
 

Schilderachtig Nijenburg  

 

Om het monumentale huis Nijenburg in zijn huidige fraaie staat te 

behouden is periodiek onderhoud noodzakelijk. Waaronder natuurlijk 

een goede schilderbeurt. Bouwkundige Erwin van Pelt van Vereniging 

Hendrick de Keyser en schilder Leo van der Linden vertellen over de 

uitdagingen die dat meebrengt. Maar ook over de voldoening die het geeft 

om zo’n pand mooi te houden. ‘Nijenburg is een visitekaartje.’ 

 

Tussen Alkmaar en Heiloo ligt het prachtige landgoed Nijenburg, een geliefde plek 

om te recreëren. Je kunt er wandelen, fietsen of gewoon luieren. Kinderen vinden er 

fijne speelplekken. Het landgoed is een fraai natuurgebied met afwisselend 

bospartijen, open stukken en polder. Te midden van al dat groen spiegelt Nijenburg 

schilderachtig in de grote vijver. Het huis oogt 19de-eeuws, maar de geschiedenis van 

het gebouw gaat veel verder terug, tot omstreeks 1600. 

 

‘Groote woninghe’ 

In die tijd bouwde Gerard van Egmond 

van de Nijenburg hier een ‘groote 

woninghe’. Nazaat Jan van Egmond van 

de Nijenburg ging het voor de wind en 

hij liet het huis een eeuw later dan ook 

in stijl ombouwen tot een luisterrijke 

buitenplaats in classicistische stijl, met 

bossen en landerijen voor jacht en landbouw. Weer een eeuw later werd het huis 

aangepast aan de smaak van de 19de eeuw, met een witgepleisterde voorgevel, een 

balkon en veel grotere vensters in Empire-stijl.  

Door vererving was het landgoed in de loop van de tijd in bezit gekomen van de 

familie Van Foreest. Om duurzaam behoud te garanderen verkocht de familie het 

landgoed aan Natuurmonumenten, dat in 2004 de gebouwen overdroeg aan 

Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging zet zich in om architectonisch en  



 

 

historisch waardevolle huizen in Nederland te behouden en zorgt nu voor het beheer, 

en voor de restauratie van het hoofdgebouw en het bijbehorende monumentale 

koetshuis uit de 18de eeuw.    

Oude verflagen 

Voor een goed beheer is het natuurlijk noodzakelijk 

dat het gebouw van tijd tot tijd opnieuw wordt 

voorzien van een likje verf. Dat is niet een opdracht 

van dertien in een dozijn, vertelt Erwin van Pelt, 

bouwkundige bij Hendrick de Keyser. ‘Wij zijn van 

mening dat verflagen wat vertellen over de 

geschiedenis van een pand. De oude lagen moeten 

zoveel mogelijk blijven zitten. Dus het kaal maken van 

het hout moet beperkt blijven tot situaties waar dat 

echt technisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij 

houtrot. Zolang de oude verflaag nog een beetje intact 

is, laten we die liever zitten. Later kunnen we die verflaag dan weer gebruiken voor 

een historische analyse.’ Van Pelt legt uit hoe dat werkt: ‘Gespecialiseerde bureaus 

kunnen een kleurhistorisch onderzoek doen. Ze schrapen de verf laag voor laag af en 

door de verf en de pigmenten te onderzoeken kunnen ze bepalen hoe oud de 

verflagen zijn. Op die manier kun je enigszins vaststellen hoe het er in een bepaalde 

tijd uit heeft gezien. Bij de buitenkant speelt dit minder, omdat de voorgevel vaker 

werd vernieuwd en ook de kozijnen. De heersende smaak speelde hierin een 

belangrijke rol. Het kozijnhout aan de buitenkant is vaak niet zo oud als de gevel zelf 

is. Maar ook buiten laten we liever de oude verflaag zoveel mogelijk zitten. Van een 

schilder vraagt dat wel wat extra’s.’ Maar niet alleen de wijze van werken maakt het 

project bijzonder. ‘Nijenburg wordt ook veel gebruikt voor bruiloften en partijen. In 

die zin is het voor ons wel een visitekaartje.’  

Uitdaging genoeg dus voor een schildersbedrijf. De eervolle opdracht om het 

hoofdgebouw opnieuw in de verf te zetten viel Schildersbedrijf Drielinden te beurt. 

Het is niet voor niks dat opdrachtgever Hendrick de Keyser bij dit bedrijf uitkwam. 

Schilder Leo van der Linden heeft veel kennis en ervaring als het gaat om het 

schilderen van monumentale panden. En liefde voor zo veel eeuwen historie. Zoals hij  



 

 

zelf zegt: ‘We rijden het hele land door voor restauratieprojecten. Voor een project als 

dit ben je wel extra gemotiveerd om het goed te doen. Ook omdat je werkt voor een 

vereniging die zo veel aandacht besteedt aan het behoud van cultuurhistorisch 

erfgoed. Voor mij een extra uitdaging om het supermooi te maken. En het moet 

allemaal kloppen. Vergeet bijvoorbeeld niet het werk van de steigerbouwers. 

Onzorgvuldigheid kan betekenen dat je het glaswerk van 300 jaar oud beschadigt.’  

Ervaring vereist 

De opdracht was een complete schilderbeurt van al 

het houtwerk aan de buitenkant van het 

hoofdgebouw. ‘Ik werk al tien jaar voor de 

vereniging’, vertelt Van der Linden. ‘Als het echt 

mooi moet worden, weten ze me gelukkig vaak te 

vinden.’ Van Pelt legt uit dat wel meerdere offertes worden gevraagd. ‘We proberen 

wel wat te variëren. Zodat niet steeds dezelfde bedrijven met elkaar concurreren. 

Maar voor zo’n uitdagend project als Nijenburg zoeken we wel een schilder met 

ervaring in soortgelijke projecten. Dan kom je toch bij een select clubje uit.’ Voor de 

onderhoudsbeurt heeft Leo vierenhalve week de tijd. Het werk doet hij samen met 

zijn twee zoons Bas en Rik en ingehuurde collega Robert Tammer. Van der Linden 

trots: ‘Zo langzamerhand worden we echt een familiebedrijf. Echt drie linden.’ Alles 

krijgt een tweeënhalve schildersbeurt: ‘We schuren met machines de oneffenheden 

weg, we vlekken het bij met grondverf, lakken het voor en vervolgens schilderen we af 

met Sigma S2U Allure Gloss.’ Echte problemen is Van der Linden nog niet 

tegengekomen. ‘Hier en daar wat houtrot. Een klein beetje doen we zelf. Als het te 

groot wordt, doet de aannemer de houtreparaties, daar hebben we goed contact mee.’    

Hoge duurzaamheid 

Van der Linden gebruikt Sigma Amarol Gloss, Sigma Amarol Primer en Sigma S2U 

Allure Gloss. ‘De opdrachtgever verwacht van ons een kwalitatief goede verf. Welke 

dat is, is aan ons.’ Van Pelt beaamt dat. Ook hij stelt dat kwaliteit een noodzaak is. 

‘We hebben het bijvoorbeeld niet over moderne kozijnen, die volgens een bepaalde 

norm zijn gemaakt. Naden kunnen open gaan staan. De verf moet flexibel zijn om 

scheuren te voorkomen.’ Van der Linden heeft al een paar klussen gedaan met S2U 

Allure Gloss en hij heeft gemerkt dat hij daarmee goed uit de voeten kan. ‘De verf  



 

 

moet zo glad mogelijk zijn zodat er geen rommel aan hecht. Dat is nodig want het 

hout wordt niet tussentijds schoongemaakt. Daar voldoet deze verf prima aan. De 

glans is prachtig en als je schildert laat de verf zich makkelijk verwerken, in alle 

seizoenen. Volgens Sigma gaat de verf buiten minimaal tien jaar mee. Dat belooft veel 

goeds.’ Van Pelt is blij met die verhoogde duurzaamheid van de verf: ‘We hebben zo’n 

vierhonderd panden in ons bezit. Vroeger hadden we regulier onderhoud om de vier 

jaar. Geleidelijk wordt die periode wat langer. Gelukkig maar. Zelfs met een wat 

langere periode tussen de onderhoudsbeurten is het nog een hele klus om alle panden 

de noodzakelijke aandacht te geven.’ 

 


