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Condensatie, vochtplekken, schimmelvorming en loszittend pleister- en verfwerk, het zijn bekende verschijnselen van vochtproblemen.
Veel minder bekend zijn de onzichtbare gevolgen. Naast de schade die vocht aan de materialen binnenshuis kan aanrichten, toont
onderzoek aan dat vocht in huis kan leiden tot tal van lichamelijke klachten. Het is de missie van BEDI Vochttechniek om dit onder
de aandacht te brengen én op te lossen. “Missionarissenwerk,” noemen de directeuren Rob Luijten en Lou Bemelmans het zelf.
“In Nederland is vochtproblematiek relatief onbekend dus is de aandacht ervoor miniem.”

“Nederland moet alerter worden”

Vechten
tegen
vocht

gedegen kennis en het adequaat inzetten
van de juiste materialen en technieken.
Maar wij helpen niet alleen bij algemene en
bouwspecifieke vochtproblemen.
Zo maken wij bijvoorbeeld ook bouwconstructies weer droog.”
BEDI biedt dus altijd maatschappelijk
verantwoorde en duurzame oplossingen.
Innovatie is hierbij het sleutelwoord.
Innovatieve werkwijzen en innovatieve
producten, zoals Ecodry, worden gezocht
en gevonden. Zo onderscheidt het zich in
de markt. Daarnaast heeft BEDI een eigen
productlijn, genaamd Ecosystem Products.
Met behulp van deze producten en een
gedegen advies liggen een gezond binnenhuisklimaat en een optimaal leef- en
wooncomfort binnen handbereik.
Een vak apart

D

oor voorlichting te geven aan
onder andere onderwijsinstellingen,
architectenbureaus en woningbouwverenigingen wil BEDI Vochttechniek
die bekendheid verruimen en uiteindelijk
problemen voorkomen, want deze organisatie
is vooral ook een deskundig vochtbestrijder.
Zo biedt BEDI een totaalpakket, waarbij op
grond van een professionele vochtmeting
een advies wordt gegeven, maar ook een plan
van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd.
“Wij bieden totaaloplossingen voor de
lange termijn,” legt Rob Luijten uit. “De klant
is niet geholpen met lokale oplossingen.
Deze problematiek kun je alleen efficiënt
en effectief aanpakken als je een goed
totaalbeeld hebt. Vocht is meestal al veel
langer, en vaak, een veel groter probleem
dan de zichtbare verschijnselen aanvankelijk

doen vermoeden. De gevolgen voor
gezondheid, leef- en wooncomfort zijn
ingrijpend. Dat wordt vaak pas duidelijk als
de problemen zijn opgelost. Je hoort dan
van klanten dat ze zich ineens veel beter
voelen, prettiger wonen, lagere energiekosten
hebben en niet meer kampen met bepaalde
gezondheidsproblemen.”

“Nederland moet alerter worden,” constateert
Rob Luijten. “In omliggende landen is veel
meer aandacht voor vochtproblemen in
huis. Het zijn niet alleen monumentale of
oude panden die kampen met vocht, ook
in nieuwbouw kom je deze problemen
tegen. Simpelweg, omdat bij het bouwproces
te vaak de nadruk ligt op lage kosten en
hoge snelheid. Ons klantenbestand is dan
ook erg divers. Ze weten inmiddels dat je
alleen met professionele en deskundige
hulp vochtproblemen structureel kunt
oplossen. Dat hebben we continu bewezen.” Met succes, want het heeft BEDI een
vooraanstaande positie in de markt
opgeleverd. Vochtproblematiek is duidelijk
een vak apart. “Een erg mooi vak trouwens,
want door het realiseren van een optimaal
klimaat maak je een wereld van verschil.
Wij zijn dus nog lang niet uitgevochten.
BEDI gaat het gevecht met vocht graag
aan,” besluit Rob Luijten.

Cultureel erfgoed

Maar het vijftienjarige BEDI is niet alleen
specialist in vochtbestrijding. Het is ook de
partner voor restauratiewerkzaamheden
aan monumentale panden en betonreparatie. “Ons doel is het woon- en leefcomfort te
verbeteren en bouwconstructies in stand te
houden,” vervolgt Rob Luijten. “Zo zorgen
we er ook voor dat het culturele erfgoed
behouden blijft. Dat doen we op basis van
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