Succes van LamikonPlan-systeem doorslaggevend:

gemeente Groningen kiest opnieuw
voor Lamikon-systemen
De gemeente Groningen werd als eigenaar van de Dr. Bekenkampschool in
Groningen geconfronteerd met ongrijpbare kostenposten als gevolg van houtrot. In de overtuiging dat er iets anders
moest gaan gebeuren dan wat gebruikelijk was bij een traditionele onderhoudsbeurt, ging men op zoek naar een
oplossing om het onderhoud onder
controle te krijgen. Men vond in de
boeken een gemeentelijk project met
lage onderhoudskosten. Toen bleek dat
dit het gevolg was van toepassing van
het LamikonPlan-systeem, was dit voor
de gemeente reden om een Lamikonsysteemhouder in te schakelen voor de
Dr. Bekenkampschool. Hij heeft het
LamikonPlan- en Lamikon Woodstonesysteem ingezet als onderdeel van een
resultaatgerichte aanpak.

LamikonPlan-systeem: onderhoudskosten beheersbaar

Arend Wilms

Arend Wilms is gebouwbeheerder bij de gemeente Groningen. Hij vertelt
dat twee jaar geleden de Dr. Bekenkampschool op de planning stond
voor een onderhoudsbeurt: ‘Er moest van alles aan de school gebeuren.
Er was erg veel houtrot, enkel glas en slechte detaillering. In eerste
instantie wilde de gemeente dit met een traditionele onderhoudsbeurt
gaan aanpakken waarbij het budget volstrekt onvoldoende zou zijn
om het gebouw op peil te krijgen. Maar omdat ik niet langer geconfronteerd wilde worden met ongrijpbare kostenposten als gevolg van
houtrot, ben ik gaan kijken bij welke gemeentelijke gebouwen de
onderhoudskosten binnen het budget waren gebleven. Ik constateerde
toen dat bij het gebouw waar 10 jaar geleden het LamikonPlan-systeem
was toegepast, geen problemen waren met onderhoud en onderhoudskosten.

Kwaliteit in onderhoud
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Dat was voor mij dé reden om contact op te
nemen met Lamikon voor de vraag hoe we deze
school het beste konden gaan aanpakken met
Lamikon-systemen.’

Resultaatgericht onderhoud:
scenario met Lamikon-systemen
De gemeente Groningen is enthousiast over
resultaatgericht onderhoud en vraagt een Lamikon-systeemhouder om een plan hiervoor te
ontwerpen. Uit de drie onderhoudsscenario’s die
de systeemhouder opstelt, kiest de gemeente
uiteindelijk het meest uitgebreide scenario
waarin ook het LamikonPlan- en Lamikon
Woodstone-systeem zijn opgenomen. Het is een
scenario dat op termijn de meeste financiële
voordelen biedt met daarbij het voordeel van
het verhoogde comfort en verbetering van het
leefklimaat.

Ook gericht op leerprestaties
De Lamikon-systeemhouder verbetert in het
kader van resultaatgericht onderhoud ook het
binnenmilieu van deze school. Hij brengt o.a.
ventilatieroosters aan en creëert daarmee
betere ventilatiemogelijkheden voor een beter
leereffect. Onderzoek van TNO heeft namelijk
uitgewezen dat in scholen vaak sprake is van een
slecht binnenmilieu waardoor kinderen minder
goed kunnen leren.

Lamikon-systemen:
dé manier om hout droog te houden
Het onderhoudsscenario omvat ook het vervangen van het enkelglas door isolatieglas met
ventilatiemogelijkheden, het aanpakken van het
houtrot met het LamikonPlan-systeem en het
aanbrengen van Lamikon Woodstone op alle
liggende delen.
Volgens Wilms is dit uitgebreide scenario het
goedkoopste op de lange termijn, ondanks de
grote investering: ‘Door LamikonPlan en Lamikon Woodstone toe te passen hebben we de
garantie dat het houtrot niet terugkomt. Het is
dé manier om hout droog te houden. En droog
hout rot niet. Er hoeft nu bijvoorbeeld maar
1 keer in de 8 jaar geschilderd te worden. Verder
is er ook onderhoudsarm materiaal gebruikt.
Zo kan de onderhoudscyclus uitgerekt worden en
kunnen we besparen op de onderhoudskosten.’

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 productcon cepten en diensten ontwik kelt, promoot en
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten
gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhoudsbedrijven 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
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