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Van Lierop injecteert 5.000 strekkende meter  
tegen optrekkend vocht
Van Lierop Zuid injecteert momenteel 5.000 strekkende meter muurwerk tegen optrekkend vocht. De werkzaamheden 
vinden plaats in de wijk Witbrant Oost. De woningen in deze wijk waarvan de bouw in 2005 startte, zijn merendeel 
gelijkvloers. De wijk is in een strak, rechthoekig patroon vormgegeven en de woningen kenmerken zich door een 
consequente toepassing van patio’s, carports en met muren omsloten achtertuinen. 

De buitenmuren van deze modernistische wijk zijn voorzien van zogenaamd keimwerk. Natuurlijke grondstoffen vormen 
de basis voor deze speciale verf op silicaat basis. Het principe van de silicaat verftechniek berust op een verkeiming 
van de mineraalverf met de ondergrond. Hierbij gaat de verf een vaste, minerale en onoplosbare verbinding aan met 
de ondergrond.

Als gevolg van complexe vochtproblemen liet het keimwerk na opleve-
ring van de woningen los. Na uitvoerig onderzoek werden de oorzaken 
vastgesteld en volgde er een herstelplan. Een van de aanbevelingen 
is het injecteren van het buitenspouwblad tegen optrekkend vocht.  
Van Lierop Zuid injecteert via schuin geboorde gaten een vloeistof in  
de muren. De vloeistof verkiezeld in de baksteen en zorgt voor een  
horizontale vochtbarrière waar het vocht onder blijft. Het muurwerk 
boven de vochtbarrière kan drogen en biedt een goede ondergrond 
voor het keimwerk herstel.  

Op aangeven van onze opdrachtgever injecteert Van Lierop Zuid de 
buitenspouwbladen van de woningen en de muren rond de carports 
en achtertuinen. De te injecteren muurvlakken bevinden zich in zeer 
diverse vormen van tuinafwerking. Daarbij moet tijdens de werk-
zaamheden zeer netjes worden gewerkt en moet de overlast voor  
de bewoners tot een minimum worden beperkt.

Na het boren en injecteren van de gaten worden de gaten dichtgezet. 
Conform het herstelplan zal na voldoende droging het keimwerk van 
de muren plaatselijk worden hersteld. 

VCA* & isO 9001
gecertificeerd

Muur na injectiewerk gereed voor nieuw keimwerk.

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond ons bedrijf. 
Of neem eens een kijkje op onze facebook en YouTube pagina.

https://twitter.com/#!/VanLierop1
http://www.youtube.com/user/houtarts1
http://www.facebook.com/vanlieropdehoutarts
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Alphen aan den Rijn | Koperweg 31 | Postbus 52 , 2400 AB |  0172 433 514 |  0172 417 715
Liempde | Boxtelseweg 76a | Postbus 48, 5298 ZG |  0411 632 647 |  0411 635 136
Heerhugowaard | Nijverheidsplein 7, 1704 RB |  072 574 18 56 |  072 571 17 63
Echt | Ampèreweg 9, 6101 XE  Echt |  0475 488 378 |  0475 411 654
Assen | Asserwijk 16, 9406 XJ  Assen |  0592 359 172
Mechelen (B) | De Regenboog 11, 2800 |  +32 (0) 15 400 113 |  +32 (0) 15 422 709
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Keurmerk Plaagdier Management
Als een van de eerste bedrijven in Nederland heeft Van Lierop  
het keurmerk Plaagdier Management ontvangen uit handen van  
de NVPB. Op 26 juni jl. vond de feestelijke uitreiking plaats in de  
Malietoren te Den Haag. Met dit keurmerk is een verbeteringsslag gemaakt in de 
bestrijdingssector. Het keurmerk is er alleen voor bedrijven die volgens bepaalde richt-
lijnen werken. Hiermee wordt de werkwijze gewaarborgd en kunt u als klant rekenen 
op een uniforme aanpak. 

Van Lierop is het enige bedrijf in  Nederland dat zich als NVPB lid uitsluitend richt op 
onder-zoek naar en bestrijding van houtaantastende insecten en schimmels. Bij 
monumenten  of monumentale objecten zullen wij anders te werk gaan. De nadruk 
zal komen te liggen op het behoud van zoveel mogelijk originele materialen, efficiënt 
omgaan met bestrijdingsmiddelen, meer monitoren en indien mogelijk inzetten van 
minder milieubelastende bestrijdingsmethoden. 

Wilt u meer weten over het keurmerk Plaagdier Management of wilt u een object  
laten onderzoeken, belt u dan met de dichtstbijzijnde vestiging van Van Lierop of 
klik hier om onderzoek online aan te vragen.

Herstel monumentale kozijnen en goten 
vergunningsvrij
Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand op-
knappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor alle werkzaam-
heden. Wanneer je aan een monument denkt, hoort daar vaak de gedachte bij dat je daar weinig zonder toestemming aan 
mag doen. Sinds 1 januari dit jaar zijn een aantal werkzaamheden vergunningsvrij gemaakt. Een kozijn vervangen mag 
bijvoorbeeld niet vergunningsvrij. Een kozijn of goot mag wel vergunningsvrij worden gerepareerd. 

Van Lierop is de aangewezen partij voor het herstellen van aangetaste kozijnen of goten. Voortkomend uit de jarenlange 
ervaring met epoxy techniek hebben wij een speciale 2-componenten reparatiemassa ontwikkeld. De samenstelling van 

dit product maakt het mogelijk de exacte detaillering van het 
gezonde kozijndeel over te nemen. Daarnaast brengt Van Lierop 
alle kennis mee over schimmels, zwam en houtaantastende 
insecten. Met het inschakelen van Van Lierop komen uw kozijnen 
en goten weer in gezonde conditie en blijven dit ook. 

Wilt u online een vergunningscheck doen? Met ingang  
van 1 juli 2012 zijn deze nieuwe regels verwerkt op de  
site www.omgevingsloket.nl. 

Monitoring met lichtvallen  
van De Houtarts.

Dakgoot van Slot Loevestein hersteld met ITOX
2-componenten reparatiemassa.

https://twitter.com/#!/VanLierop1
http://www.youtube.com/user/houtarts1
http://www.facebook.com/vanlieropdehoutarts
http://www.vanlierop.nl/inspectieaanvraag_houtworm.php
http://www.omgevingsloket.nl

