Woonzorgcorporatie de Woonmensen in Apeldoorn:

‘Met het Lamikon Woodstone-systeem
verlengen we de onderhoudscyclus’
Als Woonzorgcorporatie de Woonmensen
in Apeldoorn in 2003 tijdens een inspectie houtrot ontdekt in de kozijnen
van de 54 appartementen aan de Elisabethshof (Symfonie), denkt men niet
meteen aan een ernstig houtrot
probleem. De woningen zijn namelijk
nog maar 7 jaar oud. Onderzoek in 2004
door een extern bureau wijst echter uit
dat er wel degelijk sprake is van ernstig
houtrot. Het bureau komt met een
aantal aanbevelingen die passen in het
Lamikon Plan-systeem. De Woonmensen
raadpleegt dan de Lamikon-systeemhouder die al een project voor hen heeft
uitgevoerd met het Lamikon Plan-
systeem. Hij adviseert om het Lamikon
Woodstone-systeem toe te passen: dit
zou op termijn ook een kostenbesparing
met zich meebrengen.
De Woonmensen
volgt het advies
op en heeft er alle
vertrouwen in.
Dat vertrouwen
blijkt nu, vijf
jaar later, nog
niet beschaamd
te zijn!

Herman Veeneman

Houtrot: detailleringen en houtsoort
Houtrot heeft volgens Herman Veeneman, bouwkundig medewerker
bij de Woonmensen, veelal te maken met detailleringen en houtsoorten.
Ook bij deze woningen blijkt dit het geval te zijn: ‘In dit complex is
gelamineerd, gevingerlast vurenhout gebruikt en dat is een kwetsbare
houtsoort. Ook de detaillering was onvoldoende ter plaatse van de
bovendorpels die tegelijkertijd als onderdorpel voor de bovengelegen
puien functioneerden. Bovendien waren er openstaande verbindingen, onvoldoende ventilerende beglazingsprofielen en wat losgeraakte reparaties die bij een eerdere beurt waren uitgevoerd. Dit alles bij
elkaar heeft geleid tot een groot houtrotprobleem’, aldus Veeneman.

Kwaliteit in onderhoud
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Kostenbesparing door Lamikon-systemen
De Woonmensen heeft al vijftien jaar ervaring
met het Lamikon Plan-systeem. ‘Wij waren een van
de eersten die het Lamikon-systeem toepasten’,
vertelt Veeneman. ‘We plukken er nu de vruchten
van, zeker als we kijken naar het onderhoudsinterval. Ondanks de hoge investering brengt
het ons financieel gewin.’
Als de Lamikon-systeemhouder dan ook voorstelt
om het Lamikon Woodstone-systeem toe te
passen, heeft de Woonmensen er alle vertrouwen
in dat hiermee het houtrotprobleem opgelost
zal worden én dat het een kostenbesparing met
zich mee zal brengen. ‘We waren ervan overtuigd
dat het een goed plan was’, aldus Veeneman.
Uitvoering
Het project is in 2005-2006 uitgevoerd. In overleg met Lamikon heeft de Lamikon-systeemhouder een aantal maatregelen genomen die
ervoor zorgen dat het Lamikon Woodstone-
systeem op een juiste manier wordt ontlucht.
‘In verband met de aansluiting van Woodstone
op de gepleisterde gevels hebben we ervoor
gekozen om de aansluiting af te kitten met
Lamikon-kit en de zijkanten open te laten zodat
er voldoende ventilatie kan plaatsvinden. Hiermee hebben we tevens een esthetisch beter
aanzien kunnen realiseren’, aldus de systeemhouder.

Met oog voor detail heeft hij ook diverse
praktische oplossingen gevonden waarmee het
onderhoud in de toekomst onder controle gehouden kan worden. Zo heeft hij bijvoorbeeld
ringen tussen de zonwering en de pui gemonteerd. De zonwering staat daardoor niet strak
op de pui, waardoor er geen water kan tussenkomen en geen verfschade kan ontstaan.
Resultaat na vijf jaar
Over het resultaat van de toepassing van het
Lamikon Woodstone-systeem zijn beide partijen
zeer tevreden. ‘Na vijf jaar kan vastgesteld
worden dat er geen houtrotschade is, dat het
er nog steeds goed bij staat en dat de verwachtingen zijn waargemaakt. Met dit systeem is
een stabiele situatie gecreëerd om het project
door te exploiteren’, aldus Veeneman.

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders
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Wie of wat is Lamikon
Lamikon is een netwerkorganisatie die productconc epten en diensten ontwikkelt, promoot en
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten
gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhouds
bedrijven en timmerfabrieken aangesloten die zichzelf
ruimschoots hebben bewezen. Samen vormen zij een
collectief om blijvend houtrotvrije en functionerende
gevelelementen te realiseren voor woningbeheerders
en/of eigenaren, waarbij exploitatiekosten worden
geminimaliseerd.

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 verfgebreken en geeft levenslange bescherming aan houten
gevelelementen.

Dit onderhoudssysteem herstelt de vochthuishouding
van het hout en maakt daarmee definitief een eind aan
houtrot en verfgebreken. Het is speciaal ontwikkeld 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 –procescertificaat.

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

03-06-2010 08:44:49

