
 

 

Schilderen in huis 

 

De basis 
De basis voor elk goed schilderwerk is schoonmaken. Hiermee haalt u allerlei vettigheid 
weg, zoals wat achterblijft van rook- en kookdampen. Doet u dit niet, dan zal de verf niet 
hechten en weer loslaten van de ondergrond. Het gaat bladderen. Is de ondergrond 
goed schoon en vetvrij, dan kunt u verder met de klus. Hoe? Dat hangt af van het 
materiaal. We kunnen onderscheid maken tussen het schilderen van: 
 plafonds en muren van pleisterwerk of gipskartonplaten 
 houten delen, zoals kozijnen, ramen, deuren en schroten 
 
Plafonds en muren voorbereiden  
Bij het schilderen van plafonds en muren van pleisterwerk of gipskartonplaten, hebt u 
vaak te maken met muurverf die uzelf of een vorige bewoner al eens heeft aangebracht. 
Belangrijk is om te weten welke soort muurverf is gebruikt en hoeveel lagen er op de 
muur zitten. Zijn er door de jaren heen veel lagen aangebracht, dan wordt de muur er 
niet beter op. Wanneer de laag te dik wordt, kunnen er barstjes ontstaan. In dit geval 
kunt u beter eerst advies van een specialist inwinnen. 
Gaat u met uw hand over de muurverf en de verf geeft af, dan zult u eerst de oude laag 
moeten behandelen met een fixeermiddel. Dit middel lijmt als het ware alle verfdelen 
aan elkaar vast. Wanneer er een nicotine-aanslag op de ondergrond zit, dan zal de 
vergeling van de nicotine door de nieuwe verflaag heen komen. Dit maakt de muur 
vlekkerig. In dit geval kan een speciale “isolerende muurverf” de oplossing bieden. 
 
Het aanbrengen van nieuwe muurverf 
Muurverf opbrengen gaat het gemakkelijkst met een vachtroller voor de grote 
oppervlakken en een kwast voor langs de randen en in de hoeken. Dek wel vooraf goed 
de omgeving af, want een roller wil nog wel eens spetteren! 
 

Houten delen: de voorbereiding 
Ook houten delen zijn vaak al voorzien van oude verflagen. Zijn de lagen te dik en hier 
en daar gebarsten, dan is het verstandig om alles eraf te halen met krabber, 
schuurpapier of schuurmachine. Kijk vervolgens naar de naden in de hoeken van het 
hout. Ziet u barstjes, dan moet u met de punt van een krabber of een mes deze naden 
goed schoonkrabben. Dit geldt ook voor de kitrand langs het glas. Als de kit hard en 
brokkelig is of de rand is een watergootje geworden, dan moet u deze kit zo recht 
mogelijk uitsnijden en goed schoonmaken. Zit de rest van de verf goed vast, dan is het 
voldoende om het hout zodanig te schuren dat alles mat is. Dit is misschien niet het 
leukste klusje, maar wel heel belangrijk voor de hechting van de nieuwe verflagen. Het 
zou immers jammer zijn van uw tijd, wanneer na een paar maanden de verf weer 
loslaat. Na het schuren is het belangrijk om het stof goed weg te nemen en alleen het 
kale hout te behandelen met grondverf. Goed laten drogen, dit betekent minimaal 16 
uur. Is de grondverf droog en licht geschuurd, dan kan de kitvoeg bij het glas met nieu-
we kit gevuld worden. Zorg hierbij dat de kit aan de glaskant hoger is dan aan de kant 
van het houtwerk. Zo kan het water (van condens of ramen lappen) niet in het hout 
trekken. Ook de barstjes in de hoeken kunt u met kit vullen. Overige gaatjes kunt u 
dichten met stopverf of plamuur. 
 



Houtwerk schilderen 
De volgende dag kan het houtwerk geschilderd worden met grondverf in een kleur die 
past bij de uiteindelijke kleur die u wilt gebruiken. Opnieuw de verf goed laten drogen, 
dus weer minimaal 16 uur. De dag erop moet de droge laag grondverf weer lichtjes 
worden geschuurd. Zorg er wel voor dat het hout niet weer kaal wordt. Wanneer u het 
stof goed hebt weggenomen, bent u klaar om het houtwerk te schilderen in de kleuren 
van uw dromen. Afplakken mag, maar vergeet niet om direct nadat u geschilderd hebt, 
het plakband weg te halen. Anders trekt u de randen van de verf weer los. Dit geldt ook 
voor na het grondverven. Dus verven, plakband direct erna weghalen en voor de 
volgende verflaag opnieuw afplakken. 
 

Kwasten en rollers 
Om te zorgen dat kwasten en rollers niet hard worden, kunt u deze het beste in een 
plastic zakje bewaren. Strijk de kwast of roller niet helemaal droog maar zorg dat er nog 
wat verf in achter blijft. Doe het plastic zakje eromheen en knijp de lucht uit het zakje. 
Bindt een elastiekje om het einde en de volgende keer kunt u zo weer verder. Op deze 
manier kunt u kwasten en rollers ongeveer een week goed houden. 
 

Vellen op de verf 
Vellen op de verf kunt u op de volgende manier voorkomen. Giet voorzichtig een beetje 
verdunningsmiddel of de verf. Dit kan water of terpentine zijn, al naar gelang de verf die 
u gebruikt. Sluit vervolgens de deksel luchtdicht af. Als u het blik later weer opent, roert 
u de verdunning door de verf en is de verf direct op strijkdikte. 
 

Chemisch afval 
Wanneer u klaar bent met uw verfklus, dan kunt u de kwasten en/of rollers schoon-
spoelen in een grote emmer. Laat het een paar dagen staan tot de verfresten op de 
bodem zijn bezonken. Gooi het water in de gootsteen en de verfresten bij het chemisch 
afval. In het geval van verf op terpentine-basis kunt u wat terpentine in bijvoorbeeld een 
jampotje doen. Probeer het potje zo goed mogelijk rond de kwast af te sluiten, met een 
plastic zakje of (aluminium)folie. Dit voorkomt dat de terpentine in een mum van tijd 
verdampt. Na bezinking is de schone terpentine opnieuw te gebruiken, de rest moet 
weer bij het chemisch afval. Bij iedere woning hoort een gele of rode chemobox. Hier 
kunt het chemisch afval in bewaren. Op de deksel staat vermeld welk afval hierin hoort. 
Is de chemobox vol, dan kunt u de chemokar bellen, telefoon 599 97 11. Deze haalt het 
afval gratis op. Het klein chemisch afval moet persoonlijk worden aangeboden, u mag 
het dus niet onbeheerd buiten zetten. U kunt het ook zelf wegbrengen naar de 
hoofdpost Aruba of de wijkposten Zilverschoon en Zandloperweg. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van één van onze 
wijkteams. De wijkteams houden iedere werkdag spreekuur van 08.30 – 10.00 uur. 
 
 
De Goede Woning 
Bezoekadres  : Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden   : op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
Telefoon  : 055 – 369 69 69 
Fax   : 055 – 369 69 09 
Postadres  : 468, 7300 AL Apeldoorn  
E-mail   : info@degoedewoning.nl 
Internet   : www.degoedewoning.nl 
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