Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag

10|05|2012

Uitnodiging

Donderdag 10|05|2012

Bouwkunde Seminar
Verduurzamen van Gevels en Gebouwen

De essentie van goed onderhoud; problemen tijdig
herkennen en zorgen dat ze niet escaleren.
Wanneer is ingrijpen noodzakelijk en welke methode
levert dan het beste resultaat?

Problemen herkennen,
innovatieve en effectieve
oplossingen kiezen.

• Duurzaam verbeteren van de gebouwde voorraad
• Nieuwe materialen en bewezen methoden en technieken
• To the point, inzichtelijk, kort en bondige presentaties,
met gastsprekers met een passie
• Voor nieuwbouw en renovatie

Oorzaken, gevolgen, de kortste weg naar duurzame
verbetering. Aandacht voor innovatieve en bewezen
methoden en technieken. Inzichtelijk. Kort en bondig.

Een inspirerende dag voor uitvoerders en
verantwoordelijkheidsdragers, voor adviseurs en
gebouweigenaren die zich snel willen laten informeren
over innovatietrends in de woning- en utiliteitsbouw!
Deelnamekosten zijn € 50,- per deelnemer,
per bedrijf of instelling.

Meer informatie?
Ga naar www.bouwkundeseminar.nl

Een inspirerende bron van informatie voor iedereen
die verantwoording draagt voor het bouwkundig
onderhoud van woningen en utiliteitsbouw.
Regionale seminars voor beheerders van o.g.
Postbus 272, 8600 AG Sneek
T: 088 – 111 25 25
F: 0515 – 429 286
www.bouwkundeseminar.nl

Bouwkunde seminar; regionale bijeenkomsten waar beheerders van gebouwen kennis nemen van de
nieuwste technieken op het gebied van professioneel, specialistisch onderhoud.

Locatie: Philharmonie Haarlem; Van Beinum Zaal
Lange Begijnestraat 11 | 2011 HH Haarlem
Stuur uw aanmeldingkaart op of ga naar www.bouwkundeseminar.nl
Wees erbij, het aantal uitnodigingen is beperkt!

Praktijkgericht, oplossingen en inzichten waar u meteen wat aan heeft.
12.30 	Ontvangst en lichte lunch
13.00

13.10

Over de sprekers.

Ir. Miel Karthaus, KBnG

Ing. Marten de Jong is oprichter en dga van Total Wall Concept, de Nr.1 in muurherstel.

Warm Bouwen; een innovatie in de klimatisering van gebouwen

Het bedrijf is genoemd naar de even effectieve als innovatieve methoden die het biedt om

Welkom en opening door de dagvoorzitter.

De lezing behandelt een innovatieve techniek voor het klimatiseren van

onder meer scheuren in muren duurzaam te herstellen. Het bedrijf is samen met haar

Het dagvoorzitterschap wordt verzorgd door Henk Mulder.

gebouwen. Hierbij wordt de schil van het gebouw gebruikt om het gehele jaar

dealerbedrijven uitgegroeid tot de absolute specialist in muurherstel.

De heer Mulder is consultant building maintenance bij OSB - platform Gevel.

een evenwicht te realiseren tussen zowel opname als afgifte van warmte

14.50

met behulp van een grondopslag. De techniek wordt zowel vanuit de

Ir. Patrick Wolfs is (mede)directeur van Goorbergh Fundamenteel, specialist in funderings-

Ing. Marten de Jong, Total Wall Concept

achterliggende filosofie verklaard, als verduidelijkt aan de hand van een

technieken op de M², zoals het toepassen van buispalen, schroefinjectiepalen en compleet

De talrijke mogelijke oorzaken van scheuren in muren en ander

gerealiseerde restauratie van het gebouw de ‘Tempel’ in Den Haag.

funderingsherstel. Daarnaast heeft hij in 2009 het bedrijf Soil-ID opgericht en is daarmee

bouwkundig leed.

inmiddels marktleider op het gebied van horizontale bodeminjecties.

Voorkomen is beter dan genezen. Wist u dat (spouw)muurproblemen vaak
Ir. Paul Rijpstra, Pieters Bouw Techniek

Theo D’Achard van Enschut is oprichter en dga van Gevelscan - Leakscan.

scheuren in muren of voegen? Gelukkig zijn er duurzame oplossingen voor

De constructie en veiligheid van gevels

Gevelscan heeft zich ontwikkeld tot koploper op het gebied van Smartthermografie en

muurherstel. Effectief, betaalbaar en praktisch onzichtbaar repareren met

Aandacht voor de constructieve functie van de gevel. Bij een verkeerd

kierdichtingsonderzoek. Ervaren mensen met een passie voor duurzaam bouwen vormen

speciale technieken die de noodzakelijke flexibiliteit van het metselwerk

ontwerp van de gevel ontstaat er schade. Hoe kun je enerzijds deze schade

de kern van dit bedrijf.

niet aantasten.

voorkomen en anderzijds als er schade is ontstaan, hoe kun je deze dan

regionaal zijn bepaald? Enig idee hoeveel oorzaken er zijn die leiden tot

13.35

Ir. Patrick Wolfs, Goorbergh Fundamenteel

herstellen. Ook zal er aandacht worden besteed als de schadeoorzaak buiten

Ir. Miel Karthaus is eigenaar van KBnG, Bureau voor Architectuur, Stedenbouw en

de gevel is gelegen, bijvoorbeeld bij de fundering of bij het skelet van het

Restauratie. De expertise van KBnG ligt met name in de complexe opgave, waarin de

gebouw.

herbestemming van bestaande bouw, en nieuwbouw van de plek, kan plaatsvinden.

Funderingsherstel met schroefinjectiepalen of stalen buispalen

KBnG heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot dé specialist in duurzaam hergebruik

Problemen die bovengronds zichtbaar worden, hebben vaak ondergrondse

van gebouwen. Uit deze expertise is WarmBouwen ontwikkeld, een methode tot vergaande

oorzaken. Over het inbrengen van buis- of schroefinjectiepalen,

14.00

15.15

15.40

Paul Meijer, Koedooder B.V.

verduurzaming van gebouwen, mét behoud van architectuur.

de mogelijkheden van vijzelen en andere basistechnieken voor

De levensduur van duurzaam bouwen

funderingsherstel. Accent op beperking van overlast.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, geïllustreerd met aansprekend

Ir. Paul Rijpstra is sinds 2003 directeur van Pieters Bouw Techniek van de vestigingen

beeldmateriaal wordt getoond wat de gevolgen kunnen zijn van ondoordacht,

Zwolle en Almere en sinds 2004 partner. Als leidinggevende heeft hij een missie:

niet 100% professioneel bouwen. Bouwkundig leed kan heel simpel worden

de waardering van het vak naar een hoger niveau brengen. Zijn expertise ligt bij

Theo D’Achard van Enschut, Gevelscan

voorkomen als opdrachtgever of aannemer/uitvoerder beter op de hoogte

omvangrijke projecten met een stapeling van functies.

Isolatie van topkwaliteit, gebouwschil kierdicht ontworpen,

worden gebracht. Verwaarlozen is geen kunst, professioneel onderhoud wel.

Zijn motto: er is altijd een oplossing. Dus: aan de slag!

toch hoge faalkosten door slordige uitvoering.
Paul Meijer is als technisch adviseur verbonden aan Koedooder BV, waar de specialisatie

Specialist in het opsporen van kierdichting en isolatieproblemen in de gevels
van gebouwen. Van 50.000 woningen en gebouwen in Nederland zijn door

16.05

Gevelscan warmtefoto’s genomen. Speciaal apparatuur wordt ingezet,

Afsluiting door de dagvoorzitter

ligt in het onderhouden, renoveren en restaureren van gevels. Dit bedrijf is vooruitstrevend

met de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de individuele sprekers.

en werkt met de nieuwste technieken. Koedooder B.V. is recent gecertificeerd met het eerste
kwaliteitscertificaat ‘Erkend Restauratie Voegbedrijf’. Kortom; een betrouwbaar en

om tijdens en na het bouwen te controleren op een juiste uitvoering van

14.25

de kierdichting en isolatiekwaliteit.

16.30

Netwerkborrel

Pauze

18.00

Einde

meedenkend partner.

