Voorop met duurzame zijdeglans lak
Eigentijds en authentiek, dat is Mereveld.
Voorheen een boerderij doet het pand
vandaag de dag dienst als locatie
voor bruiloften, feesten en zakelijke
bijeenkomsten. Na een fikse verbouwing
is Mereveld klaar voor de toekomst,
zeker nu het houtwerk aan de buitenkant
is voorzien van Sigma S2U Allure Satin.
De alkydlak is nieuw en geeft een unieke
en duurzame draai aan zijdeglans.
Landelijk gelegen, volop in het groen.
En toch zo dicht tegen de rand van
Utrecht. Een ruime parkeerplaats ligt
voor de oude boerderij die tegen
woordig in trek is als evenementen
locatie. Mereveld oogt authentiek,
vol van karakter in een romantische
setting. Niet zo gek dat deze plek in
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dé trouwlocatie. “Maar vergis je niet”,
vertelt eigenaar Hans Stelling. “Wij zijn er voor elk evenement, ook met
een zakelijke insteek. Van alles wat wij hier verzorgen gaat het voor zo’n
vijftig procent om bedrijfsfeesten.”
Eigentijds de toekomst in
Hans vertelt met gepaste trots over Mereveld, enthousiast als hij is over
de ontwikkeling van de locatie. Het waren dan ook zijn grootouders die
in 1938 het bedrijf begonnen. Toen nog bij de voormalige renbaan
Mereveld en vanaf 1979 op de huidige locatie, dicht bij knooppunt
Lunetten. Tegenwoordig is het aan Hans en zijn broer Co om het succes
van Mereveld verder uit te bouwen.
Zo ging na eerdere verbouwingen begin dit jaar de privéwoning op de
eerste verdieping op de schop, bedoeld om er twee nieuwe zalen te
creëren. Ook volgde met die laatste verbouwing nieuw schilderwerk,
voor binnen én buiten. Mereveld was toe aan een nieuwe uitstraling,
vertelt Hans. “Het mocht van ons wat meer eigentijds, wat gewaagder.”
Nieuwe verf voor één geheel
Buiten gaven groen en beige lange tijd kleur aan de kozijnen, deuren en
luiken. Die combinatie paste ook goed bij Mereveld, zo rustiek als de
locatie erbij ligt. Toch gooiden Hans en zijn broer het met zwart graag
eens over een andere boeg. “Zwart is niet de eerste kleur die je associeert
met een boerderij, het is nét even anders. Bovendien was er buiten al
meer in zwart, zoals de parasols en lantaarnpalen. Met de nieuwe verf
maken we van de buitenkant meer één geheel.”
Aan schildersbedrijf Martin Rozema uit Nieuwegein de taak om Mereveld
van de nieuwe kleur te voorzien. Maar dan niet met hoogglans, zo luidde
Martins advies. “Hoogglans zwart was er te veel uitgesprongen, dat
had afbreuk gedaan aan de uitstraling. Met zijdeglans konden we het
schilderwerk als het ware meer laten opgaan in het pand.”
Lang dezelfde glans en kleur
Martin vertrouwt voor zijn werk al 25 jaar op de verf van Sigma. “Die is
soepel te verwerken, en dat bij bijna elke temperatuur. Bovendien is het
contact met Sigma goed. Heb ik vragen over een product, dan kan ik
met het antwoord altijd vooruit.” Zo ook als het gaat om Sigma S2U
Allure, waarover Martin erg tevreden is. “De verf ziet er prachtig uit en
beschermt goed.”
Het is dan ook Sigma S2U Allure Satin dat sinds kort de buitenkant
van Mereveld siert. De zijdeglans alkydlak is nieuw op de markt en

Mereveld wordt klaargestoomd voor de toekomst

onderscheidt zich net als de Sigma S2U Allure Gloss hoogglanslak met
het Dual Guard System®. Deze unieke bindmiddelcombinatie verbetert
de duurzaamheid van de kleur en glans. Daarbij behoudt de verf zijn
soepele verwerking en uitstekende droging. Beide eigenschappen maken
Sigma S2U Allure tot een duurzame verf, weet ook Martin. “De verf blijft
er langer dan gemiddeld goed uitzien. Daardoor hoeven mijn klanten
minder snel aan nieuw schilderwerk te denken.”
Duurzaam met Green Key
Naast de langere levensduur is ook aandacht voor materialen met
een duurzaam karakter. Het bindmiddel van Sigma S2U Allure is voor
51% bio-based, wat betekent dat het voor de helft uit herwinbare
grondstoffen bestaat. Dat is goed nieuws voor elk bedrijf dat inzet op
duurzaam ondernemen, zoals ook Mereveld dat doet. Het bedrijf heeft
het Green Key-keurmerk en laat daarmee volgens Hans zien dat het graag
bijdraagt aan een duurzame samenleving. “We hebben ledverlichting
en besparen energie door warmte terug te winnen. Ook gebruiken we
voor onze gerechten biologische producten. Duurzaam ondernemen
is voor ons erg belangrijk. En dat onderstrepen we nog eens met onze
keuze voor deze verf.”
Met de schilderwerkzaamheden sluit Mereveld een verbouwing van
zo’n drieënhalve maand af. Een hectische periode, zo blikt Hans terug.
Maar wel één die het resultaat meer dan rechtvaardigt. Mereveld is
binnen geschilderd met Sigma S2U Nova Satin, buiten met Sigma S2U
Allure Satin en is volgens Hans klaar voor de toekomst. “We kunnen
vooruit, met een uitstraling waarover ik meer dan tevreden ben.
Het ziet er allemaal prachtig uit.”
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