
Woningcorporatie Rentree in Deventer kiest voor  
het Lamikon Woodstone-systeem:

‘Het is een kwestie van nu investeren 
om het houtrot beheersbaar te maken’

Traditionele houtrotreparaties
 ‘De appartementen van complex 103 dateren uit 1986 en hebben de 
afgelopen jaren normaal onderhoud gehad’, vertelt Han Stok, technisch 
beheerder vastgoed bij woningcorporatie Rentree. ‘Wij schilderen een 
keer in de zes jaar en pakken dan ook het houtrot aan. Gewoon op de 
traditionele manier, dus renovatie houtrot, deelvervanging en totaal-
vervanging (ramen, deuren e.d.). Maar bij deze complexen bleek de 
degradatie meer dan normaal. En omdat het wegens omstandigheden 
nu zeven jaar geleden is dat er geschilderd is, heeft het houtrot 
 behoorlijk kunnen doorwerken.’ 

Kwaliteit in onderhoud

De woningcomplexen van woningcorpo-
ratie Rentree in Deventer worden 
 standaard een keer in de zes jaar 
 geschilderd. De post voor houtrotrepa-
raties in de appartementen van complex 
103 in Deventer blijkt echter elke 
 schilderbeurt zodanig op te lopen, dat 
Rentree besluit op zoek te gaan naar een 
niet-traditionele methode om het houtrot 
te bestrijden. Na een totaalinspectie 
adviseert de Lamikon-systeemhouder 
om alle liggende delen te bekleden met 
het Lamikon Woodstone-systeem om het 
houtrot beheersbaar te maken.  Rentree 
volgt - vol vertrouwen - dit advies op. 
In complex 103: de Smedenstraat, de 
Hagensteeg, de Bagijnenstraat en het 
Broederenplein in Deventer wordt 
 binnenkort gestart met de werkzaam-
heden. April 2011 moet het project 
 afgerond zijn.

Han Stok
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Oorzaak houtrot
Volgens Stok heeft het houtrot kunnen toeslaan 
vanwege de geografische ligging van de com-
plexen (veel zon en wind) en vanwege bouw-
technische zaken. ‘De esthetiek is niet overal ten 
goede gekomen aan de constructie, waardoor 
het ten koste is gegaan van de duurzaamheid. 
Maar ook het ontbreken van kwalitatief goede 
kozijnen, de slechte afdichting aan de binnen-
kant en de slechte detaillering van de stapel-
puien bij de trappenhuizen zijn belangrijke 
 oorzaken van het ontstaan van houtrot.’

Nauwkeurige totaalinspectie
De Lamikon-systeemhouder voert vanuit de resul-
taatgerichtonderhoud-visie een totaalinspectie 
uit, zich daarbij de vraag stellend: “Wat past het 
beste om het onderhoud op het gewenste niveau 
te houden met minimale kosten en maximaal 
rendement?” Hij maakt vervolgens een analyse 
van de geconstateerde gebreken waarbij ook 
aspecten als veiligheid en verlichting aan bod 
komen.

Conclusie: aanpak met Lamikon 
Woodstone-systeem
Op grond van deze analyse concludeert de 
 Lamikon-systeemhouder dat een groot deel van 
de gebreken betrekking heeft op de liggende 
delen van de houten gevelelementen. Al deze 
delen moeten volgens hem bekleed worden 
met het Lamikon Woodstone-systeem. ‘Dat is 
dé manier om het houtrot onder controle te 
krijgen. Doen we dat niet en gaan we het tradi-
tioneel aanpakken, dan hebben we over zes jaar 
weer precies hetzelfde schadebeeld. 
In combinatie met andere activiteiten kunnen we 
op deze manier de onderhoudscyclus verlengen, 
waardoor de investering ook snel terugverdiend 
kan worden.’

Kostenbesparing op termijn
Voor woningcorporatie Rentree is de kosten-
besparing op termijn de belangrijkste beweeg-
reden om het Lamikon Woodstone-systeem toe 
te passen. Stok: ‘We zijn ervan overtuigd dat het 
houtrot op deze manier beheersbaar blijft waar-
door de schildercyclus in elk geval op zes jaar 
kan blijven staan en misschien wel kan worden 
verlengd. Het is een kwestie van nu investeren 
in de hoop dat het houtrot beheersbaar wordt. 
Maar we hebben er alle vertrouwen in.’

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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