Onze vakkennis en
ervaring essentieel bij
restauratie en renovatie
Al meer dan vijftig jaar is Van

Lierop dé specialist in het herstellen van hout en
verdrijven van vocht in (monumentale) panden.
Met onze totaaloplossing nemen we uw zorgen
uit handen: van inspecties, deskundig advies tot
complete uitvoering.
Als expert in ons vakgebied leveren we hoogwaardige en betrouwbare oplossingen met meerjarige
garanties. Wij zijn erkend partner van de ERM en
IPM houtbescherming gecertificeerd. Onze professionals zijn gediplomeerd en gedreven. Speciaal
voor seriematige kruipruimterenovaties hebben wij
ons bewezen concept Renovatie, Onderhoud of
Groot Onderhoud (ROGO) ontwikkeld. Een kruipruimterenovatie door Van Lierop is gefundeerd
op de volgende peilers: onderzoek, zwamsanering

en vochtwering, bouwkundig herstel en verbetering van uw kruipruimteklimaat. Door onze enorme
ervaring als co-maker in een ketensamenwerking
renovaties en het gebruik van hoogwaardige en
duurzame materialen, is Van Lierop een logische
keuze voor aannemers, woningcorporaties, vastgoedorganisaties, overheid, makelaars, kerkbesturen, verenigingen van eigenaars en particulieren.
Voorkomen is beter dan genezen
Start u een groot restauratie- of renovatieproject?
Dan loont het om Van Lierop meteen als expert
in te schakelen. In een vroeg stadium aandacht
besteden aan bouwkundige problemen, voorkomt
hoge reparatiekosten, zowel op korte als lange
termijn. Onze lijnen zijn kort en dat betekent
heldere communicatie, flexibiliteit en maatwerk.

Kelderzwam
De
GoZee app brengt de brochure tot leven
GoZee: in 30 seconden aan de slag
1. Ga naar de App Store of Google Play en voer
“GoZee” in het zoekveld in. Download de app
naar uw smartphone of tablet.
2. Open de app en gebruik de app op pagina’s
met het GoZee-pictogram.
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Wilt u zekerheid in onderhoud? Neem dan een
onderhoudsabonnement!
Drie generaties
Jan van Lierop start in 1961 een eenmanszaak in
Alphen aan den Rijn. Eerst bestrijdt hij muizen en
kakkerlakken, maar al snel stapt hij over op houtaantastende insecten. Inmiddels is de jarenlange
opgedane kennis en kunde van dit familiebedrijf
overgedragen aan de derde generatie, huidige
Algemeen directeur Bart van Lierop.
Innovatie
Marktleider Van Lierop is toonaangevend en
voortdurend actief op het gebied van innovatie
en duurzame productontwikkeling. Zo ontwikkelde Van Lierop door de jaren heen milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden zoals: zuurstofarme
luchttechniek, heteluchtbehandeling en elektrische houtopwarming, waarmee wij insecten
effectief bestrijden.

Mooi restauratieproject
van monument ‘Het
Dolhuys’ in opdracht van
de gemeente Haarlem

Uw hout behouden
Hout is een prachtig natuurlijk materiaal.
Met het juiste herstel, een goede conservering
en bestrijding van eventuele houtaantastende
insecten blijft het weer eeuwen stevig en mooi.
Houtherstel
Dakpannen verschoven en lekkende goten?
Aantasting of rot van het hout ligt dan op de
loer. Het vervangen van balken, balkkoppen en

Oppervlaktebehandeling

constructies is ingrijpend en kostbaar. Daarom
repareert Van Lierop al sinds de jaren negentig
met epoxytechnieken. Deze methode zorgt voor
maximaal behoud van het nog gezonde houtwerk
en hiermee blijft ons erfgoed behouden voor
volgende generaties.
Houtaantastende insecten
De gewone houtwormkever, bonte knaagkever,
huisboktor en spinthoutkever kunnen veel schade
aanrichten aan uw hout. Onze vakmensen kiezen
de beste bestrijdingsmethode voor uw gebouw,
afgestemd op kenmerk en levenscyclus van de
houtaantaster.
Zwam, kruipruimte en vloer
Zwam is een schimmel die voor een ongezond
leefklimaat zorgt. Heeft hout een dragende functie
in uw pand? Dan kan zwam zelfs gevaarlijk zijn. Bij
sanering gebruiken we altijd de nieuwste technieken. Gegarandeerd bent u van de zwam af.
En wat denkt u van bodemisolatie? Het verbetert
de energieprestatie van uw woning en voorkomt
condensvorming en uiteindelijk zwam onder de
vloer. Het vroegtijdig signaleren van problemen,
kan zowel op korte als lange termijn een enorme
kostenbesparing opleveren.

Leverancier van o.a.:

• Houtwormbestrijdingsmiddelen
• Zwambestrijdingsmiddelen
• Bouwchemische producten
www.qchem.nl

Houtrestauratie met epoxytechnieken

ONZE ACTIVITEITEN
ASBESTONDERZOEK

Wij staan voor u klaar met
diverse disciplines op het
gebied van asbest.

ASBEST PROJECTMANAGEMENT

Asbestinventarisatie

Plan van aanpak

Risicobeoordeling

Contra expertise

Validatiemeting

Asbestbeheersplan

Materiaalanalyse

Kostenraming

Vraag vrijblijvend een offerte aan via verhagenmilieuadvies.nl
en wij geven u een passend asbest advies.

010 - 210 77 25 | info@verhagenmilieuadvies.nl | www.verhagenmilieuadvies.nl

Vocht te lijf
Het vochtprobleem: loszittende

tegels of stucwerk, afbladderende verf, vochtplekken op de muren en vocht in kelders. Het zijn een
paar symptomen van vochtproblemen in huis. Na
het vaststellen van de oorzaak lossen onze vochtspecialisten het vochtprobleem op.
Een arsenaal aan technieken
Van Lierop beschikt over allerlei technieken
om oorzaken van vocht vast te stellen, zoals
oppervlakte vochtmeting, carbidmeting in de
muur, zoutanalyse en grondwaterstandmetingen
met een peilbuis.
Met de kennis over de oorzaak werken we
gericht aan een oplossing. Ook hiervoor is alle
kennis en ervaring in huis. Met het injecteren
van muren, vloeren en fundering gevolgd
door afwerking met onze duurzame vocht- en

zoutbestendige pleisterlaag of coating, behoort
het vochtprobleem al snel tot het verleden.
Een vochtbestendige kelder
Een kelder synoniem voor een vochtige ruimte?
Het hoeft niet! De oplossing begint met de juiste
diagnose door onze gedreven vakmensen.
De beoogde functie van de kelder en het budget
bepalen of het probleem plaatselijk of volledig
wordt aangepakt. Wij maken constructies
waterdicht aan de binnen- en buitenzijde. Naast
vocht in kelders lossen wij graag vochtproblemen
voor u op in souterrains, parkeergarages,
liftschachten en kelderboxen.
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“Met Van Lierop haalden wij
expertise in huis en was het
prima samenwerken”
Jan van der Burg
Senior projectmanager woningcorporatie Mitros

Kruipruimte isoleren
met ISOCHIPS®
bespaart energie
en verhoogt het
wooncomfort

Uw partner in kelderafdichting
en vochtbestrijding
Concept, advies, bouw en onderhoud

Alphen a/d Rijn
Koperweg 31
2401 LH Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 43 35 14
Heerhugowaard
Nijverheidsplein 7
1704 RB Heerhugowaard
Tel. 072 - 57 41 856
Assen
Asserwijk 16
9406 XJ Assen
Tel. 0592 - 35 91 72
KvK: 28110983

Zekerheid met ons
onderhoudsabonnement
Bij monumentale panden is het belangrijk om het muur- en houtwerk periodiek
deskundig te laten inspecteren. Tijdig signaleren van aantasting en gebreken, voorkomt
gevolgschade. Kies voor gemak en zekerheid met ons onderhoudsabonnement. Wij
plannen een deskundige inspecteur voor u
in. Tijdens de jaarlijkse inspectie behandelen
wij eventueel aangetroffen kleinschalige aantasting. Daarnaast signaleren wij gebreken
als vervuiling en lekkages, die u eventueel
ook in eigen beheer kunt verhelpen. In het
bezit van onze rapportage kunt u volledig
geïnformeerd de gewenste vervolgstappen
ondernemen.

Kijk op vanlierop.nl/dehoutarts

• Concept: JS Media Tools A/S • 63646 • www.jsnederland.nl

www.vanlierop.nl

Ons onderzoeksbureau De Houtarts levert
een belangrijke bijdrage aan de instand
houding van (monumentaal)onroerend
goed. De Houtarts biedt gespecialiseerde
inspecties op het gebied van houtinsecten, zwam en vocht. Hierbij ontvangt u als
eigenaar of beheerder van onroerend goed
heldere adviezen en rapportages, waarmee
gevolgschade en kosten bespaart blijven.

