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Upgrading

Op een steenworp afstand van het PSV-

stadion ligt de Ventoseflat. Een pand uit 

1876, dat oorspronkelijk dienst deed als 

sigarenfabriek. In 1923 sloot de fabriek 

zijn deuren. Een deel werd afgebroken. 

Het resterende deel kreeg als bestemming 

wonen, winkels en een hotel: vrij opmer-

kelijk voor die tijd. Architect was Johan 

Melchior van der Mey die in de traditie 

van de Amsterdamse School bouwde. 

Het hotel ging in 1970 tegen de vlakte 

en werd vervangen door nieuwbouw. 

De laatste renovatie vond twintig jaar 

geleden plaats. Elementen die de Amster-

damse School typeren, zijn nog volop 

aanwezig in en aan het pand, zoals schuif-

deuren, lambriseringen en overstekken. 

Sinds vorig jaar wordt het gemeentelijk 

monument in opdracht van de gemeente 

Eindhoven wederom opgeknapt. Er is in 

totaal 12 miljoen euro gereserveerd voor 

de restauratie en renovatie van de 41 

woningen, waarvan vijf appartementen 

en twee commerciële ruimten. De totale 

vloeroppervlakte is 5.760 vierkante meter. 

De gemeente verstrekte de opdracht aan 

Van Straten Bouw en Vastgoed, die op 

zijn beurt onder meer Architecten|en|en 

en Dusol Vastgoedonderhoud inschakelde.

ToTaalpakkeT 

“Voor ons is dit een omvangrijke klus 

met een omzet van bijna een miljoen 

euro”, vertelt Frans Dusol. “Deze klus is 

ons op het lijf geschreven.” De directeur 

doelt daarbij op de twee werkmaatschap-

pijen Dusol Schilderwerken en Dusol 

Bouwverbetering van zijn bedrijf. “Iedere 

organisatie heeft zijn eigen specialis-

men, waardoor we opdrachtgevers een 

totaalpakket kunnen aanbieden.” Hij is 

medewerkers van dusol Vastgoedonderhoud zijn bezig met een grondige restauratie en 

renovatie van wooncomplex de Ventoseflat in eindhoven. “We bieden een breed pakket 

aan activiteiten en er is één aanspreekpunt voor alle specialismen. die korte lijnen zijn een 

meerwaarde voor dit project”, zegt directeur Frans dusol.
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F ruim tachtig procent 

van het houtwerk binnen 

en de wanden en plafonds 

worden gespoten.
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de vierde generatie die aan het roer staat 

van één van de oudere familiebedrijven 

in Helmond en omgeving. 

“Aanvankelijk zouden we het complete 

buiten- en binnenschilderwerk en de glas-

renovatie doen. Inspectie wees echter uit 

dat er veel houtrot voorkwam en delen 

van betonelementen gerepareerd moesten 

worden. Deze taken hebben we eveneens 

op ons genomen”, vertelt Dusol. In totaal 

zitten er voor zijn bedrijf 12.500 manuren 

in het project. Dagelijks zijn ongeveer acht 

schilders, twee glaszetters en twee timmer-

lieden van Dusol aanwezig op locatie. 

ResTauRaTie 

De restauratieve aanpak gaat uit van het 

terugbrengen van de oorspronkelijke 

elementen, kleuren en afwerkingen in de 

voormalige fabriek. Oude tekeningen en 

foto’s werden geraadpleegd en op loca-

tie werden verfproeven gedaan. Aan de 

buitenzijde van de Ventoseflat worden 

de houten en stenen gevelelementen en 

kozijnen teruggebracht in de oorspronke-

lijke kleuren. 

Eveneens worden de woningen naar 

hedendaags woningniveau gebracht. Ze 

worden geïsoleerd en krijgen HR++ isola-

tieglas met een U-waarde van 1,1 W/m2. 

“Bij de buitengevels worden de detaille-

ringen verbeterd en de balkons verbreed”, 

zegt projectleider Rini van Tilburg. “Ver-

der vervangen we alle draaiende delen  

- ramen en deuren - en het hang- en sluit-

werk. Ook kwam er een WKK-installatie.”

spuiTen 

Ruim tachtig procent van het houtwerk 

binnen en de wanden en plafonds worden 

gespoten, alleen de gevelkozijnen worden 

traditioneel geschilderd. “Uit kostenover-

wegingen”, merkt Dusol op. “We hebben 

vakmensen in dienst die getraind zijn om 

zowel hout- als stucwerk te kunnen spui-

ten. De productiesnelheid ligt hoger dan 

bij schilderen. Je wilt een zo kort mogelijke 

doorlooptijd. Dat gaat prima met spuiten.” 

Van Tilburg voegt er aan toe dat de voor-

behandeling bij spuiten dezelfde aandacht 

krijgt als bij schilderen. “Ook het afplak-

ken vergt de nodige tijd.” 

Dusol vindt het moeilijk aan te geven waar 

het break even punt ligt bij spuiten of 

schilderen. “Het is de afweging die wordt 

gemaakt tussen de te appliceren opper-

vlakte, het afplakken, de spuitapparatuur 

klaarzetten en het spuiten in relatie tot de 

tijd die je kwijt bent met het schilderen. 

Die overwegingen maken we telkens.”

Over de kwaliteit van het spuiten is de 

directeur zeer tevreden. De medewerkers 

behandelen eerst het houtwerk van de 

binnendeuren en overig houtwerk en 

In BEElD  |  ondeRhoud  |  door Mark van Seggelen
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H de gevelkozijnen wor-

den traditioneel geschil-

derd. 

G rini van Tilburg (links) 

en Frans dusol voor de 

Ventoseflat. Op de achter-

grond het PsV-stadion.

dusol VasTgoedondeRhoud
Dusol Vastgoedonderhoud is één van de oudste familiebedrijven in Helmond en omge-

ving. Het bedrijf bestaat sinds 1898. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. 

naast onderhoud in de breedste zin des woord bestaat tien tot vijftien procent van de 

werkzaamheden uit nieuwbouwschilderwerk. Het bedrijf heeft schilders, glaszetters, 

behangers, decoratieschilders, betonreparateurs, timmerlieden en metselaars in dienst.

daarna de wanden en de plafonds. Het 

lakwerk wordt luchtondersteund gespo-

ten en de muurverf bij een temperatuur 

van 30 tot 35 graden Celsius. 

planning

Twee woningen fungeerden bij dit pro-

ject als proefwoning. “We wilden zo 

min mogelijk voor verrassingen komen 

te staan. Bovendien heb je dan een 

stramien hoe je te werk moet gaan”, 

zegt Dusol. Iedere twee weken vindt 

werkoverleg plaats met de aannemer en 

andere partijen. “We kunnen dan snel 

schakelen bij onvoorziene omstandighe-

den.” De planning is enigszins uitgelopen 

door de koude periode in de voorbije 

wintermaanden. “Het was toen te koud 

om de panden behaaglijk warm te sto-

ken. In september aanstaande verwach-

ten we klaar te zijn.” •


