
Social media
Sinds enige tijd is Van Lierop aanwezig op de bekende social media. Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen rond ons bedrijf. Of neem eens een kijkje op onze Facebook pagina. Een aanrader is onze collectie 
foto-albums. Hiertussen vindt u naast de insecten en zwammen, een collectie met historische foto’s. Of wat dacht u van 
de uitgebreide verzameling met redactionele artikelen over Van Lierop. Vindt u onze pagina leuk dan geeft u natuurlijk 
een like. Als u films van onze werkzaamheden wilt zien, dan kunt u terecht op ons eigen YouTube kanaal.

Klantenonderzoek wijst uit:  

Van Lierop professioneel, vakkundig en snel
Van Lierop wil haar dienstverlening steeds verder verbeteren. Door continue onder-
zoek te doen onder onze klanten trachten wij verbeterpunten aan het licht te brengen. 
Wij vragen aan onze klanten, na uitvoering van onze werkzaamheden, wat men van ons 
vindt. Wij hebben de resultaten van het onderzoek over het afgelopen jaar voor u op 
rijtje gezet. Samengevat vindt men ons professioneel, vakkundig en snel.

Wilt u de samenvatting van het onderzoek volledig lezen dan kan dat hier.

Reserveer 16 juni voor ‘Wonen in Historie’ op Het Loo
Op zaterdag 16 juni zal Van Lierop met een stand te vinden zijn op de erfgoedfair ‘Wonen in Historie’. Laat u op onze 
stand voorlichten over het voorkomen en bestrijden van aantasting door houtaantastende insecten, zoals houtworm, 
boktor of bonte knaagkever. Vragen over optrekkend vocht en zwam kunt u uiteraard ook stellen. Heeft u plekken 
waarvan u denkt dat deze zijn aangetast? Neem dan foto’s mee en vraag tijdens de fair direct advies! 

In de prachtige historische ambiance van Paleis Het Loo in Apeldoorn krijgen bewo-
ners en liefhebbers van historische panden de unieke kans om op één dag alle spe-
cialisten op het gebied van cultureel erfgoed te ontmoeten. Dit unieke evenement 
vindt plaats op: zaterdag 16 juni 2012. Struinen langs sfeervolle kraampjes, aanbod 
van originele producten, interieur- en restauratieadvies op maat en zelf ervaren 
hoe een ambachtsman te werk gaat: dát is de ervaring die bezoekers van Wonen in 
Historie aan deze dag over zullen houden. In korte workshops gaan zij zelf aan het 
werk. In unieke thematische rondleidingen worden de geheimen van Het Loo ont-
rafeld en tijdens boeiende lezingen worden zij geïnspireerd en geïnformeerd.
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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 | Postbus 105, 1700 AC |  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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besparen met ISOCHIPS®

Ruim voor de, nu heersende ‘isolatiegolf’,  bracht Van Lierop 
in monumentale panden gewassen schelpen aan in de kruip-
ruimte. Als zwambestrijder zijn wij altijd overtuigd geweest van 
het preventieve effect dat uit gaat van een laag schelpen. De 
houten vloer boven de schelpen blijft mooi droog, daarnaast 
gaat er een isolerend effect vanuit. 

Sinds enige jaren brengt Van Lierop naast gewassen schelpen steeds meer ISOCHIPS® aan. ISOCHIPS®  is een TNO 
gekeurd, polystyreen isolatieproduct wat op de kruipruimtebodem komt te liggen in de vorm van chips. Wanneer aange-
bracht in een minimale laagdikte van 25 cm bespaart men gemiddeld 85 euro per jaar op de gasrekening. Dit wordt het 
tweede jaar dat Van Lierop z’n isolatiewerk doet als geregistreerd  Meer Met Minder aanbieder. Meer Met Minder ziet toe 
op de kwaliteit van de aanbieders. Samen met onze adviezen, voortkomend uit 50 jaar ervaring, kunt u vertrouwen op 
een goed eindresultaat.

Monitoring in monumenten met lichtvallen
De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de Monumentenwachten in Nederland adviseren een uitgebreide 
monitoring op de aanwezigheid van houtaantastende insecten en schimmels in houten constructies van monumen-
tale gebouwen. 

Een nieuw hulpmiddel in het monitoren van houtaantastende insecten is het ge-
bruik van lichtvallen. De houtaantastende insecten worden door het uitgestraalde 
UV-licht aangetrokken en afgevangen op een lijmplaat. De lichtvallen worden in 
de kapconstructie of bv. in een orgel geplaatst. De geplaatste lichtvallen worden 
bij voorkeur tijdens de uitvliegperiode in gebruik gesteld (april t/m september).  
Op basis van het aantal op de lijmplaat aangetroffen kan activiteit van uitvliegen-
de kevers van houtaantastende insecten worden vastgesteld en wat de populatie-
omvang is.

De resultaten van de monitoring in het object worden verwerkt in een rapportage met bestrijdingsadvies van De Houtarts®. 
De lichtvallen kunnen bij De Houtarts® worden gehuurd voor een overeengekomen periode. Het onderhoud van de licht- 
vallen (vervangen lijmplaten en UV-lampen en reinigen) evenals het monitoren, determineren en rapporteren kan  
eenvoudig opgenomen worden in het bestaande inspectieabonnement. Met een inspectieabonnement van De Houtarts® 
is uw monumentaal gebouw in vertrouwde handen. Heeft u geen inspectieabonnement van De Houtarts® dan kunnen wij 
u ook een individueel monitoringabonnement aanbieden.

Heeft u vragen over monitoring met lichtvallen, neemt u dan telefonisch contact op 0411 631 678 (regio Zuid) 
of 0172 433 514 (regio Noord).
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