
Sceptisch
“Hemubo heeft ons vier opties voorgelegd 
voor het opknappen van de houten 
gevelelementen van de flats,” vertelt
JenTjon-Sien-Foek,managertechnische
zaken bij WOONopMAAT. Hij spreekt 
overzevenflatsmetintotaal336wo-
ningen aan de Jan Ligthartstraat en de 
Maerelaan in Heemskerk waarvan het
gevelonderhoud uitbesteed is aan He-
mubo. “Er zat houtrot in de kozijnen 
als gevolg van een te hoog vocht-
gehalte en volgens Hemubo was het
een kwestie van óf nieuwe kozijnen
vanhout,kunststofofmetaalófdeko-
zijnen bekleden met Woodstone®. 
WOONopMAATwildedeflatsnogvijf-
entwintigjaarexploiterentegenbeheersbarekostenen
vooronswasdevraagdanook:“Watisdebesteinves-
teringvooreentermijnvanvijfentwintigjaar?”.Nadoor-
berekeningvandevieroptiesdoorHemubo,bleektoepas-
sing van Woodstone®debesteoplossingtezijn.Maarwe
hadden nog nooit van het Lamikon®-systeem gehoord 
enstondenersceptischtegenover.Jeweetimmersniet
wathetresultaatoplangetermijnis!”

Doorslaggevend: de garantie
AnderhalfjaarduurtdevoorperiodewaarinHemuboo.a.
door inbreng van expertise en ervaring, samen met
WOONopMAATwerktnaareenplanvanaanpak.WOONop-
MAAT kiest ten slotte voor Woodstone® op basis van een 
proefwoning en op financiële gronden. Tjon-Sien-Foek:
“Hierbijisdegarantieophetsysteemtochweldoorslag-
gevendgeweest is,wantuiteindelijk isheteennieuw
systeemdatzichvooronsnognietheeftbewezen.”

ArnoKleijn,directeurHemuboAlmereBV,
voegthieraantoe:“MethetBRL5026-
certificaat bieden wij onze opdracht-
gevers de zekerheid dat houten gevel-
elementen vijftien jaar blijven 
functioneren en gevrijwaard zijn van
houtrot en verfgebreken. Juist deze 
waarborg heeft WOONopMAAT doen
 kiezen voor Woodstone®,wantalshetna
vijftien jaarnogvoldoet,danvoldoet
hetooknavijfentwintigjaar.”

Het resultaat
Vanafjanuari2006totaandeopleve-
ringinmaart2007heeftHemuboaan
hetprojectgewerkt.Intussenisaleen
eersteinspectieuitgevoerd.Kleijn:“We

hebbenkunnenconstaterendatderelatievevochtigheid
in de kozijnen is teruggebracht van 23 tot 14%. Het
Woodstone®-systeem heeft dus al aan z’n doel beant-
woord.Drooghoutrotniet!”Tevredenheiddusoverhet
resultaat,ookbijWOONopMAAT,enookbijdebewoners
diedeflats‘enormopgeknapt’vindenenhoogscoorden
bij de tevredenheidsenquête van Hemubo.

Het project
Deopknapbeurtvandezevenflatsiseenenormproject
geweestvan intotaal2,9miljoeneuro.Behalveschil-
derwerkzaamheden, houtsanering en toepassing van
het Woodstone®-systeem, waren ook betonrenovatie,
metselwerkzaamheden en hekwerkrenovatie nodig.
Kleijn:“Hetwaseenvandeleukereprojecten,nietal-
leenvanwegedeomvangmaarzekerookvanwegehet
voortraject waarin we over alle facetten meegedacht
hebbenmetWOONopMAAT.”

Lamikon® is een netwerkorganisatie die
productconceptenendienstenontwikkelt,
promootenbewaaktvoorhetblijvend
instandhouden van houten gevelele-
mentenvoorbestaandeennieuwbouw.
BijLamikon® zijn gerenom meerde totaal-
onderhoudsbedrijven en timmerfabrieken 
aangesloten die zichzelf ruimschoots
hebben bewezen. Samen vormen zij
een collectief om blijvend houtrotvrije
en functionerende gevelelementen te
realiserenvoorwoningbeheerdersen/of
eigenaren, waarbij exploitatiekosten
wordengeminimaliseerd.

WOONopMAAT in Heemskerk kiest voor Woodstone®: 
garantie doorslaggevend!

Wie zijn wij?

Zeven flats van woningstichting Rochdale in Heemskerk die door WOONopMAAT worden beheerd, moeten 
conform de meerjarenplanning opgeknapt worden. Hemubo Almere BV - die het planmatig onderhoud 
uitvoert - adviseert om voor de houten gevelelementen te kiezen voor het Lamikon®-systeem. Daar staat 
WOONopMAAT eerst heel sceptisch tegenover, maar na rijp beraad kiest men toch voor Woodstone®!

Lamikonactueel
Lamikon actueel is een uitgave van Lamikon® Apeldoorn. 2007 Eerste jaargang.
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Droog hout rot niet
Het instandhouden van houten gevel-
elementen staat in de visie van 
 Lamikon®centraal.Voorhetinstand-
houden van houten gevelelementen 
is het noodzake lijk om het natuurlijk 
vochtgehaltevanhouttebeheersen.

Het gepatenteerde Woodstone®-systeem 
biedteenlevenslangebeschermingvan
houtengevelelementenenrekentstruc-
tureel af met houtrot en verfgebreken. 
Hethoutwerkkrijgteenbeluchtebe-
kledingvanuniekesteenvezelprofielen
enbeschermthethoutduurzaamdoor
middel van ventilatie aan de buitenkant 
van het kozijn. Het kozijn is onbereikbaar 
voorweersinvloedenterwijlhethoutvrij
kanademenenovertolligvochtgemak-
kelijkkwijtkan.HetWoodstone®-systeem 
is een uitstekende oplossing voor o.a. 
verkeerd gelamineerd en gevingerlast 
hout en foutieve detailleringen.

Lamikonplan® zorgt voor een geregu-
leerdevochthuishoudinginhethout.
Een onderhoudssysteem dat uitstekend 
geschiktisvoorderenovatie,maardat
u zeker ook kunt inzetten als preventief 
wapen. Verhoogde vochtpercentages
wordenopgespoordendeoorzakenwor-
deninkaartgebracht.Eenbetrouwbaar
projectadviesgeeftaanwelkemaat-
regelen leiden tot een onderhoudsarme 
houtengevel.Eenwaardevolleprestatie,
diealmeerdan25jaarstructureelaf-
rekentmethoutrotenverfgebreken!

DeduurzaamheidvanLamikonLongLife® 

is onbeperkt. Bij oplevering  van de 
LamikonLongLife® kozijnen  staat het 
uniekemonitorschemavoorminimaal
15 jaar waarborg voor het blijvend
functioneren.Doorhetbeheersenvan
hetnatuurlijkevochtpercentagevanhet
hout treedt geen houtrot op en blijven 
verfgebreken uit. 
Het LamikonLongLife®gevelelement:
-heefteenwaterdichteverbinding;
-voldoetaandedoorhetGIW
gesteldeacceptatie-eisenvoor
woningenenwoongebouwenmet
eenGIW-garantie;
-wordtgeleverdmetFSCgecertificeerd
hout;
-isvoorzienvaneenKOMOproduct
énprocescertificaat.

Systeemhouders onderhoudsbedrijven
Adrie Hoogland Bouwkundig Onderhoud B.V. 
Vlierberg9,3755BSEemnes,tel:035-5310044 
info@adriehoogland.nl-www.adriehoogland.nl
Bosch Vastgoedzorg 
Voltastraat4,6370ABLandgraaf,tel:045-5314863 
info@boschvastgoedzorg.nl-www.boschvastgoedzorg.nl
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerken B.V. 
Grotestraat57,5821ABVierlingsbeek,tel:0478-632044 
creemersbv@hetnet.nl
De Groep Vastgoedcare bv 
HogeRijndijk285,2394ZGHazerswoude-Rijndijk,tel:071-5817500 
info@de-groep.com-www.de-groep.com
De Schrijver B.V. 
Hulsterweg75H,4587LGKloosterzande,tel:0114-690231 
info@deschrijver.nl-www.deschrijver.nl
Frans de Kleermaeker B.V. 
Waldorpstraat292,2521CGDenHaag,tel:070-3891287 
info@fransdekleermaeker.nl
Gebr. van der Geest B.V. 
Kuipersdijk346,7541WLEnschede,tel:053-4311291 
info@huisschilder.nl-www.huisschilder.nl
Hagenaars Schilderwerken B.V. 
Mijlstraat15,5281LJBoxtel,tel:0411-674828 
info@hagenaarsboxtel.nl-www.hagenaarsboxtel.nl
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud 
Linnewever15,2292JGWateringen,tel:0174-226976 
denhaag@hartmantotaalonderhoud.nl-www.hartmantotaalonderhoud.nl
Hemink Meesterschilders B.V. 
Gildestraat5,7622AZBorne,tel:074-2657080 
Info@heminkmeesterschilders.nl-www.heminkmeesterschilders.nl
Hemubo Almere B.V. 
Remmingweg45,1332BDAlmere,tel:036-5492700 
info@hemubo.nl-www.hemubo.nl
Hendriks Houtsanering B.V. 
Wilhelminasingel14-16,5351CBBerghem,tel:0412-401537 
info@hendriksschilders.nl-www.hendriksschilders.nl
Houtrotvrij Nederland.nl 
Postbus2,4000AATiel,tel0344-680000 
info@houtrotvrij.nl-www.houtrotvrij.nl
I & ES B.V. 
DeAmert134,5462GHVeghel,tel:0413-354988, 
info@I-ES.nl-www.i-es.nl
Koster Schilderwerken & Totaalonderhoud B.V. 
Elftweg8,4941VPRaamsdonksveer,tel:0162-572700 
info@kosterschilderwerken.nl-www.kosterschilderwerken.nl
Lenferink Beheer B.V. 
Ambachtsweg4,8152BALemelerveld,tel:0572-371777 
info@lenferink.com-www.lenferink.com
Lindhout Schildersbedrijf B.V. 
Ravelstraat155,4614XGBergenopZoom,tel:0164-236857 
info@lindhout.nl-www.lindhout.nl
Mens - Zeist B.V. 
HuisterHeideweg6,3705LZZeist,tel:030-6928800 
info@mens-zeist.nl-www.mens-zeist.nl
Pébé Vastgoedonderhoud B.V. 
Nieuwevaart1,5161ANSprang-Capelle,tel:0416-312424 
info@pebe.nl-www.pebe.nl
Rensink Schilderwerken 
Duurstedeweg33010,7418CKDeventer,tel.0570-630031
info@rensinkschilderwerken-www.rensinkschilderwerken.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie 
Lijndraaijerijweg5,3417XPMontfoort,tel:0348-479479 
info@rutgesonderhoud.nl-www.rutgesonderhoud.nl
Schilders Boekema B.V. 
Wasaweg14,9723JDGroningen,tel:050-5730720 
info@schilders-boekema.nl-www.schilders-boekema.nl
Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V. 
Industrieweg1,8521MBSt.Nicolaasga,tel:0513-431041 
info@vdwerfbouwbedrijf.nl-www.vdwerfbouwbedrijf.nl
Van Wijk Vastgoedonderhoud 
BedrijventerreinOudenrijn,Strijkviertel59,3454PKDeMeern,tel:030-6669733 
info@vanwijkvgo.nl-www.vanwijkvgo.nl
Verweij Building Upgraders B.V. 
Energieweg19,4143HKLeerdam,tel:0345-617094 
info@verweij-building-upgraders.nl-www.verweij-building-upgraders.nl
Wessels Vastgoedonderhoud 
Baandert14,6136ERSittard,tel:046-4519393 
wessels@wvgo.nl-www.wvgo.nl

Timmerfabrieken
Helwig Timmerfabriek B.V.  
Tomeikerweg101,6161RBGeleen,tel:046-4237960,fax:046-4755240 
info@helwig.nl-www.helwig.nl
Timmerfabriek Adriaan van Erk B.V.  
Kadijk4a,Bergambacht,tel:0182-351939,fax:0182-351754 
info@adriaanvanerk.nl-www.adriaanvanerk.nl
Veerman De Rijp  
Devolger1,1483GADeRijp,tel:0299-671710,fax:0299-674454 
info@veermanderijp.nl-www.veermanderijp.nl
Verweij Houttechniek 
Barwoutswaarder97,3449HLWoerden,tel:0348-688282,fax:0348-688111 
info@verweij-ht.nl-www.verweij-ht.nl
Nijhuis Toelevering B.V. 
MolendijkNoord86d,Postbus92,7460ABRijssen,tel:0548-535300 
info@nijhuis.nl-www.nijhuis.nl
Houtindustrie Van de Witte  B.V. 
Kuipersweg76,Postbus4,9285ZVBuitenpost,tel:0511-542185 
info@vdwitte.nl-www.vdwitte.nl
Timmerfabriek H.D. Suselbeek  B.V. 
OudeDinxperloseweg65a,Postbus39,7064ZGSilvolde,tel:0315-685841 
info@tifasuselbeek.nl-www.tifasuselbeek.nl
Van de Vin Ramen en Kozijnen  B.V. 
DeGeestakkers8,Postbus102,5590ACHeeze,tel:040-2241999 
info@vandevin.nl-www.vandevin.nl
Timmerfabriek Neede B.V. 
G.L.Rutgerweg1,Postbus29,7160AANeede,tel:0545-293262 
info@timmerfabriekneede.nl
Timmerfabriek Vios B.V. 
Hoogeind70,Postbus10,3465ZGDriebruggen,tel:0348-505200 
info@vios.nl-www.vios.nl

2007 Nummer: 04

In dit nummer o.a.:
-  Woodstone® in Heemskerk
-  Stichting Volkshuisvesting 

VierlingsbeekVervolg van pagina 3>>

Over  WOONopMAAT
Woningcorporatie WOONopMAAT be-
heertcirca8700woningen inBever-
wijk en Heemskerk. Ze streeft naar
optimale keuzevrijheid, een breed
aanbod aan producten en diensten
tegen scherpe prijzen en een hoog-
waardige dienstverleningvooralhaar
klanten. Met het oog op de vergrijzing 
in deze regio heeft WOONopMAAT een 
systeemontwikkeldwaarmeedetoe-
gankelijkheid van een woongebouw
voor bewegingsbeperkte bewoners
kanwordengemetenenkanworden
uitgedrukt in sterren. Des te meer
sterren des te toegankelijker een ge-
bouwis.Insamenwerkingmetande-
reregionalewoningcorporatiesende
zorginstellingen,isditsysteemverder
uitgewerktenverbeterd.

Jen Tjon-Sien-Foek

Het productieproces zitmomenteel in de
fase van verdere robotisering.
Toepassing van LamikonLongLife® resulteert 
inminimaal35%lagereexploitatiekosten.
De kostprijs nieuw is concurrerend met
standaardgeveltimmerwerk.

BRL 5026
In2001isdeBRL-normvoorhet‘Instand
houdenvanhoutengevelelementen’(BRL
5026)opinitiatiefvanLamikon® tot stand 
gekomen. Het is een norm voor de voor-
waarden en processen van ontwerp, uit-
voering,onderhoudenbeheervankozijnen,
ramen en deuren. Alle onderhoudsbedrijven 
(30) en timmerfabrikanten (10) die met
Lamikon®samenwerken,zijnverplichtge-
certificeerdtezijnenvolgensdezenormte
werken.Uitvoeringenconformdezenorm
biedendevolgendegaranties:
•blijvendefunctionaliteit;
•geengebreken;
•kostenzekerheidoverdeonderhoudscyclus
van15jaar.

Besparingsmogelijkheden 
te weinig benut
IndebestaandebouwzijndeLamikonplan®- 
en Woodstone®-systemenalinveelwoningen
toegepast.Indenieuwbouwenrenovatie
is het LamikonLongLife®-systeem nu in 
ongeveer1000woningentoegepast.
Vastgestelddatdeprofessionelevastgoed-
eigenarenentraditionelebouwersdecon-
cepten slechts voorzichtig beginnen te
omarmen, ondanks de miljarden euro’s
die hiermee bespaard kunnen worden.
Hier ligt een taak voor het Ministerie van 
VROM en Aedes, de branchevereniging
vanwoningcorporatiesinNederland.

BenvanVelsen,directeurLamikon



Paul Jas, marketing-innovatiemanager Holonite in Tholen: 

“LamikonLongLife® past in onze filosofie: 
meewerken aan een systeem dat  
ver boven het gemiddelde uitsteekt!”
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Rigoureuze aanpak
CreemersGlas-,Schilder-enOnderhoudswerkzaamheden
BV is sinds jaren de ‘huisschilder’ van
StichtingVolkshuisvestingVierlingsbeek,
vertelt Gerard Willems, opzichter bij
dezestichting.“Voorde44woningenin
VierlingsbeekenOverloonhadCreemers
een onderhoudsschema opgesteld. De
woningenwarenin1996overgeschilderd,
maar bij een controle in 2001 bleek er
alweer houtrot in de vurenhouten
kozijnen te zitten, met name in de
verbindingen.Degrotevraagwastoen
hoewedatprobleemhetbestemoesten
oplossen, ook voor de bewoners.
Kozijneneruit,nieuwekunststofkozijnen
erin?Ookdedraaidelenwarenslechten
op de verdiepingen zat nog enkelglas,
kortom:ermoestheelwatgebeuren.Wehebbenveel
mogelijkheden bekeken, ook de door Creemers
voorgestelde behandeling met Woodstone®. Na ruim een 
jaaroriëntatiehebbenwetoenbeslotenomdewoningen
rigoureus aan te pakken: kozijnen bekleden met
Woodstone®,overalHR++isolatieglas,houtendraaidelen
vervangen, hardstenen dorpels plaatsen, binnen en
buitenschilderen,nieuwebuitendeuren,ennieuwhang-
ensluitwerk.”

Waarom Woodstone® 
SVV-Vierlingsbeekheeftnarijpberaadgekozenvoorde
door Creemers voorgestelde oplossing met Woodstone®. 
VolgensWillemsomtweeredenen:“Deeersteredenis
dat een Woodstone®-kozijnbehandeling minimale over-
lastvoordebewonersgeeft.Ditintegenstellingtothet
plaatsenvannieuwekunststofkozijnen.

En de tweede reden is de budgetzekerheid die aan
Woodstone®tengrondslagligt.Vooreenvoorafbepaald

bedraghoudtCreemersdezewoningen
nu25jaarlanginstand.Endewoningen
zienerooknogeensgeweldiguit!”

Gebaar naar bewoners
De bewoners hebben weinig overlast
ondervonden van de renovatie. Per
woning was Creemers maximaal drie
dagen bezig. Toch heeft de SVV-Vier-
lingsbeekdebewonerswillencompen-
serenvoordeoverlast:alleramenzijn
ookaandebinnenkantgeschilderd.En
ookhetnieuwehang-ensluitwerkmét
politiekeurmerkVeiligWonenklasse2is
eengebaarnaardebewonerstoe.Voor
het aanbrengen van het HR++

isolatieglas werd een kleine huurverhoging gevraagd,
waarallebewonerszondermeerakkoordmeegingen.

Een prima resultaat
MichelCreemers,directeurvanCreemersGlas-,Schilder-
enOnderhoudswerkzaamhedenBVinVierlingsbeekover
dit project: “Dezewoningen uit 1978waren echt aan
eenopknapbeurttoe.Destichtingwildedehuizennog
25 jaarexploiterenenstondvoordekeuze:kunststof
kozijnen of de kozijnen laten bekleden met Woodstone®.  
Zehebbenzichterdegegeïnformeerdoverdemogelijk-
heden.Doormiddelvanberekeningenhebbenwijhen
ervanwetenteovertuigendatWoodstone® de beste op-
lossingvoorhunprobleemwas.”“Organisatorischenuit-
voeringstechnischisallesprimaverlopen.Enhetresul-
taat mag er zijn: de huizen zien er geweldig uit en
stichtingénbewonerszijnertevredenover!”

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek kiest met 
Woodstone® voor budgetzekerheid

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek staat voor een dilemma: na een overschilderbeurt zit na 4 jaar 
alweer houtrot in de kozijnen van 44 woningen. Wat is verstandig? Nieuwe kunststof kozijnen of de 
kozijnen laten bekleden met Woodstone®? Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV 
in Vierlingsbeek weet de stichting op grond van berekeningen te overtuigen: Woodstone® is de beste 
oplossing!

Over Stichting  
Volkshuisvesting  

Vlieringsbeek
SVV-Vierlingsbeekiseenkleinewoning-
corporatiemet483wooneenheden.De
woningenstaanverdeeldover6kerk-
dorpen waarvan Vierlingsbeek en
Overloon de hoofdkernen zijn.
Destichtingheeft7Domotica-woningen
inOverloon.Indezewoningenworden
zorgtaken,communicatie,ontspanning
en andere huiselijke bezigheden door 
talrijke elektrische apparaten en net-
werkengemakkelijkergemaakt.

Een kozijn of raam van Lamikon® 
ziet er over 15 jaar nog perfect uit. 
Het unieke ontwerp en het monitor-
schema staan hier garant voor. 
Door het be heersen van het natuur-
lijke vochtpercentage van het hout 
treedt geen houtrot op en blijven 
verfgebreken uit. Weer en wind 
hebben er geen vat op, evenmin 
als indringers, want naast de TNO-
testrapporten, het KOMO-proces-
certificaat en het FSC-keur merk, is 
het LamikonLongLife®-kozijn ook 
nog eens voorzien van het Politie-
keurmerk!

Toepassen van concepten leidt tot kostenbesparing  
én kostenzekerheid voor vastgoedeigenaren

1984 : Lamikonplan® 

Lamikonplan® is het systeem voor toepassing in de bestaande 
bouw.Dewerkwijzeisalsvolgt:
•erwordteenoorzaakanalysegemaaktvande 
geconstateerdegebreken/schades;

•opgrondhiervanwordteenmeerjarenplanvan
aanpakontworpen.

Deuitvoeringisteomschrijvenalsesthetischverantwoord,
constructief,metcuratiefherstelenpreventievemaat-
regelen,enisinclusiefschilderwerk.
Deverbindingbestaandhout/deelvervangingisgepaten-
teerd.Voorhetbeheerenonderhoudwordtuitgegaan
vaneencyclusvan10jaar,eventueelvoorderestvande
exploitatieduur.ToepassingvanLamikonplan® resulteert 
in25%lagereexploitatiekosten,deinitiëlekostenvan
de nulaanpak meegerekend.

1996 : Woodstone®

Woodstone® is het systeem voor toepassing in de bestaande 
bouw,metalsaanvullingophetLamikonplan®:
•kwaliteitsverbeteringdoormiddelvanhet 
aanbrengenvaninertelamellen/profielenop 
bestaandekozijnen,ramenendeuren;

•achterliggendehoutconstructieblijftgeventileerden
afgeslotenvoorwater/vochtintrekking.

Net als bij Lamikonplan®wordteenoorzaakanalysegemaakt
vandegeconstateerdegebreken/schadesenopgrond
daarvan een meerjaren plan van aanpak opgesteld.
Deuitvoeringisconstructief,metcuratiefhersteleninci-
denteelpreventievemaatregelen.Hetschilderwerkiserbij
inbegrepen. 
Deventilerendelamellen/profielenzijngepatenteerden
het totale Woodstone®-systeemisDubo-gecertificeerd.
Voorhetbeheerenonderhoudwordtuitgegaanvaneen
cyclusvan15jaar,eventueelvoorderestvandeexploitatie-
duur. Toepassing van Woodstone® resulteert in minimaal 
35%lagereexploitatiekosten,deinitiëlekostenvande
nulaanpak meegerekend.

Lees verder op pagina 4>>

Het gepatenteerde Woodstone®-
 sys teem rekent structureel af met 
houtrot en verfgebreken. 
Het biedt een levenslange be scher-
ming van houten gevelelementen 
door middel van ventilatie aan de 
buitenkant van het kozijn of raam. 
Het houtwerk krijgt een beluchte 
bekleding van geperste steen-
vezelprofielen. Het kozijn is on-
bereikbaar voor weers invloeden 
terwijl het hout vrij kan ademen 
en overtollig vocht kwijt kan.

Uitgevoerd met  
Woodstone®

DoorCreemersGlas-,Schilder-en
OnderhoudswerkenBVuitgevoerd
met Woodstone®:
44 woningenkernen 

Vierlingsbeek-Overloon;
15 woningenkernen 

Vierlingsbeek–Overloon;
 8 woningenteAfferden;
10 woningenteHeijen;
 2 woningenteHaps.

Specifieke productinvulling
“Holonite is als ketenpartij van begin af aan betrokken 
geweestbijdeontwikkelingvanhetLamikonLongLife®-
kozijn”, vertelt Jas. “Wij zoeken specialemarkten om
een specifieke invulling aanonsproduct te geven.En
omdat het LamikonLongLife®-conceptzospeciaalis,wil-
denwijergraagaanmeewerken.”
Hij legt uit hoe Holonite erbij betrokken is. “Wij leveren 
onderdorpelsvoordekozijnenindustrie.Vroegerwaren
dedorpelsvanhout,maardoordesteedszwaardereeisen
dieaanonderdorpelsgesteldworden–bijvoorbeeldde
inhetkadervanhetBouwbesluitgeldendeeisvande
zogenaamde ‘minimale 20 mm opstap’ - worden de
onder dorpels in toenemende mate vervaardigd van ons 
duurzamemateriaal:gegotencomposietsteen.Wijhebben
onzeproductenopdezespecifiekevraagafgestemden
onderdorpelsontwikkelddieeengrotebijdrageleveren
aan de levensduurverlenging van het kozijn. 

Voorhetstandaard-kozijnwerkleverenwijeenafgebakend
assortiment,maarvoorspecifiekeconceptenzoalshet
LamikonLongLife®-concept,leverenwijspecifiekmateriaal.
Onze onderdorpels zijn geïntegreerd in het Lamikon-
LongLife®-kozijnsysteem.”

LamikonLongLife® : superconcept
Jas noemt LamikonLongLife®een‘superconcept’.“Hetishet
bestewatjekunthebben.Hetmooistevanhetsysteem
isdathetgedragenwordtdooralletoeleveranciers.Eris
verf,glas,houtenz.voornodig,enalletoeleveranciers
staangarantvoordekwaliteitvanhunbijdrageaanhet
kozijn.Zijhebbenhetproductookgeïnitieerdenstaan
erdaaromookhelemaalachter.Enalshetkozijneen-
maalgeplaatst is,dan isdemonitoringvandeonder-
houdswerkzaamhedengeborgddoordesysteemhouder.”
Hetpasthelemaal indefilosofievanHoloniteomaan
zo’n soort systeemmee tewerkendat ver bovenhet
gemiddeldeuitsteekt!

Over Holonite
HoloniteinTholenisspecialistophet
gebied van gegoten composietsteen.
Hetbedrijflegtzichvooraltoeopdeur-
dorpels, vensterbanken, raamdorpels
en muurafdekkers. Kenmerkend voor 
homogeengegotencomposietsteenisdat
allemateriaaleigenschappenvoor100%
benut worden. Dit betekent onder
meer dat koudebruggen dankzij het 
karaktervankunststofwordentegen-
gegaan en dat tegelijkertijd toeslag-
middelen zoals zand en natuursteen-
granulaat een volledig natuurlijke uit-
straling garanderen.

Professionele vastgoedeigenaren geven jaarlijks voor bestaande woningen zo’n 3 miljard euro uit aan onderhoudskosten voor kozijnen, ramen 
en deuren. 30 tot 40% van deze kosten, oftewel 1 miljard euro, is het gevolg van schades die voorkomen hadden kunnen worden. Lamikon® heeft 
vanaf 1984 - samen met onderhoudsbedrijven, timmerfabrikanten, ketenpartijen (leveranciers), externe deskundigen en vastgoedeigenaren - 
minimaal 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van concepten. Toepassing van deze concepten impliceert het voorkomen 
van schades met als gevolg:  kostenbesparing en kwaliteitszekerheid voor de vastgoedeigenaren.

De Lamikon®-systemen

2000 : LamikonLongLife® 
LamikonLongLife® is het systeem voor 
toepassing in nieuwbouw en bestaande
bouw(kozijnvervanging).
Inditconceptzijndekennis,kundeendetail-
leringen die ten grondslag liggen aan  
Lamikonplan® en Woodstone®vollediggeïn-
tegreerd.Hetheeftgeleidtothetontwerp
vaneennieuwkozijn(raamofdeur),metals
kenmerken:
•zeersterkverbeterdeverbindingen;
•blijvendefunctionaliteitengeengebreken
voorminimaal15jaar.

De verbindingen zijn gepatenteerd. Ook
wordt het patent ventilerende lamellen/
profielentoegepast.HetLamikonLongLife®-
systeemisDubo-gecertificeerdenvoldoet
aan het FSC-keurmerk.

Gerard Willems



Paul Jas, marketing-innovatiemanager Holonite in Tholen: 

“LamikonLongLife® past in onze filosofie: 
meewerken aan een systeem dat  
ver boven het gemiddelde uitsteekt!”
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Rigoureuze aanpak
CreemersGlas-,Schilder-enOnderhoudswerkzaamheden
BV is sinds jaren de ‘huisschilder’ van
StichtingVolkshuisvestingVierlingsbeek,
vertelt Gerard Willems, opzichter bij
dezestichting.“Voorde44woningenin
VierlingsbeekenOverloonhadCreemers
een onderhoudsschema opgesteld. De
woningenwarenin1996overgeschilderd,
maar bij een controle in 2001 bleek er
alweer houtrot in de vurenhouten
kozijnen te zitten, met name in de
verbindingen.Degrotevraagwastoen
hoewedatprobleemhetbestemoesten
oplossen, ook voor de bewoners.
Kozijneneruit,nieuwekunststofkozijnen
erin?Ookdedraaidelenwarenslechten
op de verdiepingen zat nog enkelglas,
kortom:ermoestheelwatgebeuren.Wehebbenveel
mogelijkheden bekeken, ook de door Creemers
voorgestelde behandeling met Woodstone®. Na ruim een 
jaaroriëntatiehebbenwetoenbeslotenomdewoningen
rigoureus aan te pakken: kozijnen bekleden met
Woodstone®,overalHR++isolatieglas,houtendraaidelen
vervangen, hardstenen dorpels plaatsen, binnen en
buitenschilderen,nieuwebuitendeuren,ennieuwhang-
ensluitwerk.”

Waarom Woodstone® 
SVV-Vierlingsbeekheeftnarijpberaadgekozenvoorde
door Creemers voorgestelde oplossing met Woodstone®. 
VolgensWillemsomtweeredenen:“Deeersteredenis
dat een Woodstone®-kozijnbehandeling minimale over-
lastvoordebewonersgeeft.Ditintegenstellingtothet
plaatsenvannieuwekunststofkozijnen.

En de tweede reden is de budgetzekerheid die aan
Woodstone®tengrondslagligt.Vooreenvoorafbepaald

bedraghoudtCreemersdezewoningen
nu25jaarlanginstand.Endewoningen
zienerooknogeensgeweldiguit!”

Gebaar naar bewoners
De bewoners hebben weinig overlast
ondervonden van de renovatie. Per
woning was Creemers maximaal drie
dagen bezig. Toch heeft de SVV-Vier-
lingsbeekdebewonerswillencompen-
serenvoordeoverlast:alleramenzijn
ookaandebinnenkantgeschilderd.En
ookhetnieuwehang-ensluitwerkmét
politiekeurmerkVeiligWonenklasse2is
eengebaarnaardebewonerstoe.Voor
het aanbrengen van het HR++

isolatieglas werd een kleine huurverhoging gevraagd,
waarallebewonerszondermeerakkoordmeegingen.

Een prima resultaat
MichelCreemers,directeurvanCreemersGlas-,Schilder-
enOnderhoudswerkzaamhedenBVinVierlingsbeekover
dit project: “Dezewoningen uit 1978waren echt aan
eenopknapbeurttoe.Destichtingwildedehuizennog
25 jaarexploiterenenstondvoordekeuze:kunststof
kozijnen of de kozijnen laten bekleden met Woodstone®.  
Zehebbenzichterdegegeïnformeerdoverdemogelijk-
heden.Doormiddelvanberekeningenhebbenwijhen
ervanwetenteovertuigendatWoodstone® de beste op-
lossingvoorhunprobleemwas.”“Organisatorischenuit-
voeringstechnischisallesprimaverlopen.Enhetresul-
taat mag er zijn: de huizen zien er geweldig uit en
stichtingénbewonerszijnertevredenover!”

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek kiest met 
Woodstone® voor budgetzekerheid

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek staat voor een dilemma: na een overschilderbeurt zit na 4 jaar 
alweer houtrot in de kozijnen van 44 woningen. Wat is verstandig? Nieuwe kunststof kozijnen of de 
kozijnen laten bekleden met Woodstone®? Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV 
in Vierlingsbeek weet de stichting op grond van berekeningen te overtuigen: Woodstone® is de beste 
oplossing!

Over Stichting  
Volkshuisvesting  

Vlieringsbeek
SVV-Vierlingsbeekiseenkleinewoning-
corporatiemet483wooneenheden.De
woningenstaanverdeeldover6kerk-
dorpen waarvan Vierlingsbeek en
Overloon de hoofdkernen zijn.
Destichtingheeft7Domotica-woningen
inOverloon.Indezewoningenworden
zorgtaken,communicatie,ontspanning
en andere huiselijke bezigheden door 
talrijke elektrische apparaten en net-
werkengemakkelijkergemaakt.

Een kozijn of raam van Lamikon® 
ziet er over 15 jaar nog perfect uit. 
Het unieke ontwerp en het monitor-
schema staan hier garant voor. 
Door het be heersen van het natuur-
lijke vochtpercentage van het hout 
treedt geen houtrot op en blijven 
verfgebreken uit. Weer en wind 
hebben er geen vat op, evenmin 
als indringers, want naast de TNO-
testrapporten, het KOMO-proces-
certificaat en het FSC-keur merk, is 
het LamikonLongLife®-kozijn ook 
nog eens voorzien van het Politie-
keurmerk!

Toepassen van concepten leidt tot kostenbesparing  
én kostenzekerheid voor vastgoedeigenaren

1984 : Lamikonplan® 

Lamikonplan® is het systeem voor toepassing in de bestaande 
bouw.Dewerkwijzeisalsvolgt:
•erwordteenoorzaakanalysegemaaktvande 
geconstateerdegebreken/schades;

•opgrondhiervanwordteenmeerjarenplanvan
aanpakontworpen.

Deuitvoeringisteomschrijvenalsesthetischverantwoord,
constructief,metcuratiefherstelenpreventievemaat-
regelen,enisinclusiefschilderwerk.
Deverbindingbestaandhout/deelvervangingisgepaten-
teerd.Voorhetbeheerenonderhoudwordtuitgegaan
vaneencyclusvan10jaar,eventueelvoorderestvande
exploitatieduur.ToepassingvanLamikonplan® resulteert 
in25%lagereexploitatiekosten,deinitiëlekostenvan
de nulaanpak meegerekend.

1996 : Woodstone®

Woodstone® is het systeem voor toepassing in de bestaande 
bouw,metalsaanvullingophetLamikonplan®:
•kwaliteitsverbeteringdoormiddelvanhet 
aanbrengenvaninertelamellen/profielenop 
bestaandekozijnen,ramenendeuren;

•achterliggendehoutconstructieblijftgeventileerden
afgeslotenvoorwater/vochtintrekking.

Net als bij Lamikonplan®wordteenoorzaakanalysegemaakt
vandegeconstateerdegebreken/schadesenopgrond
daarvan een meerjaren plan van aanpak opgesteld.
Deuitvoeringisconstructief,metcuratiefhersteleninci-
denteelpreventievemaatregelen.Hetschilderwerkiserbij
inbegrepen. 
Deventilerendelamellen/profielenzijngepatenteerden
het totale Woodstone®-systeemisDubo-gecertificeerd.
Voorhetbeheerenonderhoudwordtuitgegaanvaneen
cyclusvan15jaar,eventueelvoorderestvandeexploitatie-
duur. Toepassing van Woodstone® resulteert in minimaal 
35%lagereexploitatiekosten,deinitiëlekostenvande
nulaanpak meegerekend.

Lees verder op pagina 4>>

Het gepatenteerde Woodstone®-
 sys teem rekent structureel af met 
houtrot en verfgebreken. 
Het biedt een levenslange be scher-
ming van houten gevelelementen 
door middel van ventilatie aan de 
buitenkant van het kozijn of raam. 
Het houtwerk krijgt een beluchte 
bekleding van geperste steen-
vezelprofielen. Het kozijn is on-
bereikbaar voor weers invloeden 
terwijl het hout vrij kan ademen 
en overtollig vocht kwijt kan.

Uitgevoerd met  
Woodstone®

DoorCreemersGlas-,Schilder-en
OnderhoudswerkenBVuitgevoerd
met Woodstone®:
44 woningenkernen 

Vierlingsbeek-Overloon;
15 woningenkernen 

Vierlingsbeek–Overloon;
 8 woningenteAfferden;
10 woningenteHeijen;
 2 woningenteHaps.

Specifieke productinvulling
“Holonite is als ketenpartij van begin af aan betrokken 
geweestbijdeontwikkelingvanhetLamikonLongLife®-
kozijn”, vertelt Jas. “Wij zoeken specialemarkten om
een specifieke invulling aanonsproduct te geven.En
omdat het LamikonLongLife®-conceptzospeciaalis,wil-
denwijergraagaanmeewerken.”
Hij legt uit hoe Holonite erbij betrokken is. “Wij leveren 
onderdorpelsvoordekozijnenindustrie.Vroegerwaren
dedorpelsvanhout,maardoordesteedszwaardereeisen
dieaanonderdorpelsgesteldworden–bijvoorbeeldde
inhetkadervanhetBouwbesluitgeldendeeisvande
zogenaamde ‘minimale 20 mm opstap’ - worden de
onder dorpels in toenemende mate vervaardigd van ons 
duurzamemateriaal:gegotencomposietsteen.Wijhebben
onzeproductenopdezespecifiekevraagafgestemden
onderdorpelsontwikkelddieeengrotebijdrageleveren
aan de levensduurverlenging van het kozijn. 

Voorhetstandaard-kozijnwerkleverenwijeenafgebakend
assortiment,maarvoorspecifiekeconceptenzoalshet
LamikonLongLife®-concept,leverenwijspecifiekmateriaal.
Onze onderdorpels zijn geïntegreerd in het Lamikon-
LongLife®-kozijnsysteem.”

LamikonLongLife® : superconcept
Jas noemt LamikonLongLife®een‘superconcept’.“Hetishet
bestewatjekunthebben.Hetmooistevanhetsysteem
isdathetgedragenwordtdooralletoeleveranciers.Eris
verf,glas,houtenz.voornodig,enalletoeleveranciers
staangarantvoordekwaliteitvanhunbijdrageaanhet
kozijn.Zijhebbenhetproductookgeïnitieerdenstaan
erdaaromookhelemaalachter.Enalshetkozijneen-
maalgeplaatst is,dan isdemonitoringvandeonder-
houdswerkzaamhedengeborgddoordesysteemhouder.”
Hetpasthelemaal indefilosofievanHoloniteomaan
zo’n soort systeemmee tewerkendat ver bovenhet
gemiddeldeuitsteekt!

Over Holonite
HoloniteinTholenisspecialistophet
gebied van gegoten composietsteen.
Hetbedrijflegtzichvooraltoeopdeur-
dorpels, vensterbanken, raamdorpels
en muurafdekkers. Kenmerkend voor 
homogeengegotencomposietsteenisdat
allemateriaaleigenschappenvoor100%
benut worden. Dit betekent onder
meer dat koudebruggen dankzij het 
karaktervankunststofwordentegen-
gegaan en dat tegelijkertijd toeslag-
middelen zoals zand en natuursteen-
granulaat een volledig natuurlijke uit-
straling garanderen.

Professionele vastgoedeigenaren geven jaarlijks voor bestaande woningen zo’n 3 miljard euro uit aan onderhoudskosten voor kozijnen, ramen 
en deuren. 30 tot 40% van deze kosten, oftewel 1 miljard euro, is het gevolg van schades die voorkomen hadden kunnen worden. Lamikon® heeft 
vanaf 1984 - samen met onderhoudsbedrijven, timmerfabrikanten, ketenpartijen (leveranciers), externe deskundigen en vastgoedeigenaren - 
minimaal 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van concepten. Toepassing van deze concepten impliceert het voorkomen 
van schades met als gevolg:  kostenbesparing en kwaliteitszekerheid voor de vastgoedeigenaren.

De Lamikon®-systemen

2000 : LamikonLongLife® 
LamikonLongLife® is het systeem voor 
toepassing in nieuwbouw en bestaande
bouw(kozijnvervanging).
Inditconceptzijndekennis,kundeendetail-
leringen die ten grondslag liggen aan  
Lamikonplan® en Woodstone®vollediggeïn-
tegreerd.Hetheeftgeleidtothetontwerp
vaneennieuwkozijn(raamofdeur),metals
kenmerken:
•zeersterkverbeterdeverbindingen;
•blijvendefunctionaliteitengeengebreken
voorminimaal15jaar.

De verbindingen zijn gepatenteerd. Ook
wordt het patent ventilerende lamellen/
profielentoegepast.HetLamikonLongLife®-
systeemisDubo-gecertificeerdenvoldoet
aan het FSC-keurmerk.

Gerard Willems



Sceptisch
“Hemubo heeft ons vier opties voorgelegd 
voor het opknappen van de houten 
gevelelementen van de flats,” vertelt
JenTjon-Sien-Foek,managertechnische
zaken bij WOONopMAAT. Hij spreekt 
overzevenflatsmetintotaal336wo-
ningen aan de Jan Ligthartstraat en de 
Maerelaan in Heemskerk waarvan het
gevelonderhoud uitbesteed is aan He-
mubo. “Er zat houtrot in de kozijnen 
als gevolg van een te hoog vocht-
gehalte en volgens Hemubo was het
een kwestie van óf nieuwe kozijnen
vanhout,kunststofofmetaalófdeko-
zijnen bekleden met Woodstone®. 
WOONopMAATwildedeflatsnogvijf-
entwintigjaarexploiterentegenbeheersbarekostenen
vooronswasdevraagdanook:“Watisdebesteinves-
teringvooreentermijnvanvijfentwintigjaar?”.Nadoor-
berekeningvandevieroptiesdoorHemubo,bleektoepas-
sing van Woodstone®debesteoplossingtezijn.Maarwe
hadden nog nooit van het Lamikon®-systeem gehoord 
enstondenersceptischtegenover.Jeweetimmersniet
wathetresultaatoplangetermijnis!”

Doorslaggevend: de garantie
AnderhalfjaarduurtdevoorperiodewaarinHemuboo.a.
door inbreng van expertise en ervaring, samen met
WOONopMAATwerktnaareenplanvanaanpak.WOONop-
MAAT kiest ten slotte voor Woodstone® op basis van een 
proefwoning en op financiële gronden. Tjon-Sien-Foek:
“Hierbijisdegarantieophetsysteemtochweldoorslag-
gevendgeweest is,wantuiteindelijk isheteennieuw
systeemdatzichvooronsnognietheeftbewezen.”

ArnoKleijn,directeurHemuboAlmereBV,
voegthieraantoe:“MethetBRL5026-
certificaat bieden wij onze opdracht-
gevers de zekerheid dat houten gevel-
elementen vijftien jaar blijven 
functioneren en gevrijwaard zijn van
houtrot en verfgebreken. Juist deze 
waarborg heeft WOONopMAAT doen
 kiezen voor Woodstone®,wantalshetna
vijftien jaarnogvoldoet,danvoldoet
hetooknavijfentwintigjaar.”

Het resultaat
Vanafjanuari2006totaandeopleve-
ringinmaart2007heeftHemuboaan
hetprojectgewerkt.Intussenisaleen
eersteinspectieuitgevoerd.Kleijn:“We

hebbenkunnenconstaterendatderelatievevochtigheid
in de kozijnen is teruggebracht van 23 tot 14%. Het
Woodstone®-systeem heeft dus al aan z’n doel beant-
woord.Drooghoutrotniet!”Tevredenheiddusoverhet
resultaat,ookbijWOONopMAAT,enookbijdebewoners
diedeflats‘enormopgeknapt’vindenenhoogscoorden
bij de tevredenheidsenquête van Hemubo.

Het project
Deopknapbeurtvandezevenflatsiseenenormproject
geweestvan intotaal2,9miljoeneuro.Behalveschil-
derwerkzaamheden, houtsanering en toepassing van
het Woodstone®-systeem, waren ook betonrenovatie,
metselwerkzaamheden en hekwerkrenovatie nodig.
Kleijn:“Hetwaseenvandeleukereprojecten,nietal-
leenvanwegedeomvangmaarzekerookvanwegehet
voortraject waarin we over alle facetten meegedacht
hebbenmetWOONopMAAT.”

Lamikon® is een netwerkorganisatie die
productconceptenendienstenontwikkelt,
promootenbewaaktvoorhetblijvend
instandhouden van houten gevelele-
mentenvoorbestaandeennieuwbouw.
BijLamikon® zijn gerenom meerde totaal-
onderhoudsbedrijven en timmerfabrieken 
aangesloten die zichzelf ruimschoots
hebben bewezen. Samen vormen zij
een collectief om blijvend houtrotvrije
en functionerende gevelelementen te
realiserenvoorwoningbeheerdersen/of
eigenaren, waarbij exploitatiekosten
wordengeminimaliseerd.

WOONopMAAT in Heemskerk kiest voor Woodstone®: 
garantie doorslaggevend!

Wie zijn wij?

Zeven flats van woningstichting Rochdale in Heemskerk die door WOONopMAAT worden beheerd, moeten 
conform de meerjarenplanning opgeknapt worden. Hemubo Almere BV - die het planmatig onderhoud 
uitvoert - adviseert om voor de houten gevelelementen te kiezen voor het Lamikon®-systeem. Daar staat 
WOONopMAAT eerst heel sceptisch tegenover, maar na rijp beraad kiest men toch voor Woodstone®!

Lamikonactueel
Lamikon actueel is een uitgave van Lamikon® Apeldoorn. 2007 Eerste jaargang.
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Droog hout rot niet
Het instandhouden van houten gevel-
elementen staat in de visie van 
 Lamikon®centraal.Voorhetinstand-
houden van houten gevelelementen 
is het noodzake lijk om het natuurlijk 
vochtgehaltevanhouttebeheersen.

Het gepatenteerde Woodstone®-systeem 
biedteenlevenslangebeschermingvan
houtengevelelementenenrekentstruc-
tureel af met houtrot en verfgebreken. 
Hethoutwerkkrijgteenbeluchtebe-
kledingvanuniekesteenvezelprofielen
enbeschermthethoutduurzaamdoor
middel van ventilatie aan de buitenkant 
van het kozijn. Het kozijn is onbereikbaar 
voorweersinvloedenterwijlhethoutvrij
kanademenenovertolligvochtgemak-
kelijkkwijtkan.HetWoodstone®-systeem 
is een uitstekende oplossing voor o.a. 
verkeerd gelamineerd en gevingerlast 
hout en foutieve detailleringen.

Lamikonplan® zorgt voor een geregu-
leerdevochthuishoudinginhethout.
Een onderhoudssysteem dat uitstekend 
geschiktisvoorderenovatie,maardat
u zeker ook kunt inzetten als preventief 
wapen. Verhoogde vochtpercentages
wordenopgespoordendeoorzakenwor-
deninkaartgebracht.Eenbetrouwbaar
projectadviesgeeftaanwelkemaat-
regelen leiden tot een onderhoudsarme 
houtengevel.Eenwaardevolleprestatie,
diealmeerdan25jaarstructureelaf-
rekentmethoutrotenverfgebreken!

DeduurzaamheidvanLamikonLongLife® 

is onbeperkt. Bij oplevering  van de 
LamikonLongLife® kozijnen  staat het 
uniekemonitorschemavoorminimaal
15 jaar waarborg voor het blijvend
functioneren.Doorhetbeheersenvan
hetnatuurlijkevochtpercentagevanhet
hout treedt geen houtrot op en blijven 
verfgebreken uit. 
Het LamikonLongLife®gevelelement:
-heefteenwaterdichteverbinding;
-voldoetaandedoorhetGIW
gesteldeacceptatie-eisenvoor
woningenenwoongebouwenmet
eenGIW-garantie;
-wordtgeleverdmetFSCgecertificeerd
hout;
-isvoorzienvaneenKOMOproduct
énprocescertificaat.

Systeemhouders onderhoudsbedrijven
Adrie Hoogland Bouwkundig Onderhoud B.V. 
Vlierberg9,3755BSEemnes,tel:035-5310044 
info@adriehoogland.nl-www.adriehoogland.nl
Bosch Vastgoedzorg 
Voltastraat4,6370ABLandgraaf,tel:045-5314863 
info@boschvastgoedzorg.nl-www.boschvastgoedzorg.nl
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerken B.V. 
Grotestraat57,5821ABVierlingsbeek,tel:0478-632044 
creemersbv@hetnet.nl
De Groep Vastgoedcare bv 
HogeRijndijk285,2394ZGHazerswoude-Rijndijk,tel:071-5817500 
info@de-groep.com-www.de-groep.com
De Schrijver B.V. 
Hulsterweg75H,4587LGKloosterzande,tel:0114-690231 
info@deschrijver.nl-www.deschrijver.nl
Frans de Kleermaeker B.V. 
Waldorpstraat292,2521CGDenHaag,tel:070-3891287 
info@fransdekleermaeker.nl
Gebr. van der Geest B.V. 
Kuipersdijk346,7541WLEnschede,tel:053-4311291 
info@huisschilder.nl-www.huisschilder.nl
Hagenaars Schilderwerken B.V. 
Mijlstraat15,5281LJBoxtel,tel:0411-674828 
info@hagenaarsboxtel.nl-www.hagenaarsboxtel.nl
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud 
Linnewever15,2292JGWateringen,tel:0174-226976 
denhaag@hartmantotaalonderhoud.nl-www.hartmantotaalonderhoud.nl
Hemink Meesterschilders B.V. 
Gildestraat5,7622AZBorne,tel:074-2657080 
Info@heminkmeesterschilders.nl-www.heminkmeesterschilders.nl
Hemubo Almere B.V. 
Remmingweg45,1332BDAlmere,tel:036-5492700 
info@hemubo.nl-www.hemubo.nl
Hendriks Houtsanering B.V. 
Wilhelminasingel14-16,5351CBBerghem,tel:0412-401537 
info@hendriksschilders.nl-www.hendriksschilders.nl
Houtrotvrij Nederland.nl 
Postbus2,4000AATiel,tel0344-680000 
info@houtrotvrij.nl-www.houtrotvrij.nl
I & ES B.V. 
DeAmert134,5462GHVeghel,tel:0413-354988, 
info@I-ES.nl-www.i-es.nl
Koster Schilderwerken & Totaalonderhoud B.V. 
Elftweg8,4941VPRaamsdonksveer,tel:0162-572700 
info@kosterschilderwerken.nl-www.kosterschilderwerken.nl
Lenferink Beheer B.V. 
Ambachtsweg4,8152BALemelerveld,tel:0572-371777 
info@lenferink.com-www.lenferink.com
Lindhout Schildersbedrijf B.V. 
Ravelstraat155,4614XGBergenopZoom,tel:0164-236857 
info@lindhout.nl-www.lindhout.nl
Mens - Zeist B.V. 
HuisterHeideweg6,3705LZZeist,tel:030-6928800 
info@mens-zeist.nl-www.mens-zeist.nl
Pébé Vastgoedonderhoud B.V. 
Nieuwevaart1,5161ANSprang-Capelle,tel:0416-312424 
info@pebe.nl-www.pebe.nl
Rensink Schilderwerken 
Duurstedeweg33010,7418CKDeventer,tel.0570-630031
info@rensinkschilderwerken-www.rensinkschilderwerken.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie 
Lijndraaijerijweg5,3417XPMontfoort,tel:0348-479479 
info@rutgesonderhoud.nl-www.rutgesonderhoud.nl
Schilders Boekema B.V. 
Wasaweg14,9723JDGroningen,tel:050-5730720 
info@schilders-boekema.nl-www.schilders-boekema.nl
Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V. 
Industrieweg1,8521MBSt.Nicolaasga,tel:0513-431041 
info@vdwerfbouwbedrijf.nl-www.vdwerfbouwbedrijf.nl
Van Wijk Vastgoedonderhoud 
BedrijventerreinOudenrijn,Strijkviertel59,3454PKDeMeern,tel:030-6669733 
info@vanwijkvgo.nl-www.vanwijkvgo.nl
Verweij Building Upgraders B.V. 
Energieweg19,4143HKLeerdam,tel:0345-617094 
info@verweij-building-upgraders.nl-www.verweij-building-upgraders.nl
Wessels Vastgoedonderhoud 
Baandert14,6136ERSittard,tel:046-4519393 
wessels@wvgo.nl-www.wvgo.nl

Timmerfabrieken
Helwig Timmerfabriek B.V.  
Tomeikerweg101,6161RBGeleen,tel:046-4237960,fax:046-4755240 
info@helwig.nl-www.helwig.nl
Timmerfabriek Adriaan van Erk B.V.  
Kadijk4a,Bergambacht,tel:0182-351939,fax:0182-351754 
info@adriaanvanerk.nl-www.adriaanvanerk.nl
Veerman De Rijp  
Devolger1,1483GADeRijp,tel:0299-671710,fax:0299-674454 
info@veermanderijp.nl-www.veermanderijp.nl
Verweij Houttechniek 
Barwoutswaarder97,3449HLWoerden,tel:0348-688282,fax:0348-688111 
info@verweij-ht.nl-www.verweij-ht.nl
Nijhuis Toelevering B.V. 
MolendijkNoord86d,Postbus92,7460ABRijssen,tel:0548-535300 
info@nijhuis.nl-www.nijhuis.nl
Houtindustrie Van de Witte  B.V. 
Kuipersweg76,Postbus4,9285ZVBuitenpost,tel:0511-542185 
info@vdwitte.nl-www.vdwitte.nl
Timmerfabriek H.D. Suselbeek  B.V. 
OudeDinxperloseweg65a,Postbus39,7064ZGSilvolde,tel:0315-685841 
info@tifasuselbeek.nl-www.tifasuselbeek.nl
Van de Vin Ramen en Kozijnen  B.V. 
DeGeestakkers8,Postbus102,5590ACHeeze,tel:040-2241999 
info@vandevin.nl-www.vandevin.nl
Timmerfabriek Neede B.V. 
G.L.Rutgerweg1,Postbus29,7160AANeede,tel:0545-293262 
info@timmerfabriekneede.nl
Timmerfabriek Vios B.V. 
Hoogeind70,Postbus10,3465ZGDriebruggen,tel:0348-505200 
info@vios.nl-www.vios.nl
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Over  WOONopMAAT
Woningcorporatie WOONopMAAT be-
heertcirca8700woningen inBever-
wijk en Heemskerk. Ze streeft naar
optimale keuzevrijheid, een breed
aanbod aan producten en diensten
tegen scherpe prijzen en een hoog-
waardige dienstverleningvooralhaar
klanten. Met het oog op de vergrijzing 
in deze regio heeft WOONopMAAT een 
systeemontwikkeldwaarmeedetoe-
gankelijkheid van een woongebouw
voor bewegingsbeperkte bewoners
kanwordengemetenenkanworden
uitgedrukt in sterren. Des te meer
sterren des te toegankelijker een ge-
bouwis.Insamenwerkingmetande-
reregionalewoningcorporatiesende
zorginstellingen,isditsysteemverder
uitgewerktenverbeterd.

Jen Tjon-Sien-Foek

Het productieproces zitmomenteel in de
fase van verdere robotisering.
Toepassing van LamikonLongLife® resulteert 
inminimaal35%lagereexploitatiekosten.
De kostprijs nieuw is concurrerend met
standaardgeveltimmerwerk.

BRL 5026
In2001isdeBRL-normvoorhet‘Instand
houdenvanhoutengevelelementen’(BRL
5026)opinitiatiefvanLamikon® tot stand 
gekomen. Het is een norm voor de voor-
waarden en processen van ontwerp, uit-
voering,onderhoudenbeheervankozijnen,
ramen en deuren. Alle onderhoudsbedrijven 
(30) en timmerfabrikanten (10) die met
Lamikon®samenwerken,zijnverplichtge-
certificeerdtezijnenvolgensdezenormte
werken.Uitvoeringenconformdezenorm
biedendevolgendegaranties:
•blijvendefunctionaliteit;
•geengebreken;
•kostenzekerheidoverdeonderhoudscyclus
van15jaar.

Besparingsmogelijkheden 
te weinig benut
IndebestaandebouwzijndeLamikonplan®- 
en Woodstone®-systemenalinveelwoningen
toegepast.Indenieuwbouwenrenovatie
is het LamikonLongLife®-systeem nu in 
ongeveer1000woningentoegepast.
Vastgestelddatdeprofessionelevastgoed-
eigenarenentraditionelebouwersdecon-
cepten slechts voorzichtig beginnen te
omarmen, ondanks de miljarden euro’s
die hiermee bespaard kunnen worden.
Hier ligt een taak voor het Ministerie van 
VROM en Aedes, de branchevereniging
vanwoningcorporatiesinNederland.

BenvanVelsen,directeurLamikon


