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Inleiding 
Denkt u er aan zelf te schilderen? Gebruik dan de Eigenhuis SchilderGids! 
Wellicht ziet uw buitenschilderwerk er voor u nog prima uit, maar is dat wel echt zo? Even 
snel uw houtwerk een likje verf geven zodat de woning er weer jaren tegenaan kan? Zo 
werkt het helaas niet. 
 
Buiten schilderen lijkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Wilt u het houtwerk 
optimaal beschermen tegen weersinvloeden dan moet u meer doen dan alleen 
schilderen.  Schilderen is pas de laatste stap in het proces van goed 
buitenschilderwerk. De voorbereidende werkzaamheden zijn minstens net zo 
belangrijk, misschien nog wel belangrijker. 
 
Ook als u zelf niet gaat schilderen komt de Eigenhuis SchilderGids voor 
buitenschilderwerk goed van pas. Zo weet u zeker dat het schilderwerk goed 
wordt uitgevoerd door de desbetreffende partij. Want als iets vervelend is, is het 
wel dat uw buitenschilderwerk binnen een jaar weer gebreken vertoont, 
waardoor weersinvloeden de kwaliteit van het buitenschilderwerk kunnen 
beïnvloeden.  
 
In de Eigenhuis SchilderGids ontvangt u een eenvoudig stappenplan dat u helpt 
om het buitenschilderwerk in optimale staat te houden. Met de juiste 
voorbereiding zult u direct resultaat zien en blijft het houtwerk op de lange 
termijn beter beschermd tegen weersinvloeden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Deze gids is een publicatie van Eigenhuis Schilderplan. Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
opgesteld. De informatie is geheel vrijblijvend en wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op 
juistheid. Voor de gevolgen van een eventuele fout of onvolledigheid in deze gids is Eigenhuis Schilderplan niet 
aansprakelijk. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze publicatie liggen bij Eigenhuis Schilderplan. Niets 
van de inhoud van deze publicatie mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eigenhuis Schilderplan 
openbaar gemaakt worden. Eigenhuis Schilderplan is een merk van Plancius B.V. 
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1. Goede ondergrond is het halve werk 
Voordat gestart wordt met schilderwerk moet goed gekeken worden naar de kwaliteit van 
de ondergrond. Als houtrot of roest onder de verf zit is het risico groot dat deze 
problemen zich verder uitbreiden. Hierdoor raakt het houtwerk verder aangetast. 
 
Het is daarom essentieel dat u eerst al het schilderwerk controleert en 
inspecteert op problemen en deze verhelpt voordat u aan de slag gaat met het 
buitenschilderwerk. Verderop in de Eigenhuis SchilderGids vindt u bij stap 4 de 
uitleg over hoe u houtrot kunt verwijderen, mocht dit bij uw inspectie naar voren 
komen.  
 
Eerst wassen en dan schuren of andersom? 
Voordat u gaat schuren moet u het hele oppervlak eerst grondig wassen met een 
weinig milieubelastend reinigingsmiddel en vervolgens met schoon water 
afwassen. Als laatste kunt u het houtwerk afdrogen met een doek. Doordat u het 
schilderwerk goed reinigt voor u gaat schuren voorkomt u dat vuil in het 
schilderwerk schuurt. 
 
Daarna verwijdert u eventuele defecte en slecht hechtende verflagen. Dit kan 
worden verwijderd met een krabber of met grof schuurpapier. Bij grotere 
hoeveelheden loszittende verf is het gebruik van een elektrische hete-lucht föhn 
aan te raden. Let bij het gebruik van een föhn goed op dat u de ondergrond niet 
verbrand of zwart blakert. Dit zorgt voor een veel minder goede hechting van de 
nieuwe verflagen. 
 
Als alle loszittende verflagen zijn verwijderd, kunt u beginnen met schuren. Let 
op: bij schuren adviseren wij niet een te grof schuurpapier gebruiken. Grof 
schuurpapier is alleen nodig wanneer de oude verflaag niet meer intact is en de 
verf loslaat van het hout. 
 
 
 
Bij schilderwerk wat intact is gebruikt u: P240 – P320 

Bij schilderwerk wat niet meer intact is gebruikt u: P80 – P120 
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2. Goed voorbereiden is van belang 
Het schilderwerk aan een woning bevindt zich vaak ook op lastig bereikbare plekken. En 
werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Als u gebruik gaat maken van ladders of 
steigers, zorg er dan voor dat deze op een stabiele ondergrond staan.  
 
U kunt hiervoor gebruik maken van plaatmateriaal, zodat de ladder of steiger 
niet kan wegzakken. Er zijn ook speciale antislip matten om te voorkomen dat 
een ladder wegglijdt.  
 
Zorg ervoor dat u een steiger altijd op de juiste manier opbouwt en goed aan de 
gevel verankerd als u op grotere hoogte gaat werken. Dakkapellen zijn in het 
algemeen zeer lastig bereikbaar. Hiervoor zijn speciale dakkapel steigers of 
uitbreidingen van rolsteigers voor verkrijgbaar.  
 
In sommige gevallen zijn onderdelen zo slecht bereikbaar dat een hoogwerker 
noodzakelijk is. Heeft u geen ervaring met hoogwerkers of steigers? Overweeg 
dan om het schilderwerk uit te besteden. Het werken met dit materiaal is een 
vak apart.  
 
 

Eigenhuis Schilderplan  

Ziet u er tegenop om steeds weer de gang met de kwast te maken? 

Overweeg dan het Eigenhuis Schilderplan. Zeker van tijdig en kundig 

schilderwerk, gespreid via een vast maandbedrag betaald. Geen 

rare kwasten aan uw Eigenhuis! 
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Scherpe kanten 
Vergeet bij de voorbereiding niet om te controleren of er scherpe kanten aan uw 
houtwerk aanwezig zijn. Met scherpe kanten worden de hoeken van houtwerk 
bedoeld. Als deze niet mooi afgerond zijn krijgt het hout op deze plekken geen 
goede bescherming, omdat de verf makkelijker loskomt van de scherpe kant. 
Een straal van 3 of 4 millimeter geeft een uitstekend uitgangspunt.  
 
Klemmende delen 
Ook klemmende draaiende delen zijn goed om voor het schilderen aan te 
pakken. Het is zonde als na de uitvoer van het buitenschilderwerk al snel 
beschadigingen ontstaan door het over elkaar slijten van onderdelen. Door de 
slijtage is de kans groter dat het houtwerk in contact komt met vocht, met alle 
gevolgen van dien. 
 

3. Gebruik geen plamuur 
Het is belangrijk dat u zo min mogelijk plamuur gebruikt. Dit komt omdat plamuur niet 
tot nauwelijks elastisch is. Hout blijft altijd werken en plamuur kan niet mee bewegen, 
hierdoor komt plamuur los en ontstaan er scheuren in het houtwerk.  
 
Dit heeft tot gevolg dat vocht onder de plamuur en verflagen komen, hierdoor 
kan er houtrot ontstaan. In plaats van plamuur kunt u het beste bij kleine gaatjes 
en scheurtjes u overschilderbare urethaankit gebruiken. Bij grotere gaten in het 
houtwerk is 2-componenten epoxyhars aan te raden. Het gebruik van deze twee 
reparatiemiddelen is lastiger in gebruik dan plamuur. Echter het eindresultaat is 
vele malen beter dan wanneer u plamuur gebruikt. In stap 4 krijgt u meer uitleg 
over het repareren met epoxyhars. 
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4. Houtrot verwijderen 
Houtrot kunt u herkennen aan zachte plekken in het hout. Vaak is op deze plek de kleur 
van het hout ook anders dan de rest van het houtwerk. In de buurt van het houtrot zitten 
vaak scheuren of kieren waardoor vocht in het houtwerk doordringt. 
  
Het is een lastige klus om houtrot te repareren, maar wel essentieel. Als houtrot 
namelijk niet op de juiste manier wordt behandeld dringt houtrot altijd verder 
door in het houtwerk.  
 
Wanneer u er achter komt dat houtrot in uw houtwerk aanwezig is, dan is het 
essentieel dat u houtrot zo snel mogelijk behandeld. U doet dit door het 
aangetaste hout weg te frezen en ook een deel van het gezonde hout, zodat ook 
de uitlopers van de houtrot weg zijn. Hierdoor zal het houtrot niet weer opnieuw 
ontstaan. Het gebruiken van een frees is aan te raden. Dit zorgt voor een goede 
aanhechting. 
 
Gebruik bij het herstellen altijd een tweecomponenten epoxyhars. Deze werkt 
meer mee met de werking van het hout. Voordat u de epoxyhars aanbrengt 
moet u het kale hout eerst fixeren en laten indrogen. Vervolgens kunt u de 
epoxyhars aanbrengen en vormen. Na voldoende droging moet u de epoxyhars 
goed schuren, ontvetten en gronden. Daarna kan het worden afgewerkt.  
 
Wanneer de houtrotplek groter is dan uw vuist wordt geadviseerd om het 
houtdeel te vervangen. Epoxyhars biedt dan niet meer voldoende ondersteuning 
voor het houtwerk. Het vervangen van het houtdeel is een ingewikkelde klus. Het 
is verstandig dat u hiervoor een specialist inschakelt. 
 
 

Eigenhuis Schilderplan  

Ziet u er tegenop om steeds weer de gang met de kwast te maken? 

Overweeg dan het Eigenhuis Schilderplan. Zeker van tijdig en kundig 

schilderwerk, gespreid via een vast maandbedrag betaald. Geen 

rare kwasten aan uw Eigenhuis! 
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5. Kitten, dat is lastig! 
Een belangrijk punt wat vaak over het hoofd wordt gezien is het controleren van 
kitranden langs het (isolatie)glas. Dit is een van de belangrijkste punten van het 
voorbereidende werk.  
 
Als een kitrand open staat, kan vocht gemakkelijk binnendringen in het hout. U 
kunt met een aardappelschilmesje controleren of bij u de randen langs het glas 
nog afgesloten zijn.  
 
Zijn de kitranden aan vervanging toe? Snijd de bestaande kitranden dan eerst uit 
en maak de naden goed schoon en droog. Vervolgens kunt u met een 
overschilderbare beglazingskit de rand langs het glas afkitten. De overtollige kit 
kunt u met behulp van een gladmaker afmessen, zodat de kitrand goed egaal is. 
Let daarbij goed op of de kitrand rond verloopt van het glas naar de glaslat. 
Ditzelfde principe kunt u toepassen op openstaande naden in hoekverbindingen 
van kozijnen, ramen en deuren.  
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6. Kleur- en verfkeuze 
Door de vele soorten en merken verf is het lastig om te bepalen welke producten u nodig 
heeft. Om een goede keuze te maken, begint u bij het begin. Buiten is er de keuze tussen 
acryl- of alkydverf.  
 
Acrylverf of alkydverf? 
De meest gekozen verf is op alkydbasis. Alkydverf heeft een langere levensduur 
en een betere dekking dan acrylverf. Het is belangrijk bij het schilderen dat u de 
alkydverf niet tot nauwelijks verdund. Gereedschap, zoals kwasten kunt u 
reinigen met terpentine.  
 
Donkere of lichte kleur? 
Let bij het kiezen van een kleur goed op dat donkere kleuren meer te lijden 
hebben. Donkere kleuren nemen meer warmte op en hebben in de zon dus 
meer te lijden. Bij donkere kleuren ontstaat dus meer werking in de verf, 
hierdoor is het houtwerk eerder toe is aan een nieuwe schilderbeurt.  
 
Hoogglanslak 
Hoogglanslak heeft over het algemeen een betere duurzaamheid dan een 
halfglanslak. Bij hoogglans blijft de kleurechtheid en glans langer behouden. Een 
ander mooi bijkomend voordeel van hoogglans: het maakt gemakkelijk schoon.  
 
Als u de verf heeft aangeschaft en de voorgaande stappen uit de Eigenhuis 
SchilderGids goed heeft doorlopen kunt u de verf aanbrengen. Wanneer u de 
verf niet op de juiste manier aanbrengt ontstaan zakkers, schroeiplekken en 
blazen. Het is daarom essentieel dat u een kwast gebruikt tijdens het schilderen 
die bij u past. Schildert u liever met een ronde kwast of een platte kwast, de 
keuze is aan u. Houdt eveneens rekening met de grootte van de kwast in 
verhouding tot het te schilderen oppervlak.  
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Wanneer u de verf te dik aanbrengt zakt de verf naar beneden en ontstaan er 
zakkers of druipers. Wilt u dit voorkomen? Breng de verf dan eerst horizontaal 
aan op het houtwerk en strijk daarna verticaal uit. Zo kan de verf mooi vloeien. 
Schroeiplekken kunnen ontstaan wanneer de grondlaag niet voldoende droog is. 
Het is daarom essentieel dat grondlaag droog is voordat u gaat schilderen. 
Houdt hierbij de droogtijden aan die op het blik staan of productblad van de 
verfproducent. 
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7. Vergeet niet de belangrijkste onderdelen! 
Het kan voorkomen dat er houten onderdelen zijn die u niet of moeilijker ziet tijdens het 
schilderen. Echter deze onderdelen zijn niet minder belangrijker en soms essentieel om te 
schilderen.  
 
Schilder bijvoorbeeld ook de onder- en bovenkanten van draaiende delen, zoals 
deuren en ramen. Deze onderdelen worden vaak vergeten, omdat deze niet 
direct zichtbaar zijn. Dit zijn juist de onderdelen die veel te lijden hebben. Op de 
bovenkant blijven vaak regendruppels liggen en aan de onderkant blijven 
regendruppels hangen. Dit geldt ook voor onderzijden van kozijnen. Deze delen 
hebben dus extra veel te lijden onder het vocht en moeten extra goed 
behandeld worden om houtrot te voorkomen. 
 

8. Bekijk ook uw binnenschilderwerk 
 
De kwaliteit van het binnenwerk beïnvloedt de levensduur van het buitenschilderwerk. 
Wanneer kit- en schilderwerk, helemaal bij enkelglas, niet goed gedaan is kan veel vocht in 
het houtwerk trekken en dit heeft invloed op het buitenschilderwerk.  
 
Check daarom ook altijd eerst goed het binnenschilderwerk en herstel dit indien 
nodig. Dan kunt u zich daarna volledig richten op het buitenschilderwerk. 
 
 

 

Het mooie is, als abonnee van Eigenhuis Schilderplan profiteert u 

ook van andere voordelen, zoals maar liefst 15% winterschilder-

korting. Daarmee kunnen ook de schildertechnische problemen 

aan de binnenzijde voordelig worden opgelost!  
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Afsluiting 
 
Schilderen is echt een vak op zich. Het lijkt erg eenvoudig, maar er komt heel wat 
bij kijken. Wanneer het buitenschilderwerk niet goed uitgevoerd wordt, zult u 
uiteindelijk met hoge kosten opgezadeld worden, terwijl tegelijkertijd de waarde 
van uw huis daalt. 
 
Daarom is het essentieel dat u het buitenschilderwerk tot een goed einde brengt. 
Op deze manier heeft u veel eer van het werk. Het buitenschilderwerk staat er 
weer strak en stralend bij. Maar over een aantal jaar begint het weer van voor af 
aan… 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eigenhuis Schilderplan 

Ziet u er tegenop om steeds weer de gang met de 

kwast te maken? Overweeg dan het Eigenhuis 

Schilderplan. Zeker van tijdig en kundig schilderwerk, 

gespreid via een vast maandbedrag betaald. Geen 

rare kwasten aan uw Eigenhuis! 


