
Verweij Houttechniek gebruikt LamikonLongLife® -kozijnen in Veenendaal: panden behouden hun 
oorspronkelijke uitstraling! 

Woonstichting vraagt om maatwerkdetaillering

Vervanging noodzakelijk
Patrimonium besloot om deze kozijnen te vervangen. Jan Jaap 
Westhof, projectleider afdeling Beheer en Onder houd, vertelt 
waarom: “Bij elke reparatie van de stalen kozijnen werden we 
gecon fronteerd met de minimale nalever baar heid van de 
onderdelen, zodat we telkens moesten zoeken naar specifieke 
oplossingen. Reparaties werden heel duur. Bovendien was de 
afdichting niet perfect waardoor de bewoners last hadden van 
tocht en kou. De warmte- isolatie was dus niet optimaal en in 
het kader van het energievraagstuk was dit voor ons een 
belangrijk punt.” Dat energiebesparing een belangrijk punt is 
voor Patrimonium, blijkt uit het feit dat men al begonnen is om 
de energieprestatie-index voor de totale woning voor raad vast 
te stellen. Westhof hierover: “Wettelijk worden we binnenkort 
verplicht om deze normering voor woningen aan te geven. En 
wij kunnen met deze norm als uitgangs punt vaststellen welke 
maatregelen we kunnen gaan nemen in het kader van energie-
besparing.”

Zekerheid in concept IV

Bij een blok van 56 flatwoningen in 
het Schrijverspark in Veenendaal 
moesten - in het kader van groot 
onderhoud aan de buitenkant van 
de huizen - de stalen kozijnen 
worden vervangen. Patrimonium 
woonstichting had voor deze 
vervanging specifieke eisen gesteld 
met betrekking tot het milieu én de 
profilering van de kozijnen. Verweij 
Houttechniek uit Woerden kon met 
LamikonLongLife® aan al hun eisen 
voldoen!

Jan Jaap Westhof



Milieu- en architectonische eisen
Westhof: “Principieel werken wij niet met 
hardhout, ook al heeft dit het FSC-
keurmerk. Wij kiezen heel bewust voor 
bepaalde houtsoorten. Van nature blijken 
die soms minder duurzaam te zijn en 
hebben daarom extra bescherming nodig. 
We zijn daarom ter oriëntering ‘de markt 
op gegaan’ en bij Verweij Hout tech niek 
terecht gekomen. 
Verweij heeft ons uitgebreid ingelicht over 
het LamikonLongLife® -kozijn en ons in de 
fabriekshal ook het productieproces laten 
zien. Het LamikonLongLife® -kozijn bleek 
gewoon dé oplossing voor ons probleem.” 
De architectonische eis bleek even eens 
zwaarwegend. De oorspronkelijke stalen 
kozijnen hadden een speciale uitstraling 
vanwege de specifieke smalle detaillering 
en Patrimonium wilde dat de profilering 
van de nieuwe kozijnen deze uit stra ling 
zou benaderen. 
Aan Verweij Houttechniek de opdracht om 
dit vorm te geven! Westhof: “Voor Verweij 
was deze detaillering ook maatwerk. Om 
een idee te krijgen van hoe het eruit zou 
gaan zien, heeft Verweij eerst in een 
proefwoning de kozijnen geplaatst. De 
stalen kozijnen werden vervangen door 
houten Lamikon LongLife®-kozijnen met 
smalle detail le ring en de oorspronkelijk 
naar buiten draaiende ramen werden 
vervangen door naar binnen draaiende, 
uitgevoerd in hardglas, zonder houten 
frame.” Ook de architect van de woningen 
is blij met het resultaat. De woningen 
hebben volgens hem hun uitstraling 
behouden!

Juiste keuze: LamikonLongLife®

Het project is in december 2006 uitgevoerd: 
de voor be rei ding duurde langer dan 
gepland. Gelukkig hebben de bewoners 
weinig last gehad van de kou. Ook de 
verdere overlast bleef be perkt en voor 
iedereen gold: in één dag zijn uw nieuwe 
kozijnen geplaatst! Westhof kijkt met 
tevredenheid terug op dit project. 
De keuze voor LamikonLongLife®-kozijnen 
is een goede ge weest: “LamikonLongLife®-
kozijnen voldoen aan onze eisen wat 
betreft het milieu. 
Bovendien garandeert Lamikon® ons 
zekerheid wat betreft minimale onder-
houdskosten in de toekomst, en dat is 
voor ons toch ook zeer zeker een belang-
rijk aspect geweest om juist voor deze 
kozijnen te kiezen.”
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Houtrenovatiesyteem 
Lamikonplan zorgt voor een gereguleerde vochthuis-
houding in het hout. Een onderhoudssysteem dat uit-
stekend geschikt is voor de renovatie, maar dat u zeker 
ook kunt inzetten als preventief wapen. Verhoogde 
vochtpercentages worden opgespoord en de oorzaken 
wor den in kaart gebracht. Een betrouwbaar project-
advies geeft aan welke maatregelen leiden tot een 
onderhoudsarme houten gevel. Een waardevolle 
prestatie, die al meer dan 25 jaar structureel afrekent 
met houtrot en verfgebreken!

Houtbekledingssyteem
Het gepatenteerde Woodstone-systeem biedt een levens-
lange bescherming van houten gevelelementen en 
rekent struc tureel af met houtrot en verfgebreken. 
Het houtwerk krijgt een beluchte bekleding van unieke 
steenvezelprofielen en beschermt het hout duurzaam 
door middel van ventilatie aan de buitenkant van het 
kozijn. Het kozijn is onbereikbaar voor weersinvloeden 
terwijl het hout vrij kan ademen en overtollig vocht 
gemak kelijk kwijt kan. Het Woodstone-systeem is een 
uitstekende oplossing voor o.a. verkeerd gelamineerd 
en gevingerlast hout en foutieve detailleringen.

Woodstone® bekledingssysteem is één van 
de beste dubokeuzes in de toepassing.

Complete houten  
gevelelementen

De duurzaamheid van LamikonLongLife® is onbeperkt! 
Bij oplevering van de LamikonLongLife® kozijnen 
staat het unieke monitor schema voor minimaal 15 jaar 
waarborg voor het blijvend functioneren. 
Door het beheersen van het natuurlijke vochtpercen-
tage van het hout treedt geen houtrot op en blijven 
verfgebreken uit. Het LamikonLongLife gevelelement:
-  heeft een waterdichte verbinding;
-  voldoet aan de door het GIW gestelde acceptatie-

eisen voor woningen en woongebouwen met een 
GIW-garantie;

-  kan worden geleverd met FSC gecertificeerd hout;
-  is voorzien van een KOMO product én proces-

certificaat.
LamikonLongLife® gevelelement is één van 
de beste dubokeuzes in de toepassing. 

Lamikon® is een netwerkorganisatie die product con-
cepten en diensten ontwik kelt, promoot en bewaakt 
voor het blijvend instandhouden 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

Lamikonplan®


