Rotterdam, 7 november 2012

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van de commissie Seminars van de branche Opname (bouwkundig), organiseert het
NIVRE op 13 december 2012, het seminar:

“Deformatiemetingen Noord/Zuidlijn”

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor alle (Kandidaat) Register-Experts, ingeschreven in de branche Opname.
Betrokkenen en spreker
Het seminar wordt verzorgd door de commissie Seminars van de branche Opname (bouwkundig) met
medewerking van de heer Sujeet Bhageloe (Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos) en het
Informatiecentrum Noord/Zuidlijn.
Inhoud en programma
Vanaf 2010 wordt vanuit de Branche Opname (bouwkundig) twee maal per jaar een seminar
georganiseerd. Voorgaande seminars zijn risicoanalyse, monitoring en bouwkundige opname aan de
orde geweest.
Dit seminar zal in het teken staan van deformatiemetingen ofwel het registeren middels een
meettechniek van verticale en horizontale verplaatsingen van gebouwen en objecten.
Het doel van dit seminar betreft dat een (Kandidaat) Register-Expert zijn kennis en kunde kan
verbreden op basis van deformatie meettechniek.
Tijdens dit seminar hebben wij ook weer een deskundige gastspreker uitgenodigd, de heer
Sujeet Bhageloe van Advies- en Ingenieursbureau Witteveen+Bos. Vanaf medio 1994 werkt
Witteveen+Bos mee aan de realisatie van een ondergrondse metrolijn in Amsterdam, de
Noord/Zuidlijn. Opdrachtgever gemeente Amsterdam nam het definitieve besluit tot aanleg op

27 november 1996. Na een uitvoerige voorbereidingsperiode is de bouw in 2003 van start gegaan.
Naar verwachting zal de metrolijn in het najaar van 2017 in gebruik genomen worden.
Programma
13:00 uur – 13:30 uur
13:30 uur – 13:45 uur
13:45 uur – 14:30 uur
14:30 uur – 14:45 uur
14:45 uur – 15:45 uur
15:45 uur – 16:15 uur
16:15 uur – 17:00 uur

Ontvangst
Inleiding door het bestuur
Gastspreker Sujeet Bhageloe
Pauze
Rondleiding Noord/Zuidlijn
Evaluatie John Forman
Afsluiting met hapjes

De betreffende hand-out van de eerdere seminars kunt u alsnog ontvangen. U dient dan wel een mail
te sturen naar het secretariaat van het NIVRE, Pieta de Jong (p.dejong@nivre.nl. Zij zal zorgen dat er
voor u tijdens dit seminar een map klaarligt met de inhoud van de vorige seminars.
Deelnemers die de vorige seminars wel hebben bijgewoond, verzoeken wij vriendelijk de hand-out
incl. documentatie mee te nemen. Ter plaatse wordt uw documentatie weer aangevuld.
Locatie
Informatiecentrum Noord/Zuidlijn
Zaal: Lijn 52
Stationsplein 7
1012 AB Amsterdam
T 020-344 5070
Routebeschrijving: http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn/informatiecentrum/contact/
e

Wij adviseren u om gebruik te maken van P+R (Parkeren en Reizen) bij het Olympisch stadion, 3 inrit
P+R, voor route en prijzen, zie bijgaande link:
http://www.olympischstadion.nl/nl/13_Parkeren_en_route
Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 80,00 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. De
inschrijving sluit bij een maximum van 60 deelnemers. Bij onvoldoende aanmeldingen houdt 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
13 december 2012.
Met vriendelijke groet,
Commissie Seminars Branche Opname (bouwkundig)

