Het idee voor hun woning deden ze op in
Blaricum, een wit gestukadoorde gevel, zwart
geverfd houtwerk en een rieten kap.
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Gevels en binnenmuren wit en strak, het blijft prachtig.
Zonder risico is het natuurlijk niet. Vuil en beschadigingen, al zijn
ze nog zo klein, vallen op zo’n oppervlak op als een vuurtoren in
de nacht. Met de juiste voorzorgsmaatregelen, technieken en
materialen zijn die risico’s prima binnen de perken houden.

Tekst en fotografie: Jan Willem Kommer
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Die moderne
stoere look, dat
willen we ook!

Een ruime
overstek helpt
nog eens extra
bij het schoonhouden van de
gevels.

Stukje Gooi op de Veluwe

Wat meer privacy, wat meer grond, wat meer
ruimte; dat was de reden voor Sylvia en haar
man om direct toe te happen toen de knusse
boerderij op de Veluwe te koop kwam. Het
huisje zelf moest wel tegen de vlakte, want dat
was te klein. “Toch hebben we er nog twee jaar
in gewoond voordat we met bouwen konden
starten”, zegt ze. Architectenbureau EVE moest
de nieuwe woning nog ontwerpen. Het bureau
uit Nijverdal had daarbij met de nodige regels
rekening te houden. De lap grond mocht dan wel
1,7 hectare groot zijn, dat wil nog niet zeggen dat
je er zomaar van alles op kunt neerzetten. “We
zaten met een maximum van 600 kuub. Boven
het maaiveld dan, wat je ondergronds bouwt telt
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niet mee.” Daar is gebruik van gemaakt door er
de slaapkamers en sanitaire voorzieningen voor
gasten te maken. Als zogeheten ‘hobbyboer’
mocht het echtpaar ook nog een bepaald aantal
vierkante meters bijgebouw hebben dus qua
ruimte kwam het allemaal wel goed.
Dan was er nog de welstandscommissie. Het huis
zou een rieten kap krijgen, witte gepleisterde
gevels en zwart houtwerk. Eerder een Gooise stijl
dan die van de gemiddelde Veluwse boerderij.
“We hebben dat idee inderdaad opgedaan in
Blaricum. Daar zagen we zo’n pand staan. We
zeiden allebei: Wauw! Die moderne stoere look,
dat willen we ook!” Verrassend genoeg stuitte de
keuze niet op bezwaren, het droomhuis mocht
worden gebouwd.
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Superstrak stucwerk met behulp van stucstops en
hoekstrips. Ze zijn van kunststof, omdat rvs wel eens
zou kunnen gaan roesten door de hoge zuurgraad van
de traskalkmortel.

Wijzigingen in overleg

Voor de gevels had architect EVE in het bestek
een kalkcementmortel voorgeschreven die
afgeschuurd en gesausd zou worden. Stukadoorsbedrijf Kijk in de Vegte uit Nieuwleusen
werkte echter liever met een ander materiaal,
een traskalkmortel van Technostuc. “Ik heb daar
zeer goede ervaringen mee, vandaar dat ik al bij
de aanbesteding zei dat mijn voorkeur daar naar
uitging”, zegt stukadoor Gerwin Kijk in de Vegte.
Bouwbedrijf Braakman & Pannekoek uit Epe, dat
regelmatig met de firma Kijk in de Vegte werkt,
wilde wel aan de wens tegemoetkomen. “Zo’n
wijziging van het bestek is altijd even lastig,
zeker als de prijs er hoger door komt te liggen”,
zegt aannemer Dennis Braakman. “Maar ik vind

het belangrijk dat je kunt werken met materialen
waar je achter staat en waar je goede garantie op
kunt geven.” Opdrachtgever en architect moesten
er nog wel van worden overtuigd dat de traskalkpleister eenzelfde uitstraling zou opleveren,
en dat het de meerprijs waard was. Dat lukte
de stukadoor en mortelleverancier Technostuc
Systemen prima.

Tras versus cement

“Aan kalkpleisters wordt vaak cement toegevoegd”, zegt Robin Zwarteveen van Technostuc
Systemen. “Kalk heeft namelijk als nadeel dat het
door vocht wordt aangetast. Cement voorkomt
dat, het maakt een pleister snel hard. Niet zelden
wordt zo’n pleister té hard waardoor er niet veel
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De keukenmonteurs waren diep onder de indruk van
de strakheid van het stucwerk; ze hoefden niets aan
te passen aan het keukenblok.

Breedplaatvloeren in plaats van kanaalplaat omdat er absoluut
geen naden in het plafond te zien mochten zijn.
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nodig is om hem te laten scheuren. Dat is jammer
want kalk heeft juist een bepaalde taaiheid die
spanningen goed kan opvangen. Aan de Technostuc traskalkmortel is geen cement toegevoegd,
maar tras. Dat maakt een wezenlijk verschil. Als
je water aan cement toevoegt, dan wordt het
hard, doe je water bij tras dan gebeurt er niets.
Tras maakt de mortel dus niet hard maar het kapselt de kalkmoleculen als het ware in, waardoor
ze worden beschermd tegen weersinvloeden. Dat
maakt traskalk tot een fantastisch product voor
buitensituaties.”

Liever geen mix

Evengoed pleit Robin Zwarteveen ervoor om
een beschermende verflaag aan te brengen.
“Maar dan wel de juiste verf”, waarschuwt hij.
Geen acrylverf of latex, maar een silicaat. “Het
stucsysteem is namelijk dampopen en dat moet

de verflaag ook zijn.” Dampopenheid zorgt ervoor
dat vocht van binnen naar buiten kan worden
getransporteerd. Dat kan niet als de verflaag de
boel afsluit. Gevolg is dan dat de verflaag van de
ondergrond wordt afgedrukt. Het is dus van wezenlijk belang dat de verschillende lagen van een
systeem goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom
wordt Robin Zwarteveen graag zo vroeg mogelijk
bij een traject betrokken. Dat is het beste moment om toekomstige schades te voorkomen. “Ik
merk dat nog te vaak in bestekken een laagopbouw met verschillende merken wordt opgenomen”, zegt Robin Zwarteveen. “Mijn advies is
om altijd met producten uit één stal te werken,
dan heb je een systeem met optimaal op elkaar
afgestemde onderdelen.” Bijkomend voordeel is
dat daar ook garantie op kan worden afgegeven,
en met producten van verschillende leveranciers
wordt dat lastig.

Altijd met
producten
uit één stal
werken

Gebroeders Kijk in de Vegte heeft een
voorliefde voor de Belgische versie van
de MP75, omdat die fijner is en dus gladdere oppervlakken oplevert.
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In de natte cel hebben
de stukadoors van
Gebroeders Kijk in de
Vegte een cementgebonden mortel
gebruikt maar voor
de rest is het allemaal
gips wat de klok slaat.

Het is zó strak
geworden!
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Bijpassende muurverf

Het liefst praat de leverancier zelfs al mee bij het
kiezen van de ondergrond, maar die teerling was
al geworpen. “Gelukkig is er een goede baksteen
gebruikt. Je wilt namelijk geen last krijgen van
sinters en zoutuitvloeiing.” Stukadoor Gerwin
Kijk in de Vegte heeft op die ondergrond een
11 tot 12 mm dikke basisraaplaag TKP traskalk
aangebracht. Voorbehandelen was niet nodig,
de mortel kon direct op de baksteen worden
gespoten. “Na een dag hebben die laag gerabatteerd”, zegt de stukadoor. “Vervolgens hebben we
hem een week of twee, drie laten staan totdat hij
droog genoeg was om hem af te werken.” Dat is
met een fijnpleister gedaan, eveneens op basis
van traskalk. Die 3 mm dikke laag is geschuurd,
zodat hij precies dat uiterlijk kreeg dat de architect voor ogen had. Weer een aantal weken
later is de gevel geschilderd. Dat is met Kieselit
gedaan, een silicaat muurverf voor buitengevels.
“Net als de traskalkmortel en -pleister is dat een
natuurproduct”, zegt Robin Zwarteveen. “Deze
verf versteent met de stuclaag. Anders dan een
acrylverf of een latex dicht een silicaatverf hem
dus niet af.”

Hoge zuurgraad

Voordeel van dit dampopen systeem is niet alleen
dat de kans op schades aanzienlijk vermindert,
maar ook dat de gevel schoner blijft. Dat is iets
wat de opdrachtgeefster als muziek in de oren
klonk. “Ik wil zo min mogelijk onderhoud, daarom
had ik eigenlijk het liefst baksteen”, zegt Sylvia.
“Mijn man wilde liever stucwerk, en we hadden
natuurlijk dat huis in Blaricum gezien als voorbeeld. Maar ja, stuc moet je wel steeds verven,
dacht ik.” Dat schrikbeeld is inmiddels weggenomen. “Doordat het systeem vocht opneemt en
ook weer afgeeft, kun je van een zelfreinigende
gevel spreken”, zegt Robin Zwarteveen. “Op een
droge ondergrond hechten algen en schimmels
minder goed. Wat daar ook bij helpt is dat de
traskalk een hoge zuurgraad heeft, en daar houden algen en schimmels niet van.” Nadeel van die
alkaliteit is dat je goed moet oppassen met wat je
in de stuclaag opneemt. Zo is het wapeningsweefsel dat de stukadoor bij de hoeken van de vensters
en kozijnen in de stuclaag heeft aangebracht,
alkalibestendig. En hij heeft kunststof stucstops
en hoekprofielen gebruikt. “RVS is roestvast en
dat is iets anders dan roestvrij”, zegt hij.

Het stucwerk is voorzien van
mat afneembaar sauswerk
want wat mooi is moet mooi
blijven.

Belangrijk
dat je kunt
werken met
materialen
waar je
achter staat
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“Zeker in deze mortel kan het na een aantal jaren
gaan roesten.” Met behulp van de strips hebben
de stukadoors van Kijk in de Vegte een enorm
strak gestucte gevels opgeleverd.

risico van scheuren, of zonder dat er eerst nog
een verlaagd plafond met stucplaat moet worden
gemaakt. Stukadoor Kijk in de Vegte heeft er een
laag van 7 mm. op aangebracht.

Vetter en fijner

Onder de indruk

Datzelfde strakke beeld vind je terug in de
woning. Nóg strakker is het zelfs, want waar de
gevel geschuurd is, zijn wanden en plafonds in
de woning glad gepleisterd. “We hebben met de
gipsspuit alles afgewerkt met gips, Knauf MP75”,
zegt Gerwin Kijk in de Vegte. “Alleen hebben we
dan Engis gebruikt, dat is de Belgische variant.
Die is vetter en fijner van structuur. Daardoor kun
je hem gladder pleisteren. En hij droogt witter
op.” Het plafond bestaat uit breedplaat. “Dat
had onze voorkeur boven kanaalplaat omdat we
absoluut geen naden in het plafond wilden”, zegt
opdrachtgeefster Sylvia. Weliswaar heeft breedplaat ook naden, maar doordat er een druklaag
van beton op de plaat komt, zullen die naden niet
werken zoals bij kanaalplaat. Een breedplaatplafond is dan ook goed te stukadoren zonder het

De wanden zijn door aannemer Braakman &
Pannenkoek met Wienerberger lijmblokken
opgebouwd. Daar is een iets dikkere laag gips
opgegaan, zo’n 10 mm. Het stucwerk is voorzien van mat afneembaar sauswerk zodat het
eenvoudig met een doek te reinigen is en mooi
blijft. Want mooi is het. Opdrachtgeefster Sylvia
is razend enthousiast over het eindresultaat.
Gelukkig met de prachtige gevels van de woning
en onder de indruk van het binnenwerk. “Het is
zó strak geworden! Toen ze de keuken kwamen
inmeten, werd ons op het hart gedrukt dat we er
voor moesten zorgen dat er goed gestukadoord
moest worden. Vaak hebben de monteurs nog
veel werk om het passend te maken. Nu kon alles
er zo in worden geschoven. Dit hebben we nog
nooit meegemaakt’ zeiden ze!”

Woonboerderij Veluwe
Architect: EVE Architecten, Nijverdal
Aannemer: Braakman & Pannekoek, Epe
Stukadoor: Gebroeders Kijk in de Vegte,
Nieuwleusen
Leverancier stucmateriaal: Technostuc
Systemen, Almelo

De gevel is gestukadoord met
een traskalkmortel voor de nodige flexibiliteit en onmisbare
dampopenheid.
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