
Duurzaam (her)bouwen

Villa De Reehorst werd begin 1900 in Driebergen-Rijsenburg 
gebouwd als zomerverblijf van de Amsterdamse bankier J.W.H. 
Crommelin. Het statige gebouw  bevindt zich op Landgoed De 
Reehorst, dat sinds de jaren 70 eigendom is van de gelijknamige 
stichting. Bestuurder van de stichting Peter Vullers werkt voor 
alle zaken die het landgoed betreffen nauw samen met Ellen 
Wiewel. Zij is programmamanager voor de nieuwe huisvesting 
van Triodos Bank op Landgoed De Reehorst. ‘We hebben naast 
de afspraken over de toekomstige bouw van de bank ook 
afspraken gemaakt over de inrichting van het landgoed. 
Vandaar dat wij voor grote projecten op het landgoed samen 
optrekken’, licht Vullers toe. Een van die grote projecten was 
de renovatie van Villa De Reehorst, die begin 2015 voor een 
groot deel afbrandde.

Uitdaging
De afgebrande villa was een behoorlijke uitdaging. ‘Na de 
brand stond het pand een tijd bloot aan de elementen’, schetst 
Vullers. ‘Het dak was grotendeels vernietigd en van de vloer 
was weinig over. Om verdere schade te voorkomen hebben we 
een grote tent om het gebouw laten zetten. Na aanbesteding 

hebben we het renovatiewerk gegund aan een bedrijf dat 
gepokt en gemazeld is in dit soort werk: Schakel & Schrale, de 
restauratiepoot van bouwconcern BAM.’ 
Schakel & Schrale stond voor een flinke klus, zag Kees 
Benschop, projectleider bij Schakel & Schrale. ‘In totaal zijn er 
zo’n 80 mensen druk mee geweest. Ik schat dat er elke dag 
gemiddeld wel zo’n 20 mensen bezig waren. Wij hebben, om 
het pand te stabiliseren, eerst de vloeren gelegd op de zolder 
en de eerste verdieping. Daardoor hadden de gevels weer een 
verbinding met elkaar en konden we veilig de villa in. Eerst 
werkten we nog onder de tent, maar in maart hebben we in 
vier dagen het hele prefab dak met dakkapel op zijn plek 
gezet.’ 

Geholpen door Sigma Coatings
Niet al het schilderwerk kon in één keer worden uitgevoerd. 
Doordat het pand veel bluswater had opgenomen en 
vervolgens in weer en wind heeft gestaan, is het metselwerk 
nog steeds helemaal verzadigd met vocht. ‘Vooral de 
gemetselde wanden waar het stucwerk overheen zit, zijn te 
vochtig om te sauzen’, constateerde Benschop, geholpen door 

vochtigheidsrapporten van Sigma Coatings. ‘Daarom hebben 
we het sauzen uitgesteld. Eerst gaan we een seizoen stoken, 
zodat alles in een hoger tempo kan drogen. We denken aan 
een halfjaar. Veel andere gedeeltes, zoals de plafonds, zijn wel 
al afgewerkt.’
Voor het schilderwerk huurde Schakel & Schrale K&N 
Schilderwerken in. ‘We hadden met hen goede ervaringen 
opgedaan bij de restauratie van de Augustinuskerk in Utrecht’, 
verklaart Benschop die keus. ‘We weten dat Bas Nieuwenhuijsen 
van K&N Schilderwerken goede kwaliteit levert en een goed 
gevoel heeft voor restauratie van monumentale panden.’ 
Nieuwenhuijsen neemt het van hem over. ‘Half januari ben ik 
begonnen met mijn compagnon Jan Beijeman en nog een 
collega. Het lijstwerk kaal maken en drie keer schilderen bleek 
een grote klus. Lastiger dan we van tevoren hadden ingeschat, 
want overal bleek muurverf te zitten. Maar het resultaat is 
prachtig. Daarna hebben we de buitenkozijnen en gevelkozijnen 
kaal gemaakt en geschilderd. Vervolgens waren de kozijnen 
binnen aan de beurt. Sommige waren niet meer te redden; 
daar zijn nieuwe geplaatst. De oude kozijnen zitten zo strak in 
de verf dat je ze bijna niet kunt onderscheiden van de nieuwe. 
Stukje bij beetje hebben we zo alles aangepakt.’

Biobased verf
Een deel van het schilderwerk is uitgevoerd met de gloednieuwe 
verf Sigma Air Pure. Het product is voor maar liefst 45 procent 
biobased, wat betekent dat het voor bijna de helft uit 
herwinbare grondstoffen bestaat. Daarnaast is de verpakking 
gemaakt uit gerecycled materiaal. Benschop gaf de voorzet. 
‘We wisten dat Sigma Coatings met biobased verf op de markt  
zou komen, dus we legden de vraag daarnaar via K&N 
Schilderwerken bij Sigma Coatings neer. Sigma Coatings pakte 
die uitdaging met beide handen aan. Ze verzorgden een 
presentatie voor de opdrachtgever, de schilder en voor ons.  
En we kregen een voorschot van een eerste batch die voor de 
markt was bedoeld. We zijn dus echte pioniers.’ Benschop is er 
blij mee. ‘BAM besteedt veel tijd en aandacht aan haar carbon 
footprint. Wij zoeken altijd naar wegen om nóg duurzamer te 
bouwen. Biobased verf past daar goed in. Naast alle andere 
duurzame materialen die we in dit project hebben toegepast.’

Het beste van het beste
Als schilder is Nieuwenhuijsen ook blij met Sigma Air Pure.  
‘De kwaliteit is uitstekend. De verf geeft een mooi mat 
resultaat; daar houd ik van.’ Sowieso werkt Nieuwenhuijsen 
graag met Sigma Coatings. Ik wil graag het beste van het beste 
van één merk in plaats van meerdere merken. Sigma Coatings 
kan dat over de volle breedte leveren. En ik hoef maar te  
bellen voor advies of een bestek en binnen drie dagen heb ik 
het op de mail. Ook in dit project heeft Sigma Coatings  
ons goed ondersteund. Wij zijn een relatief klein bedrijf, dat 
niet zoveel afneemt, maar voor Sigma Coatings maakt dat niet  
uit. Bezoekrapporten, vochtrapportages: alles wat we nodig 
hadden, lag er gewoon.’ 
Ook Wiewel en Vullers werden enthousiast over het gebruik 
van Sigma Air Pure. Vullers: ‘Als landgoed willen we ons 
duurzaam ontwikkelen en we willen een bijdrage leveren aan 
het mogelijk maken van duurzame ontwikkelingen. Het voorstel 
van Schakel & Schrale voor biobased verf paste daar prima in.’ 
Wiewel benadrukt dat het voor de opdrachtgever belangrijk is 
dat de kwaliteit vergelijkbaar is met het product uit het bestek. 
En dat dezelfde garanties werden afgegeven. Sigma Coatings 
bevestigde beide, dus kon de verf groen licht krijgen.

Ga naar sigma.nl voor meer informatie over Sigma Air Pure

Begin februari 2015 verwoest een felle brand een groot deel van Villa De Reehorst bij 
Driebergen-Rijsenburg. De renovatie van het statige pand biedt nieuwe kansen voor 
verduurzaming.

Bas Nieuwenhuijsen, K&N Schilderwerken (knsw.nl)

Sigma Air Pure. Dé supermatte biobased muurverf voor binnen.

Kees Benschop, projectleider bij Schakel & Schrale. 


