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Het gevelisolatiesysteem is afgewerkt met minerale mortels
en verven. Dat zal vervuiling
op een natuurlijke manier
verminderen waardoor minder
onderhoud nodig zal zijn
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VROLIJKMAKENDE
GEVELRENOVATIE
IN KATTENBROEK
Een droevige aanblik boden ze, de eens zo kleurrijke woningen langs het
Masker in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Dankzij een voortvarende VvE,
een uiterst klantvriendelijk en meedenkend afbouwbedrijf en een doordacht
gevelisolatiesysteem zijn de woningen weer het stralend middelpunt van de
wijk met z’n verrassende architectuur.

Vrolijk Kattenbroek

Visie, dat kun je stedenbouwkundig architect
Ashok Bhalotra niet ontzeggen. En ambitie ook
niet. Toen hij in het laatste kwart van de vorige
eeuw de wijk Kattenbroek ontwierp, zag hij
‘een gezonde, veilige en vrolijke omgeving waar
mensen zich huis voelen en kriebels krijgen om te
dromen’ voor zich. Een wijk die opvallender, markanter, verrassender en gevarieerder moest zijn
dan andere nieuwbouwwijken. Het leverde een
Kattenbroek op dat tot buiten de landsgrenzen
de aandacht trok met zeer gevarieerde en opmerkelijke woningbouw. Een deel van de wijk werd in
het klein nagebouwd in Madurodam. Onder meer
de rij van 37 woningen langs het Masker, één van
de hoofdaders van de wijk, is terug te vinden in
de kleinste stad van Nederland.

Zachte heelmeester

Met hun blauwe, paarse en roze achtergevels
waren die woningen exponent van het vrolijke
Kattenbroek. Helaas bleken ze na verloop van
tijd ook een schoolvoorbeeld te zijn van hoe je
niet moet bouwen met gevelisolatie. Binnen tien
jaar ontstonden er grote problemen met de roze
gevels. Blaas- en schimmelvorming maakten
het noodzakelijk om de complete stuclaag tot
op het isolatiemateriaal te verwijderen en het
systeem vanaf daar opnieuw op te bouwen. Om
het verschil met het frisse roze niet te groot te
maken, werden de gevels van de paarse en de
blauwe woningen opnieuw gesausd. Binnen afzienbare tijd kwamen de problemen echter terug;
het stucwerk van alle drie de blokken vervuilde,
scheurde, bladderde.
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De nieuwe kleuren zijn wat
minder fel en donker dan het
origineel. Dat gaat ook schelen
in de levensduur. Zwaar gepigmenteerde gevels zullen meer
warmte opslaan en dat brengt
spanningen met zich mee die
voor schade kunnen zorgen.

Weten wat
er mis is, wil
je kunnen
herstellen

Uithuilen en opnieuw beginnen

“Alles wat maar mis kan gaan met een gepleisterd gevelisolatiesysteem, daar hadden wij last
van”, zegt Kees Knepper. Hij zit in de technische
commissie van de Vereniging van Eigenaren ‘Van
Langhuis tot Kragge’, genoemd naar de twee
straten waar de woningen hun voordeuren hebben. Een verrassing was het niet, de degeneratie
van de achtergevels. Bij de eerste renovatie,
die destijds nog binnen de garantie viel, was al
aangegeven dat het misschien wel eens nodig
zou kunnen zijn om het complete isolatiesysteem
te vervangen. De VvE besloot daarvoor te gaan
sparen en ook grondig onderzoek te doen naar de
oorzaken en eventuele alternatieve oplossingen.
“Je moet toch weten wat er mis is, wil je kunnen
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herstellen.” aldus Kees Knepper. “We kwamen in
contact met Gevelsupport en hebben ze de boel
laten inspecteren. Het rapport was vernietigend,
alles wat je verkeerd kunt doen bij een gepleisterd gevelisolatiesysteem wás ook verkeerd
gedaan. De enige optie was alles verwijderen
en een nieuw systeem aanbrengen.” Want dat
er wederom gevelisolatie op moest komen was
duidelijk. “In gevelisolatie op zich hadden we nog
steeds vertrouwen. De vraag was alleen wie we
het moesten laten aanbrengen.”

Kritisch oﬀertetraject

De VvE stelde een eenduidige brief op die naar
een aantal applicatiebedrijven werd verstuurd.
De vraag was om in ieder geval een aanbieding te
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doen voor de complete vervanging van het gevelisolatiesysteem. Daarnaast mocht een alternatieve methode worden aangeboden. Ook wilde
de VvE twintig jaar garantie. “Als je alle bedrijven
dezelfde vragen voorlegt, dan kun je tenminste
appels met appels vergelijken”, zegt Kees Knepper. “Verder waren we erg benieuwd hoe goed
ze onze vragen zouden lezen. Zouden ze in die
fase al half werk verrichten, dan hoefden we ze
de rest zeker niet te laten doen.” Geen enkele
applicateur bleek twintig jaar garantie te willen
geven. “Dat is ook een hele lastige, twintig jaar;
tien jaar is de norm”, zegt Wijnand Wagenmans,
projectleider bij Lenferink Schilders - Afbouw en
Vastgoedonderhoud B.V. “Wat je wel kunt doen
is zorgen dat je de gevel twintig jaar in de greep

houdt. Daarom hebben we een onderhoudsplan
voor die periode jaar voorgesteld.” Het was een
belangrijke reden voor de VvE om voor het bedrijf
uit Lemelerveld te kiezen.

Vervuiling zo lang mogelijk uitstellen

Een andere bepalende factor was dat Lenferink
samen met KEIM Nederland aanbood. Het van
origine Duitse bedrijf is vooral bekend om de minerale verven en de minerale mortels. Sinds een
jaar of vijf bevat het assortiment in Nederland
ook complete gevelisolatiesystemen waarin de
KEIM verven en mortels worden gebruikt. Deze
worden in Duitsland al veel langer met succes
toegepast. “Voor ons waren de minerale materialen een groot pluspunt omdat ze milieuvriendelij-

MEBEST

mb01_gevelisolatie.indd 9

februari 2015

9

09-02-15 11:36

ker en duurzamer zijn”, zegt Kees Knepper. Frank
Ankum van KEIM Nederland licht dat toe. “We
gebruiken anorganische bindmiddelen en voegen
geen schadelijke stoﬀen toe aan onze mortels en
verven. Ze zijn lichtecht, UV-bestendig, dampdoorlatend, gifvrij en van nature alkalisch. Dat
heeft een aantal voordelen. Algen en mossen
hebben een vochtige ondergrond nodig. Door de
dampopenheid van ons systeem droogt het sneller. Daarnaast is het Ph-milieu niet prettig voor
algen en mossen, die zullen er dus minder snel
op groeien. Van statische verontreiniging hebben
onze systemen ook geen last omdat minerale
producten niet statisch kunnen worden geladen.
Zo houd je dus op een natuurlijke manier langer
een schone gevel.”

Schandalig slechte ondergrond

Lenferink is een maand of acht aan het werk
geweest in Amersfoort, van maart tot november
2014. “Eigenlijk was het de bedoeling dat we het
in 2015 zouden laten doen”, zegt Kees Knepper. “We wisten echter niet zeker of we dan nog
zouden kunnen profiteren van het lage btw-tarief
voor dit soort renovaties, en 6 of 21% scheelde
nogal.”
Dat btw-voordeel bleek nog hard nodig. Voordat
het KEIM-systeem konden worden aangebracht,
moest eerst het oude systeem eraf. De mannen
van Lenferink waren verbijsterd over wat ze aantroﬀen. Het oude systeem barstte van de applicatiefouten. Een dampdicht verfsysteem, een te
dikke afwerklaag, een te dunne mortelweefsel-

Gaten in
de spouwmuur waar
je in kon
zitten
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laag die absoluut geen spanning kon opvangen,
slecht en niet volledig verlijmde isolatieplaten,
plaatnaden, slechte detaillering; kortom, een
lange lijst van missers. Met de ondergrond, deels
beton deels kalkzandsteen, was het niet veel
beter gesteld. “Onvlakheden van wel 5 tot 6 cm
op stukken van slechts een paar meter, gaten in
de spouwmuur zo groot dat je er in kon zitten,
balkons die doorbogen, het was onvoorstelbaar”
zegt Wijnand Wagenmans. “We wisten dat we
één en ander zouden moeten herstellen maar dit
hadden we echt niet verwacht.” De stelpost die
Lenferink voor het slopen en herstellen had opgenomen was dan ook lang niet toereikend. “Maar
daar zijn we wel uitgekomen met de VvE.”

Veilige kleuren

Nadat de ondergrond was opgevuld, dichtgezet,
uitgevlakt en stabiel gemaakt, kon het KOMO
gecertificeerde KEIM buitengevelisolatiesysteem
worden aangebracht. Lenferink verlijmde de
EPS032 platen met Pulverkleber90. Datzelfde
minerale materiaal werd gebruikt als mortel voor
het 4x4 glasweefsel. Afwerken deed de stukadoors met Brillantputz Rauputz 2mm waarna de
gevel werd geverfd met Soldalan in drie verschillende kleuren. Het blauw, paars en roze is aanzienlijk frisser dan het er in de afgelopen jaren
uitzag, maar wel wat minder heftig dan destijds
in 1994 toen de woningen nieuw werden opgeleverd. “We hebben de bewoners die originele
kleuren wel laten zien, maar ze waren inmiddels

Aan de voorzijde van de woningen is geen
gevelisolatiesysteem aangebracht. Wel zijn
er wat vlakken met een stuclaag, in dezelfde
kleur geverfd als de achtergevels.

De renovatie is in
fases uitgevoerd,
steeds per kleurblok.
Op die manier hadden
de bewoners het
minste last van de
werkzaamheden.
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De roze gevels
waren eerder al een
keer onder handen
genomen. Nog binnen
de garantietermijn is
het systeem gestript
tot op het isolatiemateriaal en opnieuw
aangebracht.

Ingewikkelde gevels
als die van Het Masker
vragen om bijzondere
details; bijvoorbeeld
bij de ‘schietgaten’,
zoals de mannen
van Lenferink ze
noemden. Maar ook
gewone waterslagen
met kopschotjes zijn
onontbeerlijk.
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Overlast voor de bewoners
zoveel mogelijk beperken

Twintig jaar garantie
kon Lenferink niet
bieden, maar tien
jaar garantie plus een
onderhoudsplan voor
twintig jaar gaf de
bewoners voldoende
zekerheid.

zo gewend aan de vervaalde tinten dat ze het iets
te veel van het goede vonden”, zeg Frank Ankum.
“Gelukkig maar want zulke zware RAL-kleuren
zijn riskant voor een gevelisolatiesysteem. Ze
nemen meer warmte op waardoor in de relatief
dunne mortel/weefsel- en afwerklaag spanning
kan ontstaan. Dat vergroot de kans op schade.”

Techniek, esthetiek en communicatie

Voor de VvE was er naast kwaliteit, prijs en garantie nog een belangrijk aspect bij het aanvragen
van de oﬀertes. “We maakten ons zorgen over
schade aan de tuinen, maandenlange overlast
van bouwradio’s en dergelijke. Daarom wilden
we graag weten hoe de bedrijven het logistiek
dachten te gaan aanpakken, en hoe ze de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk zouden
beperken.” Ook op dat terrein is Lenferink met
vlag en wimpel geslaagd. Vanaf het begin was
naast techniek en esthetiek het beperken van de
overlast voor de bewoners leidend in de keuzes
die het bedrijf maakte. Lenferink heeft vooraf

informatie-avonden gehouden om uit te leggen
wat er precies ging gebeuren en om te luisteren
naar de wensen van de bewoners. “Alleen moet
je het dan nog wel waarmaken”, zegt Wijnand
Wagenmans.

Investeren in de relatie

Het werk is in drie fases uitgevoerd; eerst het
blauwe blok, toen het paarse en als laatste het
roze deel. “Zodra we klaar waren met een blok
haalden we de steigers weg. Dan hadden die bewoners weer een vrij uitzicht”, legt de projectleider uit. Ook in de zomerperiode, tijdens de bouwvak, zijn de steigers weggehaald. “Je kunt het niet
maken als mensen niet in het zonnetje kunnen
zitten omdat wij onze steigers laten staan.” Het
was precies dat soort begrip voor de situatie van
de bewoners waardoor de mannen van Lenferink
veel waardering oogstten. Ze werden zelfs door
de bewoners uitgenodigd om samen met hen de
oplevering van de prachtig gerenoveerde gevels
te vieren met een barbecue.
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Ook bakstenen gevels zien er
onprettig uit wanneer ze vervuild zijn, maar vreemd genoeg
vinden we dat in Nederland
vaak niet zo’n probleem.

Controle en onderhoud

In de komende twintig jaar zullen
bewoners en Lenferink elkaar nog vaker
tegenkomen; er is immers een contract
afgesloten voor controle en onderhoud
van de gevel. “Je kunt door zo’n plan goed
op onderhoud begroten zodat je het kunt
betalen wanneer dat nodig is”, zegt Kees
Knepper. Want hoe goed de applicatie en
het systeem ook zijn, op enig moment zal
de gevel vervuilen. En doe je daar niets
aan, dan kan vervuiling op termijn voor
schades zorgen. Dat pad wil de VvE niet
meer bewandelen. Daarmee zijn de bewoners van de kleurrijke woningen eerder
uitzondering dan regel, is de ervaring van
Frank Ankum. “Het is soms verbazingwekkend hoe mensen kijken naar gevelonderhoud”, zegt de man van KEIM. “Dat vinden
ze vaak maar raar terwijl het de gewoonste zaak van de wereld is om regelmatig
de auto te wassen.”
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In gevelisolatie
hadden we nog
steeds vertrouwen
Renovatie gevels het Masker
Opdrachtgever: VvE Van Langhuis tot Kragge,
Amersfoort
Montage, stukadoorswerk en schilderwerk: Lenferink
Schilders - Afbouw en Vastgoedonderhoud B.V. uit
Lemelerveld
Systeemleverancier: KEIM Nederland, Almere
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