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Lamikon® staat
voor Kwaliteit
Beheersing van
processen is garantie
voor kwaliteit
Voor het instandhouden
van
houten
gevel
elementen is het be
heersen van kwaliteit in
processen, met name
in de uitvoering, van
groot belang.
Lamikon® heeft haar
hoge kwaliteitseisen ten
aanzien van de prestatie
van haar systemen beschreven in een natio
nale beoordelingsrichtlijn.
De systemen van Lamikon® vallen hiermee
onder het KOMO procescertificaat BRL 5026
‘instandhouden van houten gevelelementen’.
Opdrachtgever en opdrachtnemer beperken
daarmee de risico’s ten aanzien van budget
zekerheid, houtrot, verfgebreken en functio
naliteit. De kwaliteit en de te leveren prestatie
wordt door het KOMO procescertificaat
objectief aantoonbaar gemaakt. De BRL 5026
sluit naadloos aan op de BRL 0801 “Houten
gevelelementen”. De systeemhouders van
Lamikon® zijn allemaal gecertificeerd volgens
het KOMO procescertificaat BRL 5026.

Inspectie en Onderhoud
Een belangrijk onderdeel van het proces
certificaat BRL 5026 is ‘Inspectie en
Onderhoud’. Na de uitvoering van het
project of de oplevering van de complete
gevelelementen start het inspectie- en
onderhoudtraject van de Lamikon-systemen.
Door het uitvoeren van het inspectie en
onderhoud schema, kan de opdrachtgever
garantie worden geboden. De garantie
houdt in dat de houten gevelelementen
blijvend functioneren en vrij zijn van
houtrot en verfgebreken.

Opleidingen/cursussen
De prestatie die de systemen van Lamikon
kunnen halen, valt of staat bij de uitvoering
van de minimaal noodzakelijk maatregelen.
De werknemers van Lamikon systeemhou
ders worden specifiek opgeleid om oorzaken
van gebreken te herkennen en op te
sporen. Vervolgens zijn zij getraind om in de
juiste volgorde de juiste maatregelen te
nemen. Want, wie iets waardevols wil bescher
men, neemt geen halve maatregelen.

Systeemhouders onderhoudsbedrijven
Adrie Hoogland Bouwkundig Onderhoud B.V.
Vlierberg 9, 3755 BS Eemnes, tel: 035 - 5310044
info@adriehoogland.nl - www.adriehoogland.nl
Bosch Vastgoedzorg
Voltastraat 4, 6370 AB Landgraaf ,tel: 045 - 5314863
info@boschvastgoedzorg.nl - www.boschvastgoedzorg.nl
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerken B.V.
Grotestraat 57, 5821 AB Vierlingsbeek, tel: 0478 - 632044
creemersbv@hetnet.nl
De Groep Vastgoedcare bv
Hoge Rijndijk 285, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk , tel: 071-5817500
info@de-groep.com - www.de-groep.com
De Schrijver B.V.
Hulsterweg 75H, 4587 LG Kloosterzande, tel: 0114 - 690231
info@deschrijver.nl - www.deschrijver.nl
Frans de Kleermaeker B.V.
Waldorpstraat 292, 2521 CG Den Haag, tel: 070 - 3891287
info@fransdekleermaeker.nl
Gebr. van der Geest B.V.
Kuipersdijk 346, 7541 WL Enschede, tel: 053 - 4311291
info@huisschilder.nl - www.huisschilder.nl
Hagenaars Schilderwerken B.V.
Mijlstraat 15, 5281 LJ Boxtel, tel: 0411 - 674828
info@hagenaarsboxtel.nl - www.hagenaarsboxtel.nl
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud
Linnewever 15, 2292 JG Wateringen, tel: 0174 - 226976
denhaag@hartmantotaalonderhoud.nl - www.hartmantotaalonderhoud.nl
Hemink Meesterschilders B.V.
Gildestraat 5, 7622 AZ Borne, tel: 074 - 2657080
Info@heminkmeesterschilders.nl - www.heminkmeesterschilders.nl
Hemubo Almere B.V.
Remmingweg 45, 1332 BD Almere, tel: 036 - 5492700
mulder@hemubo.nl - www.hemubo.nl
Hendriks Houtsanering B.V.
Wilhelminasingel 14-16, 5351 CB Berghem, tel: 0412 - 401537
info@hendriksschilders.nl - www.hendriksschilders.nl
Houtrotvrij Nederland.nl
Postbus 2, 4000 AA Tiel, tel 0344-680000
www.houtrotvrij.nl
I & ES B.V.
De Amert 134, 5462 GH Veghel, tel: 0413 - 354988,
info@I-ES.nl - www.i-es.nl
Koster Schilderwerken & Totaalonderhoud B.V.
Elftweg 8, 4941 VP Raamsdonksveer, tel: 0162 - 572700
info@kosterschilderwerken.nl - www.kosterschilderwerken.nl
Lenferink Beheer B.V.
Ambachtsweg 4, 8152 BA Lemelerveld, tel: 0572 - 371777
info@lenferink.com - www.lenferink.com
Lindhout Schildersbedrijf B.V.
Ravelstraat 155, 4614 XG Bergen op Zoom, tel: 0164 - 236857
info@lindhout.nl - www.lindhout.nl
Mens - Zeist B.V.
Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ Zeist, tel: 030 - 6928800
info@mens-zeist.nl - www.mens-zeist.nl
Pébé Vastgoedonderhoud B.V.
Nieuwevaart 1, 5161 AN Sprang-Capelle, tel: 0416 - 312424
info@pebe.nl - www.pebe.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie
Lijndraaijerijweg 5, 3417 XP Montfoort, tel: 0348-479479
www.rutgesonderhoud.nl
Schilders Boekema BV
Wasaweg 14, 9723 JD Groningen, tel: 050-5730720
info@schilders-boekema.nl - www.schilders-boekema.nl
Van der Werf’s Bouwbedrijf B.V.
Industrieweg 1, 8521 MB St. Nicolaasga, tel: 0513 - 431041
info@vdwerfbouwbedrijf.nl - www.vdwerfbouwbedrijf.nl
Van Wijk Vastgoed-Onderhoud B.V.
Bedrijventerrein Oudenrijn, Strijkviertel 59, 3454 PK De Meern, tel: 030 - 6669744
info@vanwijk-groep.nl - www.vanwijk-groep.nl
Verweij Building Upgraders B.V.
Energieweg 19, 4143 HK Leerdam, tel: 0345 - 617094
info@verweij-building-upgraders.nl - www.verweij-building-upgraders.nl
Wessels Onderhoudsgroep B.V.
Baandert 14, 6136 ER Sittard, tel: 046 - 4519393
wessels@wessels-ondershoudsgroep.nl - www.wesselsonderhoudsgroep.nl
Timmerfabrieken
Helwig Timmerfabriek B.V.
Tomeikerweg 101, 6161 RB Geleen, tel: 046 - 4237960, fax: 046 - 4755240
info@helwig.nl - www.helwig.nl
Timmerfabriek Adriaan van Erk B.V.
Bergambacht Kadijk 4a, Bergambacht, tel: 0182 - 351939, fax: 0182 - 351754
info@adriaanvanerk.nl - www.adriaanvanerk.nl
Veerman De Rijp
De volger 1, 1483 GA De Rijp, tel: 0299-671710, fax: 0299-674454
info@veermanderijp.nl - www.veermanderijp.nl
Verweij Houttechniek
Barwoutswaarder 97, 3449 HL Woerden, tel: 0348 - 688282, fax: 0348 - 688111
info@verweij-ht.nl - www.verweij-ht.nl
Nijhuis Toelevering B.V.
Molendijk Noord 86d, Postbus 92, 7460 AB Rijssen, tel: 0548-535300
info@nijhuis.nl - www.nijhuis.nl
Houtindustrie Van de Witte B.V.
Kuipersweg 76, Postbus 4, 9285 ZV Buitenpost, tel: 0511-542185
info@vdwitte.nl - www.vdwitte.nl
Timmerfabriek H.D. Suselbeek B.V.
Oude Dinxperloseweg 65a, Postbus 39, 7064 ZG Silvolde, tel: 0315-685841
info@tifasuselbeek.nl - www.tifasuselbeek.nl
Van de Vin Ramen en Kozijnen B.V.
De Geestakkers 8, Postbus 102, 5590 AC Heeze, tel: 040-2241999
info@vandevin.nl - www.vandevin.nl
Timmerfabriek Neede B.V.
G.L. Rutgerweg 1, Postbus 29, 7160 AA Neede, tel: 0545-293262
info@timmerfabriekneede.nl
Timmerfabriek Vios B.V.
Hoogeind 70, Postbus 10, 3465 ZG Driebruggen, tel: 0348-505200
info@vios.nl - www.vios.nl

Droog hout rot niet
Het instandhouden van houten gevel
elementen staat in de visie van
Lamikon® centraal. Voor het instand
houden van houten gevelelementen
is het noodzakelijk om het natuurlijk
vochtgehalte van hout te beheersen.
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Verweij Houttechniek gebruikt LamikonLongLife® -kozijnen in Veenendaal: panden behouden hun oorspronkelijke uitstraling!
Het gepatenteerde Woodstone-systeem
biedt een levenslange bescherming van
houten gevelelementen en rekent struc
tureel af met houtrot en verfgebreken.
Het houtwerk krijgt een beluchte be
kleding 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 gemak
kelijk kwijt kan. Het Woodstone-systeem
is een uitstekende oplossing voor o.a.
verkeerd gelamineerd en gevingerlast
hout en foutieve detailleringen.

Lamikonplan

®

Lamikonplan zorgt voor een geregu
leerde 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 wor
den in kaart gebracht. Een betrouwbaar
projectadvies geeft aan welke maat
regelen leiden tot een onderhoudsarme
houten gevel. Een waardevolle prestatie,
die al meer dan 25 jaar structureel af
rekent met houtrot en verfgebreken!

De duurzaamheid van LamikonLongLife®
is onbeperkt. Bij oplevering van de
LamikonLongLife® kozijnen staat het
unieke monitorschema voor minimaal
15 jaar waarborg 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 acceptatie-eisen voor
woningen en woongebouwen met
een GIW-garantie;
- kan worden geleverd met FSC
gecertificeerd hout;
- is voorzien van een KOMO product
én procescertificaat.

Woonstichting vraagt om maatwerkdetaillering
Special bij deze Actueel

Samengaan
Lamikon® en EGS
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Bij een blok van 56 flatwoningen in het Schrijverspark in Veenendaal moesten - in het kader van groot onderhoud
aan de buitenkant van de huizen - de stalen kozijnen worden vervangen. Patrimonium woonstichting had
voor deze vervanging specifieke eisen gesteld met betrekking tot het milieu én de profilering van de kozijnen.
Verweij Houttechniek uit Woerden kon met LamikonLongLife® aan al hun eisen voldoen!
Een kozijn of raam van Lamikon®
ziet er over 15 jaar nog perfect uit.
Het unieke monitorschema staat
hier garant voor.
Door het beheersen van het
natuurlijke vochtpercentage van het
hout treedt geen houtrot op en
blijven verfgebreken uit. Weer en
wind hebben er geen vat op,
evenmin als indringers, want naast
de TNO-testrapporten, het KOMOprocescertificaat en het FSC-keur
merk, is het LamikonLongLife® -kozijn
ook nog eens voorzien van het
Politiekeurmerk!

Wie zijn wij?
Lamikon® is een netwerkorganisatie die
productconcepten en diensten ontwikkelt,
promoot en bewaakt voor het blijvend
instandhouden van houten gevelele
menten voor bestaande en nieuwbouw.

Colofon

Bij Lamikon® zijn gerenommeerde totaal
onderhoudsbedrijven en timmerfabrieken
aangesloten die zichzelf ruimschoots

Tekst, fotografie en productie
LONCC BV (Deventer)

hebben bewezen. Samen vormen zij

Eindredactie
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Kanaal Noord 350
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Telefoon : 055-5789590
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een collectief om blijvend houtrotvrije
realiseren voor woningbeheerders en/of
eigenaren,

waarbij

exploitatiekosten

worden geminimaliseerd.

Vervanging noodzakelijk
heeft dit het FSC-keurmerk. Wij kiezen
Voor 285 woningen in het Schrijverspark in
heel bewust voor bepaalde houtsoorten.
Veenendaal was het volgens Patrimonium
Van nature blijken die soms minder
woonstichting tijd voor groot onderhoud
duurzaam te zijn en hebben daarom extra
aan de buitenkant van de woningen. De
bescherming nodig. We zijn daarom ter
portiek- en galerijflats uit de jaren ’60
oriëntering ‘de markt op gegaan’ en bij
moesten met gevelverbetering, schilder
Verweij Houttechniek terecht gekomen.
werk, en isolatiemaatregelen opgeknapt
Verweij heeft ons uitgebreid ingelicht
gaan worden. De meeste kozijnen waren
over het LamikonLongLife® -kozijn en ons
in de loop der tijd al vervangen, maar in
in de fabriekshal ook het productieproces
56 woningen zaten nog stalen raam
laten zien. Het LamikonLongLife® -kozijn
kozijnen. Patrimonium besloot om deze
bleek gewoon dé oplossing voor ons
kozijnen te vervangen. Jan Jaap Westhof,
probleem.” Wat betreft de houtsoort
projectleider afdeling Beheer en Onder
heeft Patrimonium uiteindelijk gekozen
voor Midden-Europees upgraded vurenhout
houd, vertelt waarom: “Bij elke reparatie Jan Jaap Westhof
met FSC-keurmerk en Dubo-keurmerk.
van de stalen kozijnen werden we gecon
fronteerd met de minimale naleverbaar
Volgens Westhof hecht Patrimonium wel
waarde aan het Dubo-keurmerk, maar gaat Dubo hen
heid van de onderdelen, zodat we telkens moesten zoeken
naar specifieke oplossingen. Reparaties werden heel duur.
vaak niet ver genoeg. De architectonische eis bleek even
Bovendien was de afdichting niet perfect waardoor de
eens zwaarwegend. De oorspronkelijke stalen kozijnen
bewoners last hadden van tocht en kou. De warmtehadden een speciale uitstraling
isolatie was dus niet optimaal en in het kader van het
vanwege de specifieke smalle
energievraagstuk was dit voor ons een belangrijk punt.”
detaillering en Patrimonium
Dat energiebesparing een belangrijk punt is voor
wilde dat de profilering van de
nieuwe kozijnen deze uitstra
Patrimonium, blijkt uit het feit dat men al begonnen is
om de energieprestatie-index voor de totale woningvoorraad
ling zou benaderen. Aan
vast te stellen. Westhof hierover: “Wettelijk worden we
Verweij
Houttechniek
de
binnenkort verplicht om deze normering voor woningen
opdracht om dit vorm te
aan te geven. En wij kunnen met deze norm als uitgangs
geven! Westhof: “Voor Verweij
punt vaststellen welke maatregelen we kunnen gaan nemen
was deze detaillering ook
in het kader van energiebesparing.”
maatwerk. Om een idee te
krijgen van hoe het eruit zou
Milieu- en architectonische eisen
gaan zien, heeft Verweij eerst
De stalen kozijnen van de 56 woningen moesten vervangen
in een proefwoning de kozijnen
worden, maar hóe was nog niet direct duidelijk, gezien
geplaatst. Het resultaat vol
de eisen die Patrimonium eraan stelde.
deed gelukkig aan onze eisen
Westhof: “Wij stellen specifieke eisen met betrekking tot
en verwachtingen en toen
het milieu. Principieel werken wij niet met hardhout, ook al
kon het grote werk beginnen:
Lees verder op pagina 2>>
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Over Patriomonium
Patrimonium woonstichting is een
woningcorporatie met een woningbezit
van ruim 6000 sociale huurwoningen
in Veenendaal. Er werken ongeveer 70
mensen die met elkaar zorgen voor
beheer en onderhoud van de woningen,
maar ook voor de leefbaarheid in de
wijken. De stichting stelt zich ten doel
het huisvesten van brede lagen van de
bevolking in Veenendaal, in het bijzon
der van personen met lage inkomens
en speciale groepen.
Essentieel onderdeel van het beleid is
de waardering door de maatschappij,
waarbij het onder andere gaat om
onderwerpen als klantkwaliteitsbe
wustzijn, ethisch handelen, milieu,
duurzaam bouwen en energiebeheer.
Voor het onderhouden van de wonin
gen én voor alle nieuwbouwprojecten
gebruiken zij alleen materialen die
milieuvriendelijk, duurzaam, eerlijk en
energiezuinig zijn.
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Vervolg van pagina 1>>
de stalen kozijnen werden vervangen door houten
LamikonLongLife®-kozijnen met smalle detaillering en
de oorspronkelijk naar buiten draaiende ramen werden
vervangen door naar binnen draaiende, uitgevoerd in
hardglas, zonder houten frame. Dit had niet alleen een
esthetisch voordeel, maar ook een voordeel voor de
bewoners die nu hun ramen makkelijk zelf kunnen
wassen!” Ook de architect van de woningen is blij met
het resultaat. De woningen hebben volgens hem hun
uitstraling behouden!
Juiste keuze: LamikonLongLife®
Het project is in december 2006 uitgevoerd: de voorbe
reiding duurde langer dan gepland. Gelukkig hebben de
bewoners weinig last gehad van de kou. Ook de verdere
overlast bleef beperkt en voor iedereen gold: in één dag
zijn uw nieuwe kozijnen geplaatst! Westhof kijkt met
tevredenheid terug op dit project. De keuze voor
LamikonLongLife®-kozijnen is een goede geweest:
“LamikonLongLife®-kozijnen voldoen aan onze eisen wat
betreft het milieu.
Bovendien garandeert Lamikon® ons zekerheid wat betreft

minimale onderhoudskosten in de toekomst, en dat is
voor ons toch ook zeer zeker een belangrijk aspect
geweest om juist voor deze kozijnen te kiezen.”
Verweij Houttechniek: Voldoen aan de gestelde eisen
‘Als het van hout is, maakt Verweij het.’ Dit is al vier
generaties lang de slogan van Lamikon® -systeemhouder
Verweij Houttechniek in Woerden. Het advies om te
kiezen voor LamikonLongLife®-kozijnen was niet alleen
gebaseerd op milieu-aspecten, zo vertelt Verweij.
”Ook het feit dat LamikonLongLife® zekerheid biedt wat
betreft de onderhoudskosten in de komende 15 jaar,
hebben we benadrukt. Dat is voor een woningcorporatie
toch een essentieel punt. Het is een onderhoudscontract
‘zonder kleine letters’, dus achteraf komt men nooit voor
‘verrassingen’ te staan!”

I&ES gebruikt Woodstone® bij winkelpand in Oss: kozijnen weer als nieuw!

Ook ING Real Estate kiest voor zekerheid van Woodstone!
Over WPM
WPM Groep is al 20 jaar een onafhan
kelijke dienstverlenende organisatie met
het commerciële vastgoed als werk
terrein. WPM Winkelcentrummanage
ment is een onderdeel van de WPM
Groep dat zich op het gebied van
beheer en management van winkel
centra specialist mag noemen, gezien
de orderportefeuille van meer dan 110
winkelcentra met een totale omvang
van ruim 1.200.000 m2.

Het gepatenteerde Woodstonesysteem rekent structureel af met
houtrot en verfgebreken.
Het biedt een levenslange bescher
ming van houten gevelelementen
door middel van ventilatie aan de
buitenkant van het kozijn of raam.
Het houtwerk krijgt een beluchte
bekleding van geperste steen
vezelprofielen. Het kozijn is on
bereikbaar voor weersinvloeden
terwijl het hout vrij kan ademen
en overtollig vocht kwijt kan.

Johan Smit, Commercieel Directeur Dekker Hout Warmond B.V.:

LamikonLongLife® sluit aan bij onze missie:
meehelpen aan een toekomst van duurzaam bouwen
In 1885 werd Dekker Hout als lokale houthandel in Den Haag opgericht.
Het bedrijf heeft inmiddels vestigingen in Den Haag, Warmond en Vianen
en fabrieken en kantoren in Bolivia, Brazilië, Indonesië en Maleisië en is
uitgegroeid tot een van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in
Nederland en Europa. Het is gespecialiseerd in import, export en verwerking
De duurzaamheid van LamikonLong
Life® is onbeperkt! Bij oplevering
van de LamikonLongLife®-kozijnen
staat het unieke monitorschema
voor minimaal 15 jaar waarborg
voor het blijvend functioneren.

Milieu
Dekker Hout is zich er
terdege van bewust dat
haar activiteiten van
invloed kunnen zijn op
het milieu.
Smit: “Daarom zetten
we ons ook in voor het
Johan Smit
milieu en nemen we binnen onze activiteiten - de volle verantwoording om te
letten op de bescherming ervan. We volgen de
milieuproblematiek in de herkomstgebieden van ons
hout op de voet en bieden zo nodig hulp bij de certificering
van het bos en bij een verantwoorde houtverwerking.
We streven ernaar om zo veel mogelijk hout met een
predikaat van goed beheerde bossen en/of een milieu
keurmerk in te kopen.”

die wij in ons assortiment voeren en uiteindelijk over te
schakelen naar een volledig gecertificeerd assortiment,
wanneer de aanvoer dit mogelijk maakt. Daarom zijn we
enkele jaren geleden een joint venture in Bolivia gestart
die enkel FSC-gecertificeerde producten levert uit eigen
concessies. (Concessies zijn door de overheid verleende
rechten voor het kappen van bos met duidelijke afspraken
en restricties – red.) Daarnaast zijn we ook lid van Tropical
Forest Trust (TFT). Dat is een organisatie die zich samen
met Dekker ervoor inzet om in de aflaadgebieden
concessies en fabrieken FSC te certificeren.”
Dekker Hout wil duidelijk meehelpen aan een toekomst van
duurzaam bouwen. Met o.a. FSC-gecertificeerd lijstwerk,
aftimmerhout, glaslatten, binnendeurkozijnen, timmer
panelen, tuinhout, vloerdelen, raam- en kozijnhout en
met KOMO-gecertificeerd FSC foutvrij vuren kozijnhout
in het assortiment is men hiermee op de goede weg!

FSC-gecertificeerd
Als groep is Dekker Hout
onder andere gecertifi
ceerd volgens de normen
en principes van het
Forest
Stewardship
Council (FSC) en lid van
de
stichting
FSC
Nederland! Dat is een
stichting met bedrijven
die kwaliteitsproducten
maken of gebruiken,
afkomstig
uit
goed
beheerde bossen, en
daarmee laten zien dat zij
duurzaam ondernemen.
Smit: “Onze strategie is
erop gericht om een
FSC-alternatief te bieden
voor al onze producten

LamikonLongLife®: medeontwikkeld door Dekker Hout
Het aspect van duurzaam bouwen heeft ook een
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het
LamikonLongLife®-kozijn waarbij Dekker Hout nauw
betrokken is geweest.
Smit: “LamikonLongLife® staat voor een toekomst van
duurzaam bouwen, net als ons bedrijf. We hebben
dezelfde missie, en daarom wilden we met onze jarenlang
opgebouwde kennis graag bijdragen aan het ontwikkelen
van het LamikonLongLife®-concept, samen met andere
vooraanstaande bedrijven. Dit heeft geresulteerd in het
LamikonLongLife®-kozijn en we zijn trots op dit resultaat:
een kozijn met toekomst! Een gewaarborgd kozijn,
gewaarborgd door kwaliteit en garantie, en met in
achtneming van sociale en ecologische verantwoordelijk
heid, geproduceerd uit hout voorzien van het FSCkeurmerk!”
Het is volgens Smit een stap in de goede richting. De zeilen
van Dekker Hout vrachtwagens dragen het ook uit:
“Zo gaan we de goede kant op!”.

Aangetaste kozijnen, slechte detailleringen, lekke isolerende beglazing, en nog meer tekortkomingen
vertoonde het winkelpand in het centrum van Oss. Het werd aangekocht door ING Real Estate die het
achterstallige onderhoud in het eerste jaar na aankoop tot de nul-situatie wilde laten terugbrengen. De
beheerder van het pand - WPM Winkelcentrummanagement - legde het probleem voor aan I&ES in
Veghel (bouwkundig onderhoud en schilderwerk) en kreeg het advies om de kozijnen met Woodstone®
te laten bekleden.
Herstel én zekerheid
‘Wat moet er gebeuren om het achterstallig onderhoud van
een aangekocht pand tot de nul-situatie terug te brengen?’
Een vraag voor technisch manager Maurice Keijzers van
WPM Winkelcentrummanagement in ’s-Hertogenbosch,
die voor institutionele beleggers en pensioenfondsen
winkelcentra en solitaire panden beheert.
Keijzers: “ING Real Estate heeft
dit pand aangekocht met de
bedoeling het achterstallig onder
houd binnen één jaar weggewerkt
te hebben, om vervolgens met
regulier onderhoud de waarde van
het pand te kunnen behouden. Er
moest dus gekozen worden voor
een duurzame oplossing, waarbij
het voor de opdrachtgever ook
heel belangrijk was om te weten wat de komende jaren
de onderhoudskosten zouden zijn. Alle reden voor mij
om hierover advies in te winnen bij I&ES met wie wij al
een aantal jaren prima samenwerken. Zij hebben het
pand bekeken en stelden als oplossing onder andere
voor om al het houtrot te herstellen, waar nodig te
vervangen en het geheel te bekleden met Woodstone®.
Houtrot zou hiermee gegarandeerd verdwenen zijn. Ik
had hier wel van gehoord, maar praktijkervaring had ik
er niet mee. Na de nodige documentatie en informatie
over het systeem - er kwam zelfs een demonstratiekozijn
aan te pas - én na een kostenvergelijk met andere
opties, is in overleg met de eigenaar uiteindelijk besloten
om de kozijnen met Woodstone® te laten behandelen.”
Zowel de beheerder als de opdrachtgever zijn ‘dik’
tevreden met het resultaat. En met de Woodstone®zekerheid komt ING Real Estate de komende jaren niet
voor onverwachte uitgaven te staan wat onderhoud betreft!
I&ES : Maximaal haalbare aanbieden
I&ES bestaat uit een aantal bedrijven met in totaal
ongeveer 100 medewerkers, die zich bezighouden met
bouwkundig onderhoud en schilderwerk aan woningen
en gebouwen. De hoofdvestiging staat in Veghel.
Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren steeds verder
gespecialiseerd in het duurzaam onderhouden van gevels
en gevelelementen, zo vertelt commercieel directeur
Henk Simkens. “Onze doelstelling is: het gezond en
beheersbaar maken en langdurig in stand houden van de
ondergrond. Ons streven daarbij is om voor elk probleem
een optimale oplossing aan te bieden, afgestemd op de
wensen van de opdrachtgever. Dat is voor ons het
mooiste resultaat: dát geeft ons voldoening.”

Als Lamikon®-systeemhouder bezit de I&ES-groep samen
met andere systeemhouders het exclusieve recht voor
de toepassing van het gepatenteerde Woodstone®
systeem. Simkens: “Lamikon® is een prachtig product.
Het geeft zekerheid. Er wordt een beheersbaar resultaat
mee verkregen en dat is voor iedereen prettig, ook voor
de uitvoerder.”

Twee opties
“Een leuk, veelzijdig object”, zo noemt Simkens het
winkelpand in Oss. “We hebben het pand intensief
geïnspecteerd en constateerden achterstallig onderhoud,
slechte detailleringen, veel houtrot in de Meranti-kozijnen,
lekke beglazing en een donkere kleurstelling op de kozijnen.
Er waren twee mogelijkheden: óf traditioneel repareren wat
veel geld zou kosten en waarbij eigenlijk niets gegarandeerd
kon worden, óf kiezen voor een oplossing met zekerheden
waarbij al het houtrot volgens de Lamikonmethodiek
behandeld zou worden en het geheel bekleed zou worden
met Woodstone®. Ons advies was duidelijk de Lamikon®
oplossing, en daarmee is de belegger ook akkoord gegaan.”
Volgens Simkens wijst dit op een langetermijnvisie van de
belegger, “iets wat toch wel uniek te noemen is”.
In drie weken
De uitvoering van het project verliep perfect. In drie
weken tijd werden de aangetaste kozijnen behandeld,
draairamen vernieuwd, lekke isolatieruiten vervangen
en werd binnen en buiten gekit en afgeschilderd. “We
hebben het pand weer in de nul-situatie gebracht met
detailverbeteringen door middel van Woodstone®. De basis
is nu gelegd om het duurzaam te kunnen onderhouden”,
aldus Simkens.
Er moesten wel de nodige voorbereidingen getroffen
worden in verband met eventuele overlast voor het
winkelende publiek en voor de buren (horecagelegenheid),
maar dat verliep zonder enig probleem. Ook de afspraken
en samenwerking met de gemeente Oss verliepen
uitstekend. “En dat is wel eens anders”, weet Simkens te
vertellen.

Door I&ES
Uitgevoerd met
Woodstone®
225 woningen in de Sterrenbuurt in
Eindhoven, Wooninc. Eindhoven
260 woningen in de Echternachlaan in
Eindhoven, Woonbedrijf Eindhoven
Gebouw in Wageningen,
Universiteit Wageningen en Research.

