
 

 
 
 
 
Stationsgebouw Roosendaal. 
 
Onlangs legden wij van Coppens schilderwerken de laatste hand aan het schilderwerk van het 
stationsgebouw te Roosendaal. Dit stationsgebouw dat in 1905 ontworpen werd door  G.W. Van 
Heukelom en D.E.C. Knuttel kenmerkt zich in het bijzonder door de Berlagiaanse bouwstijl die 
toegepast is. De geschakelde bouwmassa’s vormen samen een langgerekt geheel dat zich parallel 
aan de spoorlijnen vormt. Het gehele stationsgebouw is tegenwoordig een rijksmonument.  
Van bouwbedrijf Oome te Raamsdonk krijgen wij de opdracht om tijdens en na de 
verbouwingswerkzaamheden het gehele schilderwerk uit te voeren. 
 
Het betreft hier binnen-schilderswerkzaamheden van de technische- en  personeelsruimtes. De uit te 
voeren schilderwerkzaamheden mogen hier zeer divers genoemd worden.  
De gevelramen en -kozijnen zijn geen standaard ramen. Zoals bij veel rijksmonumenten zijn het 
opvallend hoge  ramen die vallen in een diep, breed houten kader, allen voorzien van roeiverdeling. 
In de loop der jaren zijn er diverse lagen synthetische verf aangebracht. Hier en daar zijn deze lagen 
gekenmerkt door slijtage en vooral de openstaande verbindingen van het houtwerk verdienen 
aandacht.  
Na het wassen van de oude verflagen beginnen we met wellicht de belangrijkste werkzaamheden, 
losse verflagen verwijderen, openstaande verbindingen uit krabben en het matteren van de oude 
lagen verf. Wanneer deze behandelingen naar behoren zijn uitgevoerd worden de verbindingen 
geplamuurd en na droging de plamuurplekken glad geschuurd. Waar flink is geschuurd komt kaal 
hout tevoorschijn, dit wordt in eerste instantie voorzien van een grondverf op waterbasis.  
Ook de afwerklaag, de aflak, is een product op waterbasis. We kiezen daarom om de oude 
synthetische lagen over te schilderen met een primer op kleur, zo verbeteren we de hechting op de 
oude synthetische laag. 
 
Wanneer deze laag aangebracht is, beginnen we met de wanden, ook dit is weer geen standaard 
werk! Het bestek schrijft meerdere kleuren voor. Niet alleen door het gehele gebouw, maar ook 
meerdere kleuren per wand, een uitdaging op zich. 
Naast de standaard lichte kleur(RAL 9010) hebben we nog een aantal blauwe, gele, beige en 
geel/groene wanden. Deze laatst genoemde worden in twee kleuren geschilderd. Het gedeelte 
boven de 120 cm wordt geel, het gedeelte onder de 120 cm wordt groen afgewerkt. Deze 
kleurencombinatie is niet enkel gekozen om de hoge wanden te breken, maar vooral bedoeld als 
“smet rand”. De groene kleur is immers minder gevoelig voor gebruikerssporen.  
Met behulp van een laser en speciaal voor deze doeleinde ontwikkelde tape zorgen we er voor dat 
alle overgangen tussen twee kleuren super strak worden afgeleverd.  
 
Ondertussen worden alle nieuwe deuren door ons, speciaal daarvoor in dienst genomen, glas-team 
voorzien van gelaagd veiligheidsglas zodat ook deze aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. 
Tevens plaatsen zij de op maat gemaakte glazen scheidingswand. Deze wand, volgens de wettelijke  
veiligheidsnormen is gemaakt van gehard glas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ook de radiatoren worden onderhanden genomen. Ook deze worden geheel gewassen en 
geschuurd. Hier en daar wordt de lichte roest vorming goed aangepakt en voorzien van een 
roestwerende primer zodat de roestvorming zeker niet terug gaat komen! Daarna wordt de verf 
aangebracht met de verfspuit. Met de verfspuit kom je niet enkel makkelijker in de lastigste hoekjes, 
maar doordat de verf verneveld wordt aangebracht vloeit deze uitermate goed. De 
verwarmingspijpen zijn wat lastiger, deze worden wel met de kwast gedaan. 
 
Wanneer de wanden gereed zijn komen we weer terug bij het houtwerk. De laatste oneffenheden 
worden met lakplamuur uit de kozijnen gehaald en naden en kieren worden met een acrylaatkit 
gedicht. Dan zit het er even op voor ons. Het bouwbedrijf zorgt er voor dat alle vloeren stofvrij 
gemaakt worden zodat deze kunnen worden geëgaliseerd en ook de vloerbekleding kan worden 
gelegd.  
We komen terug in een bijna stofvrije werkplek, ideaal om al het houtwerk af te lakken. Het resultaat 
is daar dan ook naar!  
 
Helaas kan er niet voorkomen worden dat tijdens de werkzaamheden hier en daar wat beschadigd 
wordt. Deze beschadigingen herstellen zijn de laatste werkzaamheden die we uitvoeren. Van voor 
naar achteren kijken we alle ruimtes na en werken we bij wat nodig is, we zetten de puntjes op de i! 
 
Deze opdracht was niet enkel een uitdaging vanwege de uiteenlopende werkzaamheden die 
uitgevoerd moesten worden. De uitdaging lag ook in het feit dat bouwbedrijf Oome een nieuwe klant 
is. Dat doet natuurlijk niets af aan de verwachtingen van het eindresultaat, maar wel aan de nieuwe 
samenwerking, ieder bouwbedrijf gaat net even iets anders te werk en als schildersbedrijf moet je 
jezelf hier en daar dan ook wat aanpassen, gelukkig liep de samenwerking gesmeerd en hebben wij 
van deze opdracht genoten! 
 
Namens Coppens Schilderwerken B.V.  
Martijn Dekkers 
 
 
  


