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Het productieproces zit momenteel in de
fase van verdere robotisering.
Toepassing van LamikonLongLife® resulteert
in minimaal 35% lagere exploitatiekosten.
De kostprijs nieuw is concurrerend met
standaard geveltimmerwerk.

BRL 5026
In 2001 is de BRL-norm voor het ‘In stand
houden van houten gevelelementen’ (BRL
5026) op initiatief van Lamikon® tot stand
gekomen. Het is een norm voor de voorwaarden en processen van ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van kozijnen,
ramen en deuren. Alle onderhoudsbedrijven
(30) en timmerfabrikanten (10) die met
Lamikon® samenwerken, zijn verplicht gecertificeerd te zijn en volgens deze norm te
werken. Uitvoeringen conform deze norm
bieden de volgende garanties:
• blijvende functionaliteit;
• geen gebreken;
• kostenzekerheid over de onderhoudscyclus
van 15 jaar.

Besparingsmogelijkheden
te weinig benut
In de bestaande bouw zijn de Lamikonplan®en Woodstone®-systemen al in veel woningen
toegepast. In de nieuwbouw en renovatie
is het LamikonLongLife®-systeem nu in
ongeveer 1000 woningen toegepast.
Vastgesteld dat de professionele vastgoedeigenaren en traditionele bouwers de concepten slechts voorzichtig beginnen te
omarmen, ondanks de miljarden euro’s
die hiermee bespaard kunnen worden.
Hier ligt een taak voor het Ministerie van
VROM en Aedes, de branchevereniging
van woningcorporaties in Nederland.
Ben van Velsen, directeur Lamikon

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
info@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
info@houtrotvrij.nl - 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
Rensink Schilderwerken
Duurstedeweg 33010, 7418 CK Deventer, tel. 0570-630031
info@rensinkschilderwerken - www.rensinkschilderwerken.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie
Lijndraaijerijweg 5, 3417 XP  Montfoort, tel: 0348-479479
info@rutgesonderhoud.nl - www.rutgesonderhoud.nl
Schilders Boekema B.V.
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 Vastgoedonderhoud
Bedrijventerrein Oudenrijn, Strijkviertel 59, 3454 PK De Meern, tel: 030 - 6669733
info@vanwijkvgo.nl - www.vanwijkvgo.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 Vastgoedonderhoud
Baandert 14, 6136 ER Sittard, tel: 046 - 4519393
wessels@wvgo.nl - www.wvgo.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.
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 gevelelementen staat in de visie van
Lamikon® centraal. Voor het instandhouden van houten gevelelementen
is het noodzakelijk om het natuurlijk
vochtgehalte van hout te beheersen.

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 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 gemak
kelijk kwijt kan. Het Woodstone®-systeem
is een uitstekende oplossing voor o.a.
verkeerd gelamineerd en gevingerlast
hout en foutieve detailleringen.

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 wor
den 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!

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;
- wordt geleverd met FSC gecertificeerd
hout;
- is voorzien van een KOMO product
én procescertificaat.
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WOONopMAAT in Heemskerk kiest voor Woodstone®:
garantie doorslaggevend!

Over WOONopMAAT
Woningcorporatie WOONopMAAT beheert circa 8700 woningen in Beverwijk en Heemskerk. Ze streeft naar
optimale keuzevrijheid, een breed
aanbod aan producten en diensten
tegen scherpe prijzen en een hoogwaardige dienstverlening voor al haar
klanten. Met het oog op de vergrijzing
in deze regio heeft WOONopMAAT een
systeem ontwikkeld waarmee de toegankelijkheid van een woongebouw
voor bewegingsbeperkte bewoners
kan worden gemeten en kan worden
uitgedrukt in sterren. Des te meer
sterren des te toegankelijker een gebouw is. In samenwerking met andere regionale woningcorporaties en de
zorginstellingen, is dit systeem verder
uitgewerkt en verbeterd.

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.
Bij Lamikon® zijn gerenommeerde totaal
onderhoudsbedrijven 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.

Zeven flats van woningstichting Rochdale in Heemskerk die door WOONopMAAT worden beheerd, moeten
conform de meerjarenplanning opgeknapt worden. Hemubo Almere BV - die het planmatig onderhoud
uitvoert - adviseert om voor de houten gevelelementen te kiezen voor het Lamikon®-systeem. Daar staat
WOONopMAAT eerst heel sceptisch tegenover, maar na rijp beraad kiest men toch voor Woodstone®!

Sceptisch

Arno Kleijn, directeur Hemubo Almere BV,
voegt hieraan toe: “Met het BRL 5026“Hemubo heeft ons vier opties voorgelegd
certificaat bieden wij onze opdracht
voor het opknappen van de houten
gevers de zekerheid dat houten gevelgevelelementen van de flats,” vertelt
elementen
vijftien
jaar
blijven
Jen Tjon-Sien-Foek, manager technische
functioneren en gevrijwaard zijn van
zaken bij WOONopMAAT. Hij spreekt
houtrot en verfgebreken. Juist deze
over zeven flats met in totaal 336 wowaarborg heeft WOONopMAAT doen
ningen aan de Jan Ligthartstraat en de
kiezen voor Woodstone®, want als het na
Maerelaan in Heemskerk waarvan het
gevelonderhoud uitbesteed is aan Hevijftien jaar nog voldoet, dan voldoet
mubo. “Er zat houtrot in de kozijnen
het ook na vijfentwintig jaar.”
als gevolg van een te hoog vocht
gehalte en volgens Hemubo was het
Het resultaat
een kwestie van óf nieuwe kozijnen
Vanaf januari 2006 tot aan de oplevevan hout, kunststof of metaal óf de koring in maart 2007 heeft Hemubo aan
zijnen bekleden met Woodstone®.
het project gewerkt. Intussen is al een
Jen Tjon-Sien-Foek
eerste inspectie uitgevoerd. Kleijn: “We
WOONopMAAT wilde de flats nog vijfhebben kunnen constateren dat de relatieve vochtigheid
entwintig jaar exploiteren tegen beheersbare kosten en
in de kozijnen is teruggebracht van 23 tot 14%. Het
voor ons was de vraag dan ook: “Wat is de beste invesWoodstone®-systeem heeft dus al aan z’n doel beanttering voor een termijn van vijfentwintig jaar?”. Na doorberekening van de vier opties door Hemubo, bleek toepaswoord. Droog hout rot niet!” Tevredenheid dus over het
sing van Woodstone® de beste oplossing te zijn. Maar we
resultaat, ook bij WOONopMAAT, en ook bij de bewoners
die de flats ‘enorm opgeknapt’ vinden en hoog scoorden
hadden nog nooit van het Lamikon®-systeem gehoord
bij de tevredenheidsenquête van Hemubo.
en stonden er sceptisch tegenover. Je weet immers niet
wat het resultaat op lange termijn is!”

Doorslaggevend: de garantie
Anderhalf jaar duurt de voorperiode waarin Hemubo o.a.
door inbreng van expertise en ervaring, samen met
WOONopMAAT werkt naar een plan van aanpak. WOONopMAAT kiest ten slotte voor Woodstone® op basis van een
proefwoning en op financiële gronden. Tjon-Sien-Foek:
“Hierbij is de garantie op het systeem toch wel doorslaggevend geweest is, want uiteindelijk is het een nieuw
systeem dat zich voor ons nog niet heeft bewezen.”

Het project
De opknapbeurt van de zeven flats is een enorm project
geweest van in totaal 2,9 miljoen euro. Behalve schilderwerkzaamheden, houtsanering en toepassing van
het Woodstone®-systeem, waren ook betonrenovatie,
metselwerkzaamheden en hekwerkrenovatie nodig.
Kleijn: “Het was een van de leukere projecten, niet alleen vanwege de omvang maar zeker ook vanwege het
voortraject waarin we over alle facetten meegedacht
hebben met WOONopMAAT.”
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Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek kiest met
Woodstone® voor budgetzekerheid

Paul Jas, marketing-innovatiemanager Holonite in Tholen:

“LamikonLongLife® past in onze filosofie:
meewerken aan een systeem dat
ver boven het gemiddelde uitsteekt!”
Specifieke productinvulling
“Holonite is als ketenpartij van begin af aan betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het LamikonLongLife®kozijn”, vertelt Jas. “Wij zoeken speciale markten om
een specifieke invulling aan ons product te geven. En
omdat het LamikonLongLife®-concept zo speciaal is, wilden wij er graag aan meewerken.”
Hij legt uit hoe Holonite erbij betrokken is. “Wij leveren
onderdorpels voor de kozijnenindustrie. Vroeger waren
de dorpels van hout, maar door de steeds zwaardere eisen
die aan onderdorpels gesteld worden – bijvoorbeeld de
in het kader van het Bouwbesluit geldende eis van de
zogenaamde ‘minimale 20 mm opstap’ - worden de
onderdorpels in toenemende mate vervaardigd van ons
duurzame materiaal: gegoten composietsteen. Wij hebben
onze producten op deze specifieke vraag afgestemd en
onderdorpels ontwikkeld die een grote bijdrage leveren
aan de levensduurverlenging van het kozijn.

Het gepatenteerde Woodstone®systeem 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.

Uitgevoerd met
Woodstone®
Door Creemers Glas-, Schilder- en
Onderhoudswerken BV uitgevoerd
met Woodstone®:
44	woningen kernen
Vierlingsbeek - Overloon;
15	woningen kernen
Vierlingsbeek – Overloon;
8 woningen te Afferden;
10 woningen te Heijen;
2 woningen te Haps.

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek staat voor een dilemma: na een overschilderbeurt zit na 4 jaar
alweer houtrot in de kozijnen van 44 woningen. Wat is verstandig? Nieuwe kunststof kozijnen of de
kozijnen laten bekleden met Woodstone®? Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV
in Vierlingsbeek weet de stichting op grond van berekeningen te overtuigen: Woodstone® is de beste
oplossing!

Rigoureuze aanpak
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden
BV is sinds jaren de ‘huisschilder’ van
Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek,
vertelt Gerard Willems, opzichter bij
deze stichting. “Voor de 44 woningen in
Vierlingsbeek en Overloon had Creemers
een onderhoudsschema opgesteld. De
woningen waren in 1996 overgeschilderd,
maar bij een controle in 2001 bleek er
alweer houtrot in de vurenhouten
kozijnen te zitten, met name in de
verbindingen. De grote vraag was toen
hoe we dat probleem het beste moesten
oplossen, ook voor de bewoners.
Kozijnen eruit, nieuwe kunststof kozijnen
erin? Ook de draaidelen waren slecht en
Gerard
op de verdiepingen zat nog enkelglas,
kortom: er moest heel wat gebeuren. We hebben veel
mogelijkheden bekeken, ook de door Creemers
voorgestelde behandeling met Woodstone®. Na ruim een
jaar oriëntatie hebben we toen besloten om de woningen
rigoureus aan te pakken: kozijnen bekleden met
Woodstone®, overal HR++ isolatieglas, houten draaidelen
vervangen, hardstenen dorpels plaatsen, binnen en
buiten schilderen, nieuwe buitendeuren, en nieuw hangen sluitwerk.”

Waarom Woodstone®
SVV-Vierlingsbeek heeft na rijp beraad gekozen voor de
door Creemers voorgestelde oplossing met Woodstone®.
Volgens Willems om twee redenen: “De eerste reden is
dat een Woodstone®-kozijnbehandeling minimale over
last voor de bewoners geeft. Dit in tegenstelling tot het
plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen.

En de tweede reden is de budgetzekerheid die aan
Woodstone® ten grondslag ligt. Voor een vooraf bepaald
bedrag houdt Creemers deze woningen
nu 25 jaar lang in stand. En de woningen
zien er ook nog eens geweldig uit!”

Gebaar naar bewoners
De bewoners hebben weinig overlast
ondervonden van de renovatie. Per
woning was Creemers maximaal drie
dagen bezig. Toch heeft de SVV-Vier
lingsbeek de bewoners willen compen
seren voor de overlast: alle ramen zijn
ook aan de binnenkant geschilderd. En
ook het nieuwe hang- en sluitwerk mét
politiekeurmerk Veilig Wonen klasse 2 is
een
gebaar naar de bewoners toe. Voor
Willems
het aanbrengen van het HR++
isolatieglas werd een kleine huurverhoging gevraagd,
waar alle bewoners zonder meer akkoord mee gingen.

Een prima resultaat
Michel Creemers, directeur van Creemers Glas-, Schilderen Onderhoudswerkzaamheden BV in Vierlingsbeek over
dit project: “Deze woningen uit 1978 waren echt aan
een opknapbeurt toe. De stichting wilde de huizen nog
25 jaar exploiteren en stond voor de keuze: kunststof
kozijnen of de kozijnen laten bekleden met Woodstone®.
Ze hebben zich terdege geïnformeerd over de mogelijkheden. Door middel van berekeningen hebben wij hen
ervan weten te overtuigen dat Woodstone® de beste oplossing voor hun probleem was.” “Organisatorisch en uitvoeringstechnisch is alles prima verlopen. En het resultaat mag er zijn: de huizen zien er geweldig uit en
stichting én bewoners zijn er tevreden over!”

Over Holonite

LamikonLongLife® : superconcept
Jas noemt LamikonLongLife® een ‘superconcept’. “Het is het
beste wat je kunt hebben. Het mooiste van het systeem
is dat het gedragen wordt door alle toeleveranciers. Er is
verf, glas, hout enz. voor nodig, en alle toeleveranciers
staan garant voor de kwaliteit van hun bijdrage aan het
kozijn. Zij hebben het product ook geïnitieerd en staan
er daarom ook helemaal achter. En als het kozijn eenmaal geplaatst is, dan is de monitoring van de onderhoudswerkzaamheden geborgd door de systeemhouder.”
Het past helemaal in de filosofie van Holonite om aan
zo’n soort systeem mee te werken dat ver boven het
gemiddelde uitsteekt!

Over Stichting
Volkshuisvesting
Vlieringsbeek
SVV-Vierlingsbeek is een kleine woning
corporatie met 483 wooneenheden. De
woningen staan verdeeld over 6 kerkdorpen waarvan Vierlingsbeek en
Overloon de hoofdkernen zijn.
De stichting heeft 7 Domotica-woningen
in Overloon. In deze woningen worden
zorgtaken, communicatie, ontspanning
en andere huiselijke bezigheden door
talrijke elektrische apparaten en net
werken gemakkelijker gemaakt.  

Voor het standaard-kozijnwerk leveren wij een afgebakend
assortiment, maar voor specifieke concepten zoals het
LamikonLongLife®-concept, leveren wij specifiek materiaal.
Onze onderdorpels zijn geïntegreerd in het LamikonLongLife®-kozijnsysteem.”

Een kozijn of raam van Lamikon®
ziet er over 15 jaar nog perfect uit.
Het unieke ontwerp en het monitor
schema staan hier garant voor.
Door het beheersen van het natuur
lijke 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 TNOtestrapporten, het KOMO-proces
certificaat en het FSC-keurmerk, is
het LamikonLongLife®-kozijn ook
nog eens voorzien van het Politie
keurmerk!

Holonite in Tholen is specialist op het
gebied van gegoten composietsteen.
Het bedrijf legt zich vooral toe op deurdorpels, vensterbanken, raamdorpels
en muurafdekkers. Kenmerkend voor
homogeen gegoten composietsteen is dat
alle materiaaleigenschappen voor 100%
benut worden. Dit betekent onder
meer dat koudebruggen dankzij het
karakter van kunststof worden tegengegaan en dat tegelijkertijd toeslagmiddelen zoals zand en natuursteengranulaat een volledig natuurlijke uitstraling garanderen.

Toepassen van concepten leidt tot kostenbesparing
én kostenzekerheid voor vastgoedeigenaren
Professionele vastgoedeigenaren geven jaarlijks voor bestaande woningen zo’n 3 miljard euro uit aan onderhoudskosten voor kozijnen, ramen
en deuren. 30 tot 40% van deze kosten, oftewel 1 miljard euro, is het gevolg van schades die voorkomen hadden kunnen worden. Lamikon® heeft
vanaf 1984 - samen met onderhoudsbedrijven, timmerfabrikanten, ketenpartijen (leveranciers), externe deskundigen en vastgoedeigenaren minimaal 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van concepten. Toepassing van deze concepten impliceert het voorkomen
van schades met als gevolg: kostenbesparing en kwaliteitszekerheid voor de vastgoedeigenaren.

De Lamikon®-systemen

1984 : Lamikonplan®

1996 : Woodstone®

2000 : LamikonLongLife®

Lamikonplan® is het systeem voor toepassing in de bestaande
bouw. De werkwijze is als volgt:
• er wordt een oorzaakanalyse gemaakt van de
geconstateerde gebreken/schades;
• op grond hiervan wordt een meerjaren plan van
aanpak ontworpen.
De uitvoering is te omschrijven als esthetisch verantwoord,
constructief, met curatief herstel en preventieve maat
regelen, en is inclusief schilderwerk.
De verbinding bestaand hout/deelvervanging is gepaten
teerd. Voor het beheer en onderhoud wordt uitgegaan
van een cyclus van 10 jaar, eventueel voor de rest van de
exploitatieduur. Toepassing van Lamikonplan® resulteert
in 25% lagere exploitatiekosten, de initiële kosten van
de nulaanpak meegerekend.

Woodstone® is het systeem voor toepassing in de bestaande
bouw, met als aanvulling op het Lamikonplan®:
• kwaliteitsverbetering door middel van het
aanbrengen van inerte lamellen/profielen op
bestaande kozijnen, ramen en deuren;
• achterliggende houtconstructie blijft geventileerd en
afgesloten voor water/vochtintrekking.
Net als bij Lamikonplan® wordt een oorzaakanalyse gemaakt
van de geconstateerde gebreken/schades en op grond
daarvan een meerjaren plan van aanpak opgesteld.
De uitvoering is constructief, met curatief herstel en incidenteel preventieve maatregelen. Het schilderwerk is erbij
inbegrepen.
De ventilerende lamellen/profielen zijn gepatenteerd en
het totale Woodstone®-systeem is Dubo-gecertificeerd.
Voor het beheer en onderhoud wordt uitgegaan van een
cyclus van 15 jaar, eventueel voor de rest van de exploitatie
duur. Toepassing van Woodstone® resulteert in minimaal
35% lagere exploitatiekosten, de initiële kosten van de
nulaanpak meegerekend.

LamikonLongLife® is het systeem voor
toepassing in nieuwbouw en bestaande
bouw (kozijnvervanging).
In dit concept zijn de kennis, kunde en detail
leringen die ten grondslag liggen aan
Lamikonplan® en Woodstone® volledig geïn
tegreerd. Het heeft geleid tot het ontwerp
van een nieuw kozijn (raam of deur), met als
kenmerken:
• zeer sterk verbeterde verbindingen;
• blijvende functionaliteit en geen gebreken
voor minimaal 15 jaar.
De verbindingen zijn gepatenteerd. Ook  
wordt het patent ventilerende lamellen/
profielen toegepast. Het LamikonLongLife®systeem is Dubo-gecertificeerd en voldoet
aan het FSC-keurmerk.
Lees verder op pagina 4>>
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Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek kiest met
Woodstone® voor budgetzekerheid

Paul Jas, marketing-innovatiemanager Holonite in Tholen:

“LamikonLongLife® past in onze filosofie:
meewerken aan een systeem dat
ver boven het gemiddelde uitsteekt!”
Specifieke productinvulling
“Holonite is als ketenpartij van begin af aan betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het LamikonLongLife®kozijn”, vertelt Jas. “Wij zoeken speciale markten om
een specifieke invulling aan ons product te geven. En
omdat het LamikonLongLife®-concept zo speciaal is, wilden wij er graag aan meewerken.”
Hij legt uit hoe Holonite erbij betrokken is. “Wij leveren
onderdorpels voor de kozijnenindustrie. Vroeger waren
de dorpels van hout, maar door de steeds zwaardere eisen
die aan onderdorpels gesteld worden – bijvoorbeeld de
in het kader van het Bouwbesluit geldende eis van de
zogenaamde ‘minimale 20 mm opstap’ - worden de
onderdorpels in toenemende mate vervaardigd van ons
duurzame materiaal: gegoten composietsteen. Wij hebben
onze producten op deze specifieke vraag afgestemd en
onderdorpels ontwikkeld die een grote bijdrage leveren
aan de levensduurverlenging van het kozijn.

Het gepatenteerde Woodstone®systeem 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.

Uitgevoerd met
Woodstone®
Door Creemers Glas-, Schilder- en
Onderhoudswerken BV uitgevoerd
met Woodstone®:
44	woningen kernen
Vierlingsbeek - Overloon;
15	woningen kernen
Vierlingsbeek – Overloon;
8 woningen te Afferden;
10 woningen te Heijen;
2 woningen te Haps.

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek staat voor een dilemma: na een overschilderbeurt zit na 4 jaar
alweer houtrot in de kozijnen van 44 woningen. Wat is verstandig? Nieuwe kunststof kozijnen of de
kozijnen laten bekleden met Woodstone®? Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden BV
in Vierlingsbeek weet de stichting op grond van berekeningen te overtuigen: Woodstone® is de beste
oplossing!

Rigoureuze aanpak
Creemers Glas-, Schilder- en Onderhoudswerkzaamheden
BV is sinds jaren de ‘huisschilder’ van
Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek,
vertelt Gerard Willems, opzichter bij
deze stichting. “Voor de 44 woningen in
Vierlingsbeek en Overloon had Creemers
een onderhoudsschema opgesteld. De
woningen waren in 1996 overgeschilderd,
maar bij een controle in 2001 bleek er
alweer houtrot in de vurenhouten
kozijnen te zitten, met name in de
verbindingen. De grote vraag was toen
hoe we dat probleem het beste moesten
oplossen, ook voor de bewoners.
Kozijnen eruit, nieuwe kunststof kozijnen
erin? Ook de draaidelen waren slecht en
Gerard
op de verdiepingen zat nog enkelglas,
kortom: er moest heel wat gebeuren. We hebben veel
mogelijkheden bekeken, ook de door Creemers
voorgestelde behandeling met Woodstone®. Na ruim een
jaar oriëntatie hebben we toen besloten om de woningen
rigoureus aan te pakken: kozijnen bekleden met
Woodstone®, overal HR++ isolatieglas, houten draaidelen
vervangen, hardstenen dorpels plaatsen, binnen en
buiten schilderen, nieuwe buitendeuren, en nieuw hangen sluitwerk.”

Waarom Woodstone®
SVV-Vierlingsbeek heeft na rijp beraad gekozen voor de
door Creemers voorgestelde oplossing met Woodstone®.
Volgens Willems om twee redenen: “De eerste reden is
dat een Woodstone®-kozijnbehandeling minimale over
last voor de bewoners geeft. Dit in tegenstelling tot het
plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen.

En de tweede reden is de budgetzekerheid die aan
Woodstone® ten grondslag ligt. Voor een vooraf bepaald
bedrag houdt Creemers deze woningen
nu 25 jaar lang in stand. En de woningen
zien er ook nog eens geweldig uit!”

Gebaar naar bewoners
De bewoners hebben weinig overlast
ondervonden van de renovatie. Per
woning was Creemers maximaal drie
dagen bezig. Toch heeft de SVV-Vier
lingsbeek de bewoners willen compen
seren voor de overlast: alle ramen zijn
ook aan de binnenkant geschilderd. En
ook het nieuwe hang- en sluitwerk mét
politiekeurmerk Veilig Wonen klasse 2 is
een
gebaar naar de bewoners toe. Voor
Willems
het aanbrengen van het HR++
isolatieglas werd een kleine huurverhoging gevraagd,
waar alle bewoners zonder meer akkoord mee gingen.

Een prima resultaat
Michel Creemers, directeur van Creemers Glas-, Schilderen Onderhoudswerkzaamheden BV in Vierlingsbeek over
dit project: “Deze woningen uit 1978 waren echt aan
een opknapbeurt toe. De stichting wilde de huizen nog
25 jaar exploiteren en stond voor de keuze: kunststof
kozijnen of de kozijnen laten bekleden met Woodstone®.
Ze hebben zich terdege geïnformeerd over de mogelijkheden. Door middel van berekeningen hebben wij hen
ervan weten te overtuigen dat Woodstone® de beste oplossing voor hun probleem was.” “Organisatorisch en uitvoeringstechnisch is alles prima verlopen. En het resultaat mag er zijn: de huizen zien er geweldig uit en
stichting én bewoners zijn er tevreden over!”

Over Holonite

LamikonLongLife® : superconcept
Jas noemt LamikonLongLife® een ‘superconcept’. “Het is het
beste wat je kunt hebben. Het mooiste van het systeem
is dat het gedragen wordt door alle toeleveranciers. Er is
verf, glas, hout enz. voor nodig, en alle toeleveranciers
staan garant voor de kwaliteit van hun bijdrage aan het
kozijn. Zij hebben het product ook geïnitieerd en staan
er daarom ook helemaal achter. En als het kozijn eenmaal geplaatst is, dan is de monitoring van de onderhoudswerkzaamheden geborgd door de systeemhouder.”
Het past helemaal in de filosofie van Holonite om aan
zo’n soort systeem mee te werken dat ver boven het
gemiddelde uitsteekt!

Over Stichting
Volkshuisvesting
Vlieringsbeek
SVV-Vierlingsbeek is een kleine woning
corporatie met 483 wooneenheden. De
woningen staan verdeeld over 6 kerkdorpen waarvan Vierlingsbeek en
Overloon de hoofdkernen zijn.
De stichting heeft 7 Domotica-woningen
in Overloon. In deze woningen worden
zorgtaken, communicatie, ontspanning
en andere huiselijke bezigheden door
talrijke elektrische apparaten en net
werken gemakkelijker gemaakt.  

Voor het standaard-kozijnwerk leveren wij een afgebakend
assortiment, maar voor specifieke concepten zoals het
LamikonLongLife®-concept, leveren wij specifiek materiaal.
Onze onderdorpels zijn geïntegreerd in het LamikonLongLife®-kozijnsysteem.”

Een kozijn of raam van Lamikon®
ziet er over 15 jaar nog perfect uit.
Het unieke ontwerp en het monitor
schema staan hier garant voor.
Door het beheersen van het natuur
lijke 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 TNOtestrapporten, het KOMO-proces
certificaat en het FSC-keurmerk, is
het LamikonLongLife®-kozijn ook
nog eens voorzien van het Politie
keurmerk!

Holonite in Tholen is specialist op het
gebied van gegoten composietsteen.
Het bedrijf legt zich vooral toe op deurdorpels, vensterbanken, raamdorpels
en muurafdekkers. Kenmerkend voor
homogeen gegoten composietsteen is dat
alle materiaaleigenschappen voor 100%
benut worden. Dit betekent onder
meer dat koudebruggen dankzij het
karakter van kunststof worden tegengegaan en dat tegelijkertijd toeslagmiddelen zoals zand en natuursteengranulaat een volledig natuurlijke uitstraling garanderen.

Toepassen van concepten leidt tot kostenbesparing
én kostenzekerheid voor vastgoedeigenaren
Professionele vastgoedeigenaren geven jaarlijks voor bestaande woningen zo’n 3 miljard euro uit aan onderhoudskosten voor kozijnen, ramen
en deuren. 30 tot 40% van deze kosten, oftewel 1 miljard euro, is het gevolg van schades die voorkomen hadden kunnen worden. Lamikon® heeft
vanaf 1984 - samen met onderhoudsbedrijven, timmerfabrikanten, ketenpartijen (leveranciers), externe deskundigen en vastgoedeigenaren minimaal 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbetering van concepten. Toepassing van deze concepten impliceert het voorkomen
van schades met als gevolg: kostenbesparing en kwaliteitszekerheid voor de vastgoedeigenaren.

De Lamikon®-systemen

1984 : Lamikonplan®

1996 : Woodstone®

2000 : LamikonLongLife®

Lamikonplan® is het systeem voor toepassing in de bestaande
bouw. De werkwijze is als volgt:
• er wordt een oorzaakanalyse gemaakt van de
geconstateerde gebreken/schades;
• op grond hiervan wordt een meerjaren plan van
aanpak ontworpen.
De uitvoering is te omschrijven als esthetisch verantwoord,
constructief, met curatief herstel en preventieve maat
regelen, en is inclusief schilderwerk.
De verbinding bestaand hout/deelvervanging is gepaten
teerd. Voor het beheer en onderhoud wordt uitgegaan
van een cyclus van 10 jaar, eventueel voor de rest van de
exploitatieduur. Toepassing van Lamikonplan® resulteert
in 25% lagere exploitatiekosten, de initiële kosten van
de nulaanpak meegerekend.

Woodstone® is het systeem voor toepassing in de bestaande
bouw, met als aanvulling op het Lamikonplan®:
• kwaliteitsverbetering door middel van het
aanbrengen van inerte lamellen/profielen op
bestaande kozijnen, ramen en deuren;
• achterliggende houtconstructie blijft geventileerd en
afgesloten voor water/vochtintrekking.
Net als bij Lamikonplan® wordt een oorzaakanalyse gemaakt
van de geconstateerde gebreken/schades en op grond
daarvan een meerjaren plan van aanpak opgesteld.
De uitvoering is constructief, met curatief herstel en incidenteel preventieve maatregelen. Het schilderwerk is erbij
inbegrepen.
De ventilerende lamellen/profielen zijn gepatenteerd en
het totale Woodstone®-systeem is Dubo-gecertificeerd.
Voor het beheer en onderhoud wordt uitgegaan van een
cyclus van 15 jaar, eventueel voor de rest van de exploitatie
duur. Toepassing van Woodstone® resulteert in minimaal
35% lagere exploitatiekosten, de initiële kosten van de
nulaanpak meegerekend.

LamikonLongLife® is het systeem voor
toepassing in nieuwbouw en bestaande
bouw (kozijnvervanging).
In dit concept zijn de kennis, kunde en detail
leringen die ten grondslag liggen aan
Lamikonplan® en Woodstone® volledig geïn
tegreerd. Het heeft geleid tot het ontwerp
van een nieuw kozijn (raam of deur), met als
kenmerken:
• zeer sterk verbeterde verbindingen;
• blijvende functionaliteit en geen gebreken
voor minimaal 15 jaar.
De verbindingen zijn gepatenteerd. Ook  
wordt het patent ventilerende lamellen/
profielen toegepast. Het LamikonLongLife®systeem is Dubo-gecertificeerd en voldoet
aan het FSC-keurmerk.
Lees verder op pagina 4>>
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Vervolg van pagina 3>>
Het productieproces zit momenteel in de
fase van verdere robotisering.
Toepassing van LamikonLongLife® resulteert
in minimaal 35% lagere exploitatiekosten.
De kostprijs nieuw is concurrerend met
standaard geveltimmerwerk.

BRL 5026
In 2001 is de BRL-norm voor het ‘In stand
houden van houten gevelelementen’ (BRL
5026) op initiatief van Lamikon® tot stand
gekomen. Het is een norm voor de voorwaarden en processen van ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van kozijnen,
ramen en deuren. Alle onderhoudsbedrijven
(30) en timmerfabrikanten (10) die met
Lamikon® samenwerken, zijn verplicht gecertificeerd te zijn en volgens deze norm te
werken. Uitvoeringen conform deze norm
bieden de volgende garanties:
• blijvende functionaliteit;
• geen gebreken;
• kostenzekerheid over de onderhoudscyclus
van 15 jaar.

Besparingsmogelijkheden
te weinig benut
In de bestaande bouw zijn de Lamikonplan®en Woodstone®-systemen al in veel woningen
toegepast. In de nieuwbouw en renovatie
is het LamikonLongLife®-systeem nu in
ongeveer 1000 woningen toegepast.
Vastgesteld dat de professionele vastgoedeigenaren en traditionele bouwers de concepten slechts voorzichtig beginnen te
omarmen, ondanks de miljarden euro’s
die hiermee bespaard kunnen worden.
Hier ligt een taak voor het Ministerie van
VROM en Aedes, de branchevereniging
van woningcorporaties in Nederland.
Ben van Velsen, directeur Lamikon

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
info@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
info@houtrotvrij.nl - 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
Rensink Schilderwerken
Duurstedeweg 33010, 7418 CK Deventer, tel. 0570-630031
info@rensinkschilderwerken - www.rensinkschilderwerken.nl
Rutges vastgoedonderhoud met visie
Lijndraaijerijweg 5, 3417 XP  Montfoort, tel: 0348-479479
info@rutgesonderhoud.nl - www.rutgesonderhoud.nl
Schilders Boekema B.V.
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 Vastgoedonderhoud
Bedrijventerrein Oudenrijn, Strijkviertel 59, 3454 PK De Meern, tel: 030 - 6669733
info@vanwijkvgo.nl - www.vanwijkvgo.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 Vastgoedonderhoud
Baandert 14, 6136 ER Sittard, tel: 046 - 4519393
wessels@wvgo.nl - www.wvgo.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.
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 gevelelementen staat in de visie van
Lamikon® centraal. Voor het instandhouden van houten gevelelementen
is het noodzakelijk om het natuurlijk
vochtgehalte van hout te beheersen.

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 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 gemak
kelijk kwijt kan. Het Woodstone®-systeem
is een uitstekende oplossing voor o.a.
verkeerd gelamineerd en gevingerlast
hout en foutieve detailleringen.

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 wor
den 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!

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;
- wordt geleverd met FSC gecertificeerd
hout;
- is voorzien van een KOMO product
én procescertificaat.

Colofon
Tekst, fotografie en productie
LONCC BV (Deventer)
Eindredactie
Lamikon®
Lamikon®
Kanaal Noord 350
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WOONopMAAT in Heemskerk kiest voor Woodstone®:
garantie doorslaggevend!

Over WOONopMAAT
Woningcorporatie WOONopMAAT beheert circa 8700 woningen in Beverwijk en Heemskerk. Ze streeft naar
optimale keuzevrijheid, een breed
aanbod aan producten en diensten
tegen scherpe prijzen en een hoogwaardige dienstverlening voor al haar
klanten. Met het oog op de vergrijzing
in deze regio heeft WOONopMAAT een
systeem ontwikkeld waarmee de toegankelijkheid van een woongebouw
voor bewegingsbeperkte bewoners
kan worden gemeten en kan worden
uitgedrukt in sterren. Des te meer
sterren des te toegankelijker een gebouw is. In samenwerking met andere regionale woningcorporaties en de
zorginstellingen, is dit systeem verder
uitgewerkt en verbeterd.

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.
Bij Lamikon® zijn gerenommeerde totaal
onderhoudsbedrijven 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.

Zeven flats van woningstichting Rochdale in Heemskerk die door WOONopMAAT worden beheerd, moeten
conform de meerjarenplanning opgeknapt worden. Hemubo Almere BV - die het planmatig onderhoud
uitvoert - adviseert om voor de houten gevelelementen te kiezen voor het Lamikon®-systeem. Daar staat
WOONopMAAT eerst heel sceptisch tegenover, maar na rijp beraad kiest men toch voor Woodstone®!

Sceptisch

Arno Kleijn, directeur Hemubo Almere BV,
voegt hieraan toe: “Met het BRL 5026“Hemubo heeft ons vier opties voorgelegd
certificaat bieden wij onze opdracht
voor het opknappen van de houten
gevers de zekerheid dat houten gevelgevelelementen van de flats,” vertelt
elementen
vijftien
jaar
blijven
Jen Tjon-Sien-Foek, manager technische
functioneren en gevrijwaard zijn van
zaken bij WOONopMAAT. Hij spreekt
houtrot en verfgebreken. Juist deze
over zeven flats met in totaal 336 wowaarborg heeft WOONopMAAT doen
ningen aan de Jan Ligthartstraat en de
kiezen voor Woodstone®, want als het na
Maerelaan in Heemskerk waarvan het
gevelonderhoud uitbesteed is aan Hevijftien jaar nog voldoet, dan voldoet
mubo. “Er zat houtrot in de kozijnen
het ook na vijfentwintig jaar.”
als gevolg van een te hoog vocht
gehalte en volgens Hemubo was het
Het resultaat
een kwestie van óf nieuwe kozijnen
Vanaf januari 2006 tot aan de oplevevan hout, kunststof of metaal óf de koring in maart 2007 heeft Hemubo aan
zijnen bekleden met Woodstone®.
het project gewerkt. Intussen is al een
Jen Tjon-Sien-Foek
eerste inspectie uitgevoerd. Kleijn: “We
WOONopMAAT wilde de flats nog vijfhebben kunnen constateren dat de relatieve vochtigheid
entwintig jaar exploiteren tegen beheersbare kosten en
in de kozijnen is teruggebracht van 23 tot 14%. Het
voor ons was de vraag dan ook: “Wat is de beste invesWoodstone®-systeem heeft dus al aan z’n doel beanttering voor een termijn van vijfentwintig jaar?”. Na doorberekening van de vier opties door Hemubo, bleek toepaswoord. Droog hout rot niet!” Tevredenheid dus over het
sing van Woodstone® de beste oplossing te zijn. Maar we
resultaat, ook bij WOONopMAAT, en ook bij de bewoners
die de flats ‘enorm opgeknapt’ vinden en hoog scoorden
hadden nog nooit van het Lamikon®-systeem gehoord
bij de tevredenheidsenquête van Hemubo.
en stonden er sceptisch tegenover. Je weet immers niet
wat het resultaat op lange termijn is!”

Doorslaggevend: de garantie
Anderhalf jaar duurt de voorperiode waarin Hemubo o.a.
door inbreng van expertise en ervaring, samen met
WOONopMAAT werkt naar een plan van aanpak. WOONopMAAT kiest ten slotte voor Woodstone® op basis van een
proefwoning en op financiële gronden. Tjon-Sien-Foek:
“Hierbij is de garantie op het systeem toch wel doorslaggevend geweest is, want uiteindelijk is het een nieuw
systeem dat zich voor ons nog niet heeft bewezen.”

Het project
De opknapbeurt van de zeven flats is een enorm project
geweest van in totaal 2,9 miljoen euro. Behalve schilderwerkzaamheden, houtsanering en toepassing van
het Woodstone®-systeem, waren ook betonrenovatie,
metselwerkzaamheden en hekwerkrenovatie nodig.
Kleijn: “Het was een van de leukere projecten, niet alleen vanwege de omvang maar zeker ook vanwege het
voortraject waarin we over alle facetten meegedacht
hebben met WOONopMAAT.”

