16 maart 2016:
2016: Studiedag Duurzame Parkeergarages
Samenwerking van Vexpan en het Platform Betononderhoud*)
De afgelopen decennia zijn er in ons land enkele honderden parkeergarages
gebouwd. Voor een succesvolle exploitatie ging de aandacht van eigenaren en
exploitanten aanvankelijk vooral uit naar aspecten zoals routing, indeling,
uitstraling en comfort. Vandaag de dag speelt ook de technische levensduur
van parkeergarages een belangrijke rol. De komende jaren zal namelijk veel
moeten worden geïnvesteerd in het onderhoud aan de betonnen
draagconstructie en de renovatie van de vloeren.
Onderhoud begint met regelmatig inspecteren en vervolgens opstellen van
een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Momenteel gebeurt dit laattijdig,
niet planmatig, niet doelmatig en niet duurzaam.
Vexpan en het Platform Betononderhoud slaan daarom de handen ineen om
de kennis van betononderhoud op een hoger peil te brengen.
Op een startbijeenkomst op 16 maart 2016 in de Reehorst in Ede komt allereerst de problematiek aan de orde
waarmee we de komende jaren te maken krijgen. Constructeurs, betononderhoudskundigen, betonreparateurs
en leveranciers van coatings vertellen over hun ervaringen. Er wordt uitgelegd hoe eigenaren een MJOP
kunnen opstellen en ingegaan wordt op de materiaaleigenschappen van beton en reparatieproducten. Tot slot
worden handvatten aangereikt waarmee bij nieuwe projecten eventuele toekomstige schade zoveel mogelijk
kan worden beperkt.
Aan de deelnemers van de studiedag wordt gevraagd aan welke verdere tools c.q. kennis zij behoefte hebben.
Deze tools en kennis zullen worden opgenomen in een of meer handreikingen die in een tweede bijeenkomst
zullen worden gepresenteerd en daarna beschikbaar worden gesteld. Deze vervolgbijeenkomst zal naar
verwachting in het voorjaar van 2017 plaatshebben.
Om dit project mogelijk te maken vragen wij van u voor het bijwonen van deze studiedag een bijdrage van
€ 170 excl. BTW.
U kunt zich tot 1 maart 2016 aanmelden via www.betonvereniging.nl.
Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de commissie gemeenten van de Vexpan en
parkeerexploitanten Interparking en P1.
*) In het Platform Betononderhoud zijn onder meer vertegenwoordigd de Vereniging van gecertificeerde
BetonReparatiebedrijven (VBR), Vereniging van Leveranciers van Betonreparatieproducten (VLB), Vereniging
van Adviseurs BetonOnderhoud en -Reparatie (VABOR) en Betonvereniging.
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Programma Studiedag
12.30 uur

Ontvangst deelnemers met koffie/thee/broodjes

13.30 uur

Welkom en opening
door dagvoorzitter Dick Stoelhorst (voorzitter College van Deskundigen Betonreparatie)

13.35-13.45 uur Doel project, studiebijeenkomst en werkwijze
door Jitze Rinsma (VEXPAN, projectleider)
13.45-14.15 uur Schadevoorbeelden
door Peter Nuiten (voorzitter VBR/directeur Rendon Onderhoudsgroep)
14.15-14.45 uur Overzicht, eigenschappen reparatiemiddelen en coatings
door Gerard van Leeuwen (VLB/Grouttech)
14.45-15.15 uur Pauze
Inventariseren vragen/casussen deelnemers studiedag
15.15-16.15 uur MJOP: wat houdt dat in en hoe doe je dat?
door Timo Kemerink op Schiphorst (parkeerbedrijf gemeente Enschede)
16.15-16.45 uur Voorkomen van problemen met beton bij nieuwe projecten en met vloeren bij bestaande
projecten
door Niki Loonen (ABT)
16.45-17.15 uur Verbindingen leggen a.d.h.v. diverse lezingen + vragen deelnemers
17.15-17.30 uur Afsluitende opmerkingen; vervolg
17.30-19.00 uur Netwerken tijdens aangeklede borrel
19.00 uur

Afsluiting
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