Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor uitvoerders en verantwoordelijkheidsdragers, voor adviseurs en rechtstreeks
belanghebbenden

Uitnodiging
Middagseminar Bouwkundig
onderhoud en herstel.

Ruimschoots gelegenheid tot
netwerken

Problemen herkennen,
innovatieve en effectieve
oplossingen kiezen.

Op naam gesteld deelnemerscertificaat wordt
later toegezonden

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

Deelnamekosten € 50,00 voor de eerste
en € 35,00 voor de tweede deelnemer per
bedrijf of instelling.

Een inspirerende bron van informatie voor iedereen die
verantwoording draagt voor het bouwkundig onderhoud
van woningen en utiliteitsbouw.
Speciaal gericht op Zuid en Zuidwest Nederland.
’s-Hertogenbosch, 12 mei 2011.
Regionale seminars voor beheerders van o.g.
Postbus 272, 8600 AG Sneek
Telefoon 0515-429292
Fax 0515-429293
www.bouwseminars.nl

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

Fo to : Fu gro

Praktisch, concreet, inspirerend
en gegarandeerd nieuwe
inzichten biedend

Praktijkgericht, oplossingen en inzichten waar u meteen wat aan heeft.
12.30

Ontvangst en inschrijving, lichte catering

13.00 stipt:

Aanvang programma, welkomstwoord door Marten de Jong.

13.05

Marten de Jong, Total Wall Concept.
De talrijke mogelijke oorzaken van scheuren in muren en
ander bouwkundig leed.
Voorkomen, door quick scan, is beter dan genezen.
Wist u dat (spouw)muurproblemen vaak regionaal bepaald zijn?
Enig idee hoeveel oorzaken er zijn die leiden tot scheuren in
muren of voegen? Gelukkig zijn er duurzame, niet-ingrijpende
oplossingen die leiden tot muurherstel. Effectief, betaalbaar en
praktisch onzichtbaar repareren met speciale technieken die de
noodzakelijke flexibiliteit van het metselwerk niet aantasten.

13.25

Patrick Wolfs

Willem de Meijer

13.45

14.05

Ir. Patrick Wolfs Soil-Id en ing. Willem de Meijer, Goorbergh funderingtechnieken BV.
Funderingsherstel met waterglas, schroefinjectiepalen of
nog anders…
Problemen die bovengronds zichtbaar worden, hebben vaak
ondergrondse oorzaken. Over het stabiliseren met waterglas en
het inbrengen van buis- of schroefinjectiepalen, de mogelijkheden
van vijzelen en andere basistechnieken voor funderingsherstel.
Accent op beperking van overlast. Waterglasstabilisatie kan ook
preventief worden toegepast of om kelders te realiseren.
Theo D’Achard van Enschut, Gevelscan.
Sneller, effectiever en véél voordeliger isolatieproblemen in
kaart brengen? Dat kan!
In ons land zijn meer dan 2 miljoen huizen onvoldoende geïsoleerd. Gevelscan is in staat om met thermografie voor een fractie
van de kosten van andere methoden, de warmtelekken in beeld te
brengen. Voor (ver)bouwers levert Gevelscan betaalbare apparatuur waarmee kan worden gecontroleerd of de isolatiewerken
goed zijn uitgevoerd.

14.30

Ir. Gerard Hol, Bartels Ingenieursbureau
Gemakkelijk terugverdienen door isolatiewaarde gevel te
verhogen?
Het lukraak uitvoeren van wijzigingen aan gevelconstructies om de
isolatiewaarde daarvan te verhogen, is niet zonder risico's. Verhoog
de isolatiewaarde van het glas, dan kan het dauwpunt in de constructie verschuiven en daarmee is de waarde van de investering teniet
gedaan. Extra isolatie aan de binnenzijde kan leiden tot vorstschade
in de muur. Maak daarom altijd eerst een berekening, want onevenwichtige ingrepen zullen eerder leiden tot schade dan tot rendement!.

14.45

Ing. Gerard van Leeuwen, Grouttech BV
Betonherstel en oppervlaktebescherming en –-verfraaiing
van gevels van flatgebouwen.
Betonnen galerij- en balkonranden van flatgebouwen zijn gevoelig
voor corrosie. Koolstofdioxide en ook chloriden zijn de boosdoeners,
maar gelukkig zijn er maatregelen tegen te nemen. Grouttech grossiert in oplossingen die maximaal rendement opleveren en minimale
overlast veroorzaken. O.m. met zeer snel uithardende producten.n

15.00

Jeroen van Kempen

Jeroen van Kempen en Tom van Cuyk, Orly & Endevoets Groep
en Isolayer
Duurzaam bouwen begint met kennis van zaken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, geïllustreerd met aansprekend beeldmateriaal tonen de sprekers aan wat de gevolgen kunnen zijn van ondoordacht, niet 100% professioneel bouwen.
Natuurlijk geven ze ook aan met welke simpele ingrepen het
bouwkundig leed had kunnen worden voorkomen, als opdrachtgever of bouwer beter op de hoogte waren geweest…

pauze, broodjes, netwerken.

15.40

Ing. Marten de Jong is oprichter en dga van Total Wall Concept. Het bedrijf is genoemd naar
de even effectieve als innovatie methoden die het biedt om scheuren in muren zodanig duurzaam te herstellen dat de muur naderhand sterker is dan ooit. Niet onbelangrijk: ook in cosmetisch opzicht toonaangevend, want praktisch onzichtbaar.
Ir. Patrick Wolfs is (mede)directeur van Soil-ID, in Nederland marktleider op het gebied van
horizontale bodeminjecties onder bouwputten en van stabiliserende grondinjecties onder- en
naast belendingen.
Ing. Willem de Meijer geeft leiding aan Goorbergh Funderingstechnieken, specialist in funderingstechnieken op de m2, zoals het toepassen van buispalen, schroefinjectiepalen en compleet funderingsherstel.
Theo d’Achard van Enschut is oprichter en directeur van Gevelscan, de thermische fotografiespecialist die energielekken zichtbaar maakt. Het bedrijf levert ook voordelige apparatuur
voor bedrijven die zelf (preventief) lekken willen opsporen.
Ir. Gerard Hol is raadgevend ingenieur bij Bartels Ingenieurs. Zijn specialisme is het ontwikkelen van beton met op maat gemaakte eigenschappen, zoals minimale krimp, het genereren
van weinig warmte tijdens de verharding, maar ook de toepassing van industriële reststoffen
heeft zijn belangstelling.
Ing. Gerard van Leeuwen is als technisch adviseur verbonden aan Grouttech, specialist in
bouwchemische componenten van velerlei aard, met als specialiteit betonreparatie.
Tal van specifieke producten voldoen aan even zovele specifieke eisen van eigenaren of
gebruikers.
Jeroen van Kempen is bedrijfsleider van Orly & Endevoets Groep, allround specialisten in
de bouwkundige vastgoedzorg.

Tom van Cuyk

15.20

Over de sprekers.

Namens Driessen Verf spreekt Cor Buur, Sigma Coatings
Wat kunnen we doen om gevelelementen te conserveren?
Inclusief de gevel zelf?
Cor Buur zal duidelijk maken dat moderne coatingsproducenten veel
meer doen alleen hout beschermen tegen veroudering. Moderne
coatings kunnen beton en andere materialen verduurzamen en ook
kunnen er tal van reparaties mee worden uitgevoerd. Kortom: de
onverwachte mogelijkheden van wat vroeger verf werd genoemd.
Einde formele programma, borrel, netwerken en napraten.

Tom van Cuijk is calculator en werkvoorbereider van Orly & Endevoets en tevens
projectleider van Isolayer.
Cor Buur is als onderhoudsspecialist verbonden aan Sigma Coatings. Hij verzorgt objectopnames in het kader van resultaatgericht onderhoud voor collega’s en afnemers. Daarnaast
geeft hij verftechnische cursussen.
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