Woningbouwvereniging De Kombinatie Zeist maakt bewuste keuze:

onderdorpels bekleden met Lamikon
Woodstone om houtrot te bestrijden
Woningbouwvereniging De Kombinatie in Zeist wordt in 2001 geconfronteerd met houtrot in kozijnen
van drie jaar oude woningen aan
de Ghandilaan in Zeist. Het blijkt
om een ‘onbeheersbare explosie’
van houtrot te gaan. Samen met de
Lamikon-systeemhouder wordt in
2006 gezocht naar een budgettair
acceptabele oplossing voor dit houtrotprobleem: Lamikon Woodstone
blijkt dé oplossing.

‘Onbeheersbare explosie van houtrot’
‘Het convenant dat met de overige woningbouwverenigingen indertijd
is getekend om geen tropisch hardhout meer te gebruiken, is eigenlijk
de oorzaak van alle houtrotellende’, vertelt Gerard Bonefaas, medewerker
bedrijfsbureau bij woningbouwvereniging De Kombinatie in Zeist.
‘We zijn toen overgestapt naar kozijnen van gelamineerd hemlock, en
dat is duidelijk een verkeerde keuze geweest. Bij de woningen in de
Ghandilaan constateerden we al na drie jaar houtrot in de kozijnen.
Dat was in 2001, bij de eerste schilderbeurt. Maar drie jaar later, bij de
volgende schilderbeurt, zagen we niet alleen scheuren in de kozijnen,
maar ook een onbeheersbare explosie van houtrot!’
Gerard Bonefaas,
medewerker bedrijfsbureau

Kwaliteit in onderhoud
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Compromis
Samen met de Lamikon-systeemhouder gaat
de woningbouwvereniging in 2006 op zoek naar
een scenario om het houtrot in de honderd
woningen aan de Ghandilaan beheersbaar te
maken. Het voorstel van de systeemhouder
was om alle kozijnen helemaal in te pakken
met Lamikon Woodstone, dus ook de stijlen.
Maar De Kombinatie vond dit te ver gaan en
wilde alleen de onderdorpels op de verdieping
laten inpakken omdat daar de scheuren het
ergst waren. Bonefaas licht toe: ‘We hebben
niet alleen een inventarisatie gemaakt van het
houtrot in de woningen, maar ook gekeken
naar hoe het houtrot zich ontwikkelt en waar
het het meeste voorkomt. Op basis van deze
gegevens hebben we gekozen voor de oplossing
van het totaal inpakken van de onderdorpels.
In eerste instantie wilden we het alleen op de
verdieping laten doen, maar de systeemhouder
heeft ons ervan overtuigd dat het ook op de
begane grond moest gebeuren. De stijlen
hebben we niet laten inpakken, dat vonden we
te ver gaan. Het moest voor ons budgettair ook
acceptabel zijn.’
Interessant project
Voor de Lamikon-systeemhouder is het een
interessant project om te blijven volgen. Bij het
project deed zich namelijk het probleem voor
dat op de verdiepingen aangesloten moest
worden op het aluminium beglazingsprofiel van
de binnenbeglazing, dat ook geventileerd moest
kunnen blijven. Om dit probleem goed aan te
pakken, is advies ingewonnen bij Lamikonadviseur Mirjam ten Hove.
Zelf monitoren
Woningbouwvereniging De Kombinatie is van plan
de komende twee jaar zelf te gaan monitoren.
Bonefaas: ‘Omdat we zeker willen weten of dat
wat gedaan is, ook het juiste resultaat geeft.
Maar we willen ook goed inzichtelijk krijgen
hoe de ramen en overige kozijndelen zich gaan
houden. Mocht het nodig zijn, dan is het
Lamikon Woodstone-systeem gelukkig simpel
uit te breiden naar het hele kozijn.’
Goede keuze
Het is de eerste keer dat De Kombinatie voor
Lamikon Woodstone kiest. ‘Het is een keuze
voor de filosofie van Lamikon “droog hout rot
niet” en tegelijkertijd een keuze voor innovatie.
We zijn het traject wel kritisch ingegaan en we
hebben alles ook kritisch gevolgd. Nu het klaar
is, hebben we het idee dat we een goede keuze
gemaakt hebben en dat we de houtrotproblemen
eindelijk onder controle hebben.’

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 productconcepten en diensten ontwikkelt, 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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