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Lijnolieverf geeft kleur aan  
onze duurzame ambities

De Branderhoeve had  

de primeur in 2015

Fraaie gevelbekleding  

bergingen Roodborst

Lijnolieverf is uitermate geschikt voor het behandelen van houten kozijnen en deuren.  

Omdat de beschermingsfactor van deze verf hoog is, gaat het product lang mee. Zo creëren 

we een ‘win-win situatie’: we belasten onze bewoners niet onnodig met méér schilderwerk 

en zetten een stap in de voor ons zo belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen.

In 2015 pasten we deze verf al toe bij woonzorgcomplex Branderhoeve in Hoogkarspel. Ook ons kantoor 
onderging dat jaar een milieuvriendelijke schildersbeurt. De resultaten waren zo positief dat we sindsdien 
lijnolieverf op grote schaal toepassen. Dit jaar gaan we honderden woningen van onze huurders in deze  
duurzame lak afwerken. Hiermee is het houtwerk weer voor jarenlang beschermd en geven we letterlijk  
‘kleur’ aan onze duurzame ambities.

Het product, waarmee we werken is Aquamaryn Toplin hoogglans aflak. Deze verf bestaat voor 70% uit 
natuurlijk herwinbaar materiaal. Dit betekent dat een groot deel van de grondstoffen in het product weer 
natuurlijk aangroeit gedurende de tijd dat het zijn werk doet. Hoe dit precies werkt en wat de voordelen  
van lijnolieverf zijn, leest u in het interview met Martijn Visser, Key Accountmanager bij Mooij Verf,  
in de rubriek ‘Op stap’ op de achterzijde van ons blad.

Kunststof gevels 
met houtlook
Sommige producten hebben helemaal geen schilder‑
beurten nodig. Zoals de duurzame gevelbekleding 
bij de bergingen aan de Roodborst in Hoogkarspel. 
Het ziet eruit als hout, maar is ongevoelig voor 
vocht, rot en scheuren.  

Een ander groot voordeel: de kunststof schroten 
zijn fraai om te zien en ook nog volledig recycle ‑ 
baar. Met dit product besparen we op grond stoffen, 
bomen, verf en afval. Kortom een verantwoorde 
keuze voor het milieu.



Gasloos koken
1-1:  50
31-5:  287

Zonnepanelen
1-1:      424 (3810 panelen)
31-5:    465 (4125 panelen)

Hybride warmtepomp
1-1:   47
31-5:  160

Vloerisolatie
1-1:  247
31-5:  257

Gasloze woningen
1-1:  76
31-5:   113

Nestkastjes
1-1:  0
31-5:   119
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Gasloos koken
t/m 2019 379 woningen
2020 72 woningen
Totaal 31/05 451 woningen

Vloerisolatie
t/m 2019 304 woningen
2020 6 woningen
Totaal 31/05 310 woningen

Hybride warmtepomp
t/m 2019 289 woningen
2020 27 woningen
Totaal 31/05 316 woningen

Gasloos wonen
t/m 2019 113 woningen
2020 0 woningen
Totaal 31/05 113 woningen

Zonnepanelen
t/m 2019 551 woningen
  (4581 panelen)
2020 56 woningen 
  (371 panelen)
Totaal 31/05 607 woningen
  (4953 panelen)

Ledlampen en 
zonnepanelen 
woongebouwen
2019 2 woongebouwen
2020 1 woongebouwen
Totaal 31/05 3 woongebouwen  
  (65 zonnepanelen)
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Energielabels

                Aantal  Percentage
              woningen woningbezit

A++ 51 1,9% 

A+ 218 8,2%

A 1142 42,8%

B 319 11,9%

C 687 25,7%

D 202 7,6%

E 58 2,2%

F 8 0,3%

G 5 0,2%

Cijfers 
per 1 juni


