inspirerend gebouw, 
waar duurzaamheid voorop staat. 
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Verven van de toekomst voor de timmerindustrie

Anker Stuy Verven heeft onder de naam Hydrolux een 
innovatief nieuw watergedragen verfsysteem ontwikkeld 
op basis van een Tri-Cryl® technologie. 

Het Hydrolux verfsysteem
• Een verf die inspeelt op procesoptimalisatie,  

zonder de kwaliteitseisen van het te behandelen  
houten gevelelement uit het oog te verliezen

•	 Meer	produceren	in	minder	tijd
•	 KOMO	gecertificeerd	
•	 Gegarandeerde	periode	van	onderhoudsvrij	schilderwerk
• Concept III verfsysteem binnen 24 uur gerealiseerd,  
volgende	dag	start	beglazing	en	verdere	bewerkingen	kozijn

 Voor alle informatie over het Hydrolux verfsysteem 
 kunt u terecht op www.ankerstuy.nl/hydrolux. 


