Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken vecht jarenlang vergeefs
tegen houtrot in complex De Wandelmeent in Hilversum:

LamikonLongLife, Lamikonplan en Lamikon Woodstone maken
wooncomplex onderhoudstechnisch weer beheersbaar!
Al jarenlang zijn er problemen met
de kozijnen van het complex De
Wandelmeent in Hilversum. Er is
veel houtrotaantasting en eigenaar
Stichting Woningcorporaties Het
Gooi en Omstreken probeert dit
telkens – op de traditionele manier
- weer onder controle te krijgen.
Uiteindelijk moet de stichting concluderen ‘het onderhoud niet meer
de baas te zijn’.
Er wordt dan een plan van aanpak
opgesteld waarmee het onderhoud weer beheersbaar wordt: het
Lamikon-systeem biedt uitkomst!

Jarenlang vergeefse strijd tegen houtrot
Slechte detailleringen met vurenhout, enkel glas en slechte ventilatie
zijn volgens Paul Boog, projectleider bij Stichting Woningcorporaties
Het Gooi en Omstreken, de belangrijkste oorzaken van de enorme
houtrotaantastingen in het complex de Wandelmeent. ‘Al vanaf de
oplevering – nu precies 30 jaar geleden – zijn er problemen met
de kozijnen geweest. Met traditioneel houtrotherstel en verfbeurten
hebben we geprobeerd om het allemaal bij te houden, maar op een
bepaald moment moesten we concluderen dat we het onderhoud niet
meer de baas waren.’
Paul Boog, Projectleider

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Keuze voor Lamikon-aanpak:
keuze voor zekerheid
Op aanraden van de Lamikon-systeemhouder
besluit Het Gooi en Omstreken het houtrot te
gaan bestrijden met de Lamikon-systemen.
Boog: ‘We hebben dit besluit niet zomaar genomen. De systeemhouder had namelijk al in
1998 bij een klein project van ons Lamikonplan
en Lamikon Woodstone toegepast en daar waren we zeer enthousiast over. In 2000 heeft hij
toen een proefkozijn op de Wandelmeent uitgevoerd met Lamikon Woodstone. Dit kozijn hebben we een aantal jaren nauwgezet gevolgd
en het resultaat gaf echt de doorslag! Juist de
combinatie met Lamikon Woodstone gaf ons
alle vertrouwen. Het is een keuze voor zekerheid omdat kozijnen hiermee tot in lengte van
jaren op een beheersbare manier te onderhouden zijn. Niet alleen houtrotproblematiek, maar
ook detailleringsproblemen kunnen ermee opgelost worden!’
Terug naar nulsituatie: omvangrijk project
In 2006 wordt het complex de Wandelmeent
o.a. houtrotvrij gemaakt en geschilderd. 20%
van de kozijnen is vervangen door nieuwe
LamikonLongLife-kozijnen en 80% is hersteld
met Lamikonplan en bekleed met Lamikon
Woodstone. In veel situaties moest voor herstel gekozen worden omdat men te maken had
met moeilijk vervangbare kozijnen (achter het
metselwerk). De grote financiële consequenties
van vervanging zijn ook van invloed geweest
op de keuze voor herstel. Maar de Lamikonsysteemhouder heeft nergens concessies gedaan: al het noodzakelijke is gedaan om de
kozijnen weer in goede staat te brengen.
Houtrot geen kans meer:
onderhoud beheersbaar
Boog is zeer tevreden over het resultaat en
heeft wat het onderhoud van complex de Wandelmeent betreft alle vertrouwen in de toekomst: ‘Nagenoeg alle kwetsbare plekken zijn
bekleed met Lamikon Woodstone. Hierdoor
heeft houtrot geen kans meer en is het onderhoud van de kozijnen – eindelijk - beheersbaar
geworden!’
Over Stichting Woningcorporaties
Het Gooi en Omstreken
Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is actief in de regio Gooi en Vechtstreek en
de regio Eemland. In de gemeenten Hilversum,
Blaricum, Bussum, Wijdemeren, Bunschoten en
Baarn verhuurt de stichting ongeveer 6700
woningen en 400 andere eenheden. Door
nieuwbouw zal dit aantal in de komende jaren
toenemen tot 7700 in 2012.

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders
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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.
Houtrenovatiesysteem
Lamikonplan zorgt voor
een gereguleerde vochthuishouding in het hout. Een onderhoudssysteem dat
uitstekend geschikt is voor de renovatie, maar dat u
zeker ook kunt inzetten als preventief wapen.
Verhoogde vochtpercentages worden opgespoord en
de oorzaken worden in kaart gebracht. Een betrouwbaar
projectadvies geeft aan welke maatregelen leiden tot
een onderhoudsarme houten gevel. Een waardevolle
prestatie, die al meer dan 25 jaar structureel afrekent
met houtrot en verfgebreken!

Houtbekledingssysteem
Het
gepatenteerde
Lamikon
Woodstonesysteem biedt een levenslange bescherming van
houten gevelelementen en rekent structureel af met
houtrot en verfgebreken. Het houtwerk krijgt een beluchte bekleding van unieke steenvezelprofielen en beschermt het hout duurzaam door middel van ventilatie aan de buitenkant van het kozijn. Het kozijn is
onbereikbaar voor weersinvloeden terwijl het hout vrij
kan ademen en overtollig vocht gemakkelijk kwijt kan.
Het Lamikon Woodstone-systeem is een uitstekende
oplossing voor o.a. verkeerd gelamineerd en gevingerlast hout en foutieve detailleringen.
Lamikon Woodstone-bekledingssysteem is één
van de beste dubokeuzes in de toepassing.

Complete houten
gevelelementen
De duurzaamheid van
LamikonLongLife is onbeperkt! Bij oplevering van de
LamikonLongLife-kozijnen staat het unieke monitorschema voor minimaal 15 jaar borg voor het blijvend
functioneren.
Door het beheersen van het natuurlijke vochtpercentage van het hout treedt geen houtrot op en blijven
verfgebreken uit. Het LamikonLongLife-gevelelement:
- heeft een waterdichte verbinding;
- voldoet aan de door het GIW gestelde acceptatieeisen voor woningen en woongebouwen met een
GIW-garantie;
- wordt geleverd met FSC gecertificeerd hout;
- is voorzien van een KOMO® product- én procescertificaat.
LamikonLongLife-gevelelement is één van
de beste dubo-keuzes in de toepassing.

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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