
Huis in Eigen Hand 
Wandverfraaiing 

 
 

Bij het inrichten en aanpassen van de woning aan eigen smaak hoort zeker ook 
de afwerking van wanden- en plafonds. U geeft uw woning hierdoor een eigen 
sfeer. Wandafwerking kan op verschillende manieren. Denk aan schilderwerk, 
behang, sierpleister, stucwerk, schroten of platen (bijvoorbeeld hout of gips). 
Voor het plafond wordt meestal schilderwerk, schroten of platen toegepast. Wij 
geven u graag aanwijzingen en tips bij verbetering van wanden en plafonds. 
 
Stukadoren 
Stukadoorsmortel is in twee soorten verkrijgbaar. Roodband geeft de ideale gladde 
ondergrond voor behang, sierpleister en structuurverf. Roodband is echter niet geschikt 
om toe te passen in natte ruimten. Geelband is grover en meer geschikt voor gekorreld 
schuurwerk en pleisterwerk. Beide zijn bruikbaar op elke steenachtige ondergrond. Ze 
worden verkocht in zakken van 25 kilo, genoeg voor een oppervlakte van vijf m², in een 
laag van vijf millimeter dikte. 
 
Benodigde materialen 

 kuip (te huur) 
 mixer  voor op de boormachine (te huur) 
 spaarbord van 50 x 50 centimeter 
 vlakspaan 
 troffel 
 rei (liniaal zonder cijfers) 
 schuurbord 
 hoekschopje 
 spons 
 blokkwast 
 waterpas 

 
Voorbereiding  
Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond. U brengt op sterk zuigende muren 
(gasbeton, porisosteen, kalksteen) met een blokkwast een gronderingsmiddel aan. En u 
voorziet de muren die juist weinig vocht opnemen (beton, gipsblokken, betonemaille) 
van een hechtingsmiddel. Wanneer de muren zijn geverfd controleert u of de 
ondergrond niet loslaat; anders moet u eerst de verflaag verwijderen. Als de muur een 
donkere ondergrond heeft, die naderhand kan doorschijnen,  dan moet u de muur eerst 
schilderen met lichte, schrobvaste latex.  
 
De mortel (specie) maakt u aan volgens de aanwijzing op de verpakking. Als u de hele 
wand wilt stukadoren dan plakt u met een beetje specie een paar latten van vijf 
centimeter dikte op de muur, zodat u later goed kunt afreien. Met een waterpas kijkt u of 
deze stucgeleiders horizontaal hangen en u plakt ze zover uit elkaar dat de rei er drie 
kan overbruggen. 
 
De mortel aanbrengen 
De mortel schept u op het spaarbord. U plaatst de vlakspaan met de lange kant 
onder een hoek van 45 graden tegen de muur. Daarna smeert u de mortel met een 
opgaande beweging uit. Heeft u een stuk gedaan, beweeg dan de rei er langs en 
zigzag van boven naar beneden. Zo nodig voegt u met de troffel mortel toe en rei 
grote vlakken nogmaals af, maar dan diagonaal. Tenslotte werkt u opgebolde 
mortel bij met de verfkwast. 



Hoeken kunt u extra verstevigen door op een buitenhoek een metalen hoekbeschermer 
te bevestigen met mortel.Deze hoekbeschermer werkt u weg onder het stucwerk. Bij 
een binnenhoek brengt u mortel aan tot helemaal in de hoek en die maakt u vervolgens 
strak met het hoekschopje. Vervolgens snijdt u de hoek met de punt van plakspaan of 
de troffel door. Na anderhalf uur kunt u het pleisterwerk bijwerken. U schuurt met een 
vochtige harde spons alle oneffenheden vlak. U verwijdert eventuele stucgeleiders en u 
vult groeven op met mortel. Als de pleisterwand goed hard is, schuurt u de wand 
nogmaals. De wand is nu klaar om af te werken met sierpleister, steenstrips, behang of 
muurverf.  
 
Behang 
Behangen gaat het best op kale schone muren. Voordat u gaat behangen moet u dus 
eerst het oude behang verwijderen. Wel wat meer werk, maar het resultaat is mooier. 
Tevens kan het problemen voorkomen omdat de verontreiniging en drukinkten uit het 
oude behang oplost in het plaksel en te zien is in het nieuwe behang. U kunt oud 
behang verwijderen met behang afweekmiddel of met een stoomapparaat. U smeert het 
afweekmiddel met een kwast op het behang en laat het inwerken. Daarna haalt u heel 
gemakkelijk het behang eraf met een groot plamuurmes. Doe dit wel voorzichtig want 
anders beschadigt u de pleisterlaag. Voor een goede hechting van het behang aan de 
muur moeten zuigende en poreuze muren en eventuele reparatieplekken worden 
behandeld met verdunde behanglijm die u een dag laat drogen. Muren die weinig vocht 
opnemen moeten worden opgeschuurd. Verwijder alle obstakels van de wand, zoals 
spijkers en haakjes. Schakel de stroom uit en verwijder de lichtschakelaars en 
stopcontacten. Na het afsteken wast u de achtergebleven lijmresten af met zeepsop en 
laat de muur goed drogen. Dan schuurt u de muur licht met schuurpapier en reinigt hem 
na met schoon water. Donkere vlekken kunnen namelijk door het nieuwe behang heen 
zichtbaar blijven. Oneffenheden kunt u bijwerken met een vulmiddel. 
 
Tips  
 Vinylbehang moet altijd worden verwijderd omdat behangplaksel hierop niet hecht. 

Afweekmiddel zal niet door het behang heendringen als hierop latexverf is  aan-
gebracht. Deze laag moet eerst worden opengewerkt. Dit kunt u doen door het 
behang te schuren of open te krabben. Pas dan zal het afweekmiddel er goed 
doorheen trekken. 

 
Benodigde materialen om oud behang te verwijderen 
 plamuurmes 
 kwast 
 schuurpapier 
 behang afweekmiddel/stoomapparaat 
 vulpasta 
 behangkrabber 
 
                    
Benodigde materialen voor behangen 
 plaktafel (te huur)  
 emmer  
 trap  
 schaar 
 insmeerborstel 
 behangborstel  
 rolmaat 
 schietlood of waterpas (met rechte lat) 
 nadenroller  
 potlood 
 duimstok 
 behangplaksel  
 behang 
 



 Voorbereiding 
Meet van tevoren hoeveel behang u nodig heeft. Een standaardrol is 52 cm breed en 10 meter lang. Van een 
behang met een aansluitend patroon heeft u ongeveer 15% meer nodig. Controleer of alle rollen hetzelfde 
productienummer hebben. Dit voorkomt kleurverschil. Neem een extra rol in verband met knipverlies. De banen 
knipt u 10 cm langer dan de kamerhoogte. U merkt ze achterop met potlood, zodat u ze straks allemaal 
gemakkelijk in dezelfde richting op de muur kunt brengen. Houd er tijdens het knippen van patroonbehang 
rekening mee op welke wijze de banen op elkaar aansluiten.  
Begin met het aanmaken van het plaksel volgens voorschrift. Voor het aanbrengen van de eerste baan tekent u 
een loodlijn op de muur. Dit doet u op ongeveer een halve meter uit de hoek, zodat u de baan ernaast een paar 
centimeter door de hoek heen kunt plakken. U legt een stapel banen op de plaktafel en smeert de eerste baan 
gelijkmatig in. U smeert vanuit het midden naar de zijkanten, waarbij het onderliggende behang ervoor zorgt dat 
de tafel schoon blijft. Sla het ingelijmde gedeelte dubbel en laat de lijm goed intrekken.Verschuif de baan zodat 
de rest van de baan kan worden ingesmeerd. U slaat ook dit deel naar binnen en laat de lijm 5 tot 10 minuten 
intrekken. Vouw het bovenste dubbelgeslagen gedeelte voorzichtig open en plak de baan precies tegen de 
loodlijn, waarbij u een paar centimeter over het plafond gaat. Deze rand knipt u later af. Wrijf met de borstel het 
behang tegen de muur- steeds vanuit het midden naar de zijkanten- zodat luchtbellen verdwijnen. Als het 
bovenste gedeelte vastzit kunt u het onderste gedeelte van de baan voorzichtig lostrekken en op dezelfde wijze 
vastplakken. Vervolgens drukt u met de stompe kant van de schaar de boven- en onderkant van het behang 
strak in de hoek en knipt de randen langs de vouwlijn af. De volgende banen doet u op dezelfde manier. Plak de 
randen tegen elkaar aan  (niet over elkaar heen). Met de nadenroller bewerkt u de naden. U plakt over de 
contactdozen heen en snijdt daarna het behang langs het montageplaatje in. Bij zowel inwendige als uitwendige 
hoeken knipt u de baan zo breed af dat deze niet meer dan enkele centimeters door of over de hoek heen 
komen.  
 
Verf 
Een eigentijdse tint, een frisse glans: met een paar kwaststreken kan het huis al een nieuwe uitstraling krijgen. 
Er is keuze genoeg in kleur en soorten verf en de variatie in kwasten en rollers is enorm. Goed verfwerk begint 
met een goede voorbereiding. Bedek vóór u begint alle spullen in de kamer met schilderfolie of kleden. Zorg 
voor een schone, droge en vetvrije ondergrond en verwijder alle loszittende of slecht hechtende verflagen. Soms 
kan het nodig zijn om scheurtjes of een ruw oppervlak te plamuren. Breng dan de plamuur (op een gegrond 
oppervlak) in een zo dun mogelijke laag aan met een plamuurmes en schuur, zodra de plamuur goed hard is, de 
bewerkte delen glad met fijn schuurpapier. Maak opnieuw het oppervlak volkomen stofvrij. Voor het sausen van 
wanden en plafonds wordt veelal latex gebruikt. De latex wordt aangebracht met een dikke, ronde kwast en een 
vachtroller.  

Voor plafonds is het handig de vachtroller op een stok te plaatsen. Saus eerst de hoeken en randen langs 
kozijnen met de kwast. Vervolgens saust u het oppervlak binnen de randen met een vachtroller. Om de latex 
goed over de roller te verdelen, gebruikt u een verdeelrooster (deze kunt u in de sausemmer zetten) of een 
rollerbak (hierin moet u de latex overgieten). Rol afwisselend horizontaal, verticaal en schuin om de latex 
gelijkmatig over de wand of het plafond te verdelen. Rol rustig, zo voorkomt u luchtbellen in de verflaag en 
beperkt u het aantal spetters. Latex is wateroplosbaar, u kunt dus de kwast en roller met water schoonmaken.  
 
Verven nieuw en onbehandeld hout 
Zorg dat het hout goed droog is en behandel het met een ontvettingsmiddel (met verdunde ammoniak). Vul 
gaten en scheuren met houtplamuur, laat het uitharden en schuur de plekken glad. Schuur vóór het schilderen 
het oppervlak met middelfijn en daarna met fijn schuurpapier en maak het oppervlak stofvrij. Breng dan eerst 
een laag grondverf aan, laat die goed drogen en schuur het geheel nog een keer met fijn schuurpapier.  Borstel 
na het schuren de stof weg. Bij nieuw hout kan het zijn, dat de grondverf ‘wegzakt’ en na het schuren de 
houtnerf nog duidelijk te zien is. Het is dan verstandig om een tweede laag grondverf aan te brengen, deze na 
droging te schuren en stofvrij te maken. 
 
Als u metaal gaat verven, verwijdert u eerst bladderende of gebarsten verf en roest met een krabber, een 
staalborstel of grof schuurpapier. Schuur oneffenheden glad en maak het oppervlak stof- en vetvrij. Breng op 
kale plekken ene laag primer (grondverf voor metaal) aan, laat het drogen en schuur het licht op. Gebruik voor 
radiatoren speciale radiatorlak. Deze is bestand tegen hoge temperaturen. Vergeet niet voor elke laag het 
oppervlak licht op te schuren. 
 
Tips  
 Voor het verven van hout kunt u het beste kwalitatief goede kwasten gebruiken. 
 Door met schuurpapier langs de haren van een nieuwe verfkwast te gaan haalt u losse haren uit de kwast.  
 Voor grote oppervlakten kunt u een schuimroller of een brede platte kwast gebruiken. Voor smalle randjes 

een kwast van ongeveer anderhalve centimeter dik. 
 



 Sierpleister  
Met sierpleister krijgt u een decoratieve wand in iedere gewenste structuur. Sierpleister hecht zich vrijwel op elke 
vetvrije ondergrond en het is sterk, het blijft lang schoon en geeft het vertrek een ruime indruk.  U kunt kiezen uit 
sierpleister met boomschorsstructuur, granol met korrels van 1 of maximaal 3 millimeter en structuurverf voor 
fijnkorrelige structuren. 
 
U zorgt voor een vlakke, schone en droge ondergrond. Dat betekent dat u oude verflagen en behang- en 
lijmresten verwijdert en scheuren en gaten repareert met een vulmiddel. Voor een optimale hechting brengt u 
eerst een voorstrijkmiddel op. Gebruikt u een mengkleur, dan brengt u alle sierpleister of structuurverf in een 
keer op kleur. Eventueel mengt u de kleur ook al door het voorstrijkmiddel. Voordat u de sierpleister op de muur 
aanbrengt, is het verstandig om even op een stuk hout te oefenen. 
 
Aanbrengen 
U brengt de sierpleister aan met de vlakspaan van beneden naar boven gelijkmatig op de wand, in een laag van 
circa 2 mm dikte. Het overtollige pleister strijkt u weg met de spaan onder een hoek van 45 graden. U doet niet 
meer dan stroken van 2 meter breed tegelijk. De structuur moet u binnen 20 minuten aanbrengen met een 
schuurspaan. U plaatst deze plat op de wand en beweegt hem verticaal, draaiend of op een andere 
fantasievolle, maar wel zo regelmatig mogelijke beweging. Voor het mooiste resultaat reinigt u het gereedschap 
regelmatig met water. Bij structuurverf begint u in de hoeken, langs de plinten en de kozijnen. Daarna verft u de 
grote oppervlakken. Na een droogtijd van 20 minuten kunt u structuur maken met een vachtroller.  

Benodigde materialen 
 spaarbord 
 roestvrijstalen vlakspaan 
 kunststof schuurspaan 
 blokkwast 
 Voor structuurverf zijn een blokwitter en een vachtroller voldoende. 

 
Steenstrip 
Zorg voor een vlakke, schone, droge wand zonder beschadigingen. U demonteert schakelaars, 
wandcontactdozen en plinten. Vervolgens bevestigt u aan beide uiteinden van de wand, van de vloer tot het 
plafond, twee latten waarop u een laagverdeling aftekent. Hiertussen spant u het metselkoord. Een laag bestaat 
uit een steenstrip met voeg; pas zo nodig de voegbreedte (ongeveer 1 millimeter) aan zodat u op een aantal 
hele steenstrips uitkomt. U smeert een drie millimeter dikke laag lijm op de steenstrip en u drukt de strip met 
schuivende beweging muurvast, precies langs het metselkoord. U brengt het koord na elke laag een maatstreep 
omhoog. Aan het eind van de muur moeten strips vaak verkleind worden. Bakstenen strips kunt u eenvoudig 
kleiner maken door aan de achterzijde met een beitel in te krassen en vervolgens te breken. De lijm moet ten 
minste twaalf uur drogen, daarna kunt u beginnen met afvoegen. Hiervoor mengt u in de emmer een kant en 
klaar voegsel voor steenstrips of specie van cement en rivierzand. U neemt wat voegsel op het voegplankje en u 
strijkt het met de voegspijker stevig tussen de strips. Kies hiervoor een volle, een terugliggende of een 
uitgeholde voeg. In het laatste geval drukt u een stuk elektriciteitspijp in de natte mortel. Een rustiek uiterlijk 
creëert u door over een volle voeg met een stevige borstel te strijken.  
 
Beoordeling verbeteringen bij vertrek uit de woning 
Voor een groot aantal veranderingen in de woning geldt, dat deze bij vertrek uit de woning gehandhaafd kunnen 
blijven. Voorwaarde is wel dat deze technisch op een goede wijze zijn aangebracht en ook op het moment van 
de verhuizing nog in goede staat verkeren. Meer informatie hierover leest u in onze klusfolder ‘Huis in Eigen 
Hand, zelf aangebrachte voorzieningen en het klusoverzicht’.  
 



Advies & ondersteuning 
Als u van plan bent zelf veranderingen in huis aan te brengen, kunt u via het Klusoverzicht nagaan of de 
voorgenomen verandering door ons wordt toegestaan. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze 
opzichter. Wij helpen u graag als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen. Wij hebben de beschikking 
over informatie die het doorvoeren van veranderingen in uw woning kunnen vergemakkelijken. Tevens kunnen 
wij u uitgebreid adviseren over materiaalkeuze en aanpak. Maar ook met vragen over gemeentelijke 
vergunningen kunt u bij ons terecht. Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon 055 – 
369 69 69.  
 
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   : Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
E-mail   : info@degoedewoning.nl       
Internet   : www.degoedewoning.nl 
 
Wijzigingen onder voorbehoud 
Juni 2009 
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