Rotterdam, juni 2013

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van de commissie Seminars van de branche Opname (bouwkundig) organiseert het
NIVRE op woensdag 11 september 2013, het seminar:

“Trillingsmetingen”

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor alle (Kandidaat) Register-Experts, ingeschreven in de branche Opname
(bouwkundig).
Betrokkenen en sprekers
Het seminar wordt verzorgd door de commissie Seminars van de branche Opname (bouwkundig) met
medewerking van een deskundige uit de advocatuur op het gebied van trillingsmetingen en een
deskundige op het gebied van trillingspredictie.
Inhoud en programma
Vanaf 2010 wordt vanuit de Branche Opname (bouwkundig) twee maal per jaar een seminar
georganiseerd. Tijdens voorgaande seminars zijn de onderwerpen risicoanalyse, monitoring,
bouwkundige opname en deformatiemetingen aan de orde geweest.
Dit seminar zal in het teken staan van trillingsmetingen ofwel de gevolgen van trillingen te
interpreteren volgens de meet- en beoordelingsrichtlijnen van het SBR. Het doel van dit seminar is
verbreding van de kennis en kunde van de (Kandidaat) Register-Expert met betrekking tot
trillingsmeettechniek.
Trillingspredictie / trillingsmeting
Bij de keuze van bouwmaterieel dan wel het inschatten van de risico’s bij trillingsschade kan het
uitvoeren van een vooraf ingeschatte trillingsinvloed een welkome aanvulling zijn bij een risicoanalyse
van een zogenaamde trillingspredictie.
Trillingen als gevolg van hei- of damwandwerkzaamheden en/of sloopwerkzaamheden kunnen
schade aan bestaande objecten met zich meebrengen. Wanneer deze projecten worden begeleid
door middel van een trillingsmeting en er aan de gestelde criteria wordt voldaan, is de kans op schade
minimaal (met uitzondering van zettingsschade).

Programma
13:00 uur – 13:30 uur
13:30 uur – 13:45 uur
13:45 uur – 14:45 uur
14:45 uur – 15:00 uur
15:00 uur – 16:00 uur
16:00 uur – 16:15 uur
16:15 uur – 17:00 uur

Ontvangst
Inleiding door het bestuur
Advocatenkantoor Van Steenderen MainportLawyers
Deskundige op het gebied van trillingsmetingen
Pauze
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Carel Ostendorf - Deskundige op het gebied van trillingspredictie
Evaluatie John Forman
Afsluiting met een hapje en een drankje

De hand-out met betrekking tot dit seminar zal u na het seminar toegezonden worden.
De hand-outs betreffende eerdere seminars kunt u alsnog ontvangen. U dient dan wel een
e-mail te sturen naar het secretariaat van het NIVRE, Pieta de Jong (p.dejong@nivre.nl.
Locatie
Nederlands Architectuur Instituut
K.P.C. de Bazelzaal
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
Telefoon: 010 - 440 12 00
Internet: www.nai.nl
Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 90,00 excl. BTW.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behalen Register-Experts voor deelname aan dit seminar
20 opleidingspunten. De deelnemers ontvangen automatisch een deelnamebewijs.
Deelname
Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement, kunt u zich uitsluitend aanmelden middels Extranet.
Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw inschrijving. Bij
onvoldoende aanmeldingen behoudt het Bestuur van het NIVRE zich het recht voor het seminar te
annuleren.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt
u 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op
11 september 2013.

Met vriendelijke groet,
Commissie Seminars Branche Opname (bouwkundig)

