
Belegger en ontwikkelaar Amvest kiest voor Lamikon Woodstone- systeem:

‘Het blijkt het beste en duurzaamste 
alternatief te zijn.’

Vergeefse strijd tegen houtrot
De twee torenflats aan de Zeelandiahoeve in Amstelveen dateren uit 
1995. Volgens Arjan Reerink, technisch manager bij Amvest, heeft 
Amvest al jarenlang vergeefs gevochten tegen houtrot in de gelami-
neerde gevingerlaste vurenhouten kozijnen: ‘We hebben de afgelopen 
jaren traditioneel schilderwerk en houtrotreparaties laten uitvoeren, 
maar het houtrot blijft maar terugkomen. 
We hebben daarom een 100%-inspectie laten uitvoeren door een 
 onderhoudsbedrijf. Daarbij werden zoveel gebreken geconstateerd, dat 
we besloten hebben om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen 
voor dit houtrotprobleem.’

Kwaliteit in onderhoud

Arjan Reerink

Amvest, belegger en ontwikkelaar in 
Amsterdam, wordt al jaren geconfron-
teerd met veel houtrot in de kozijnen 
van de twee flats aan de Zeelandia
hoeve in Amstelveen. Als men op zoek 
gaat naar een definitieve oplossing 
voor dit probleem, krijgt men van de 
Lamikon-systeemhouder het advies om 
het Lamikon Woodstone-systeem toe te 
passen. Amvest zet de onderhouds-
kosten af tegen de tijd, en besluit op 
grond daarvan voor dit systeem te kiezen. 
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Het beste en duurzaamste alternatief 
Door de aanbestedingsmethodiek waarmee 
Amvest werkt, is het project gegund aan een 
Lamikon-systeemhouder, die voorstelt om het 
Lamikon Woodstone-systeem toe te passen. 
Reerink: ‘Hij had dit systeem begin 2000 al een 
keer voor ons toegepast in Ermelo als een pilot 
project. We dachten dat het voor dit project te 
duur zou zijn, maar het bleek toch het beste en 
duurzaamste alternatief te zijn. We hebben de 
onderhoudskosten afgezet tegen de onderhouds-
cyclus, en dat heeft ons doen besluiten om voor 
dit systeem te kiezen. Het systeem is bij de eerste 
beurt veel duurder dan traditioneel schilderen 
en repareren, maar we hebben gegarandeerd 
nooit meer last van houtrot. De kozijnen hoeven 
nu niet meer vervangen te worden, dus we zijn 
hiermee ook nog heel duurzaam bezig.

 
Terugverdientijd 
Het Lamikon Woodstone-systeem is volgens de 
Lamikon-systeemhouder niet voor elk project 
de beste oplossing. Het moet een aanvullende 
waarde hebben en terugverdiend kunnen 
 worden. Voor projecten waar veel houtrot is en 
de kozijnen lang moeten meegaan, is het volgens 
hem de beste oplossing. In dit project bijvoor-
beeld is de terugverdientijd 6 tot 8 jaar.

Vervolgtraject
Op de vraag aan Reerink of Amvest een onder-
houdscontract met de Lamikon-systeemhouder 
zal gaan afsluiten, antwoordt hij ontkennend: 
‘Amvest wil geen langdurig prestatiecontract. 
Wij hebben nog een traditioneel aanbestedings-
beleid en werken daarom met eenmalige op-
drachten. We zullen wel een partnership aangaan 
en in gezamenlijkheid de flats gaan inspecteren, 
maar het risico is volledig voor ons.’ 

In uitvoering
De Lamikon-systeemhouder is inmiddels gestart 
met de uitvoering van het project dat voorjaar 
2010 afgerond zal worden. De werkzaamheden 
omvatten o.a. het geheel bekleden met het 
 Lamikon Woodstone-systeem van alle uitpandige 
kozijnen, alsook het schilderen van de inpandige 
kozijnen en het vervangen van de draaiende 
delen aan de zuidzijde. 
Over het resultaat tot nu toe is Reerink heel 
duidelijk: ‘Het ziet er superstrak uit!’

Ga naar www.lamikon.nl  
voor een overzicht van alle  
Lamikon-systeemhouders

Lamikon BV
Kanaal Noord 350
7323 AM  Apeldoorn
Telefoon 055-5789590
Fax 055-5789581
E-mail Lamikon@lamikon.nl

Kijk voor meer informatie op: 
www.lamikon.nl

Een onderhoudssysteem dat het hout: 
•  een beluchte bekleding geeft van unieke profielen;
•  duurzaam beschermt door middel van ventilatie 

aan de buitenkant van het kozijn;
•  vrij laat ademen waardoor overtollig vocht 

gemakkelijk weg kan;
•  onbereikbaar maakt voor weersinvloeden.
Het rekent structureel af met houtrot en verfgebre-
ken en geeft levenslange bescherming aan houten 
gevelelementen.

Dit onderhoudssysteem herstelt de vocht huishouding 
van het hout en maakt daarmee definitief een eind aan 
houtrot en verfgebreken. Het is speciaal ontwik keld voor 
renovatie maar kan ook preventief ingezet worden. Al 
meer dan 25 jaar heeft dit systeem zich bewezen!

Complete houten gevelelementen voor nieuwbouw 
en renovatie
•  met een onbeperkte duurzaamheid,
•  en een garantie van 15 jaar op productie, montage 

en in stand houden.
Stevig en fraai, makkelijk schilderbaar en flexibel in 
maatvoering. Zonder de dreiging van verfgebreken 
en houtrot door het beheersen van het natuurlijk 
vochtgehalte van het hout. 
Het LamikonLongLife-gevelelement:
•  heeft een waterdichte verbinding;
• onderhoudsarme detaillering;
• concept III en IV;
•  wordt geleverd met FSC-gecertificeerd hout;
•   is voorzien van een KOMO-product- en –proces-

certificaat.

Lamikon is een netwerkorganisatie die product- 
con cepten en diensten ontwik kelt, promoot en  
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten 
gevel elemen ten voor bestaande en nieuwbouw. 
Bij Lamikon zijn gerenom meerde totaal onder houds-
bedrijven en timmerfabrieken aangesloten die zich zelf 
ruimschoots hebben bewezen. Samen vormen zij een 
collectief om blijvend houtrotvrije en functionerende 
gevelelementen te realiseren voor woningbeheerders 
en/of eigenaren, waar bij exploitatiekosten worden 
 geminimaliseerd.

Wie of wat is Lamikon
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