
PRAKTIJKDAG
Parkeergarages
12 juni 2013 – Conferentiecentrum CineMec – Ede

Een veilige en gezonde 
parkeeromgeving? 

Parkeergarages kennen diverse verschijningsvormen en daardoor 
diverse kwaliteitsniveaus. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor 

het optimale kwaliteitsniveau, rekening houdend met omgeving, 
gebouw, installaties en gebruik.

U bent van harte uitgenodigd! 
Voor wie?

Projectontwikkelaars, architecten, bouwers, brandweer en gemeente.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met
 • Unica
• Vebon

• Continental Car Parks
• Nieman Raadgevende Ingenieurs 

Met lezing van
• DGBC

1e editie 

Met lezing van: 

http://www.unica.nl
http://www.vebon.org
http://www.nieman.nl
http://www.dgbc.nl
http://www.carparks.nl


13:00 - 13:30 uur

13:30 - 13:45 uur

13:45 - 14:15 uur

 
14:15 - 14:45 uur

14:45 - 15:00 uur

15:00 - 15:15 uur

15:15 - 15:45 uur

15:45 - 16:15 uur

16:15 - 17:00 uur

17:00  uur

Ontvangst met koffie

Welke kansen en mogelijkheden zien wij vanmiddag?
dagvoorzitter Susan Eggink-Eilander van Nieman Raadgevende Ingenieurs

Flexibele en praktische parkeeroplossingen
Moeilijke situaties kunnen makkelijk en snel worden opgelost.

Jeroen Drenth van Continental Car Parks

Ventilatieconcepten in parkeergarages
Wat betekent het intrekken van de ‘Praktijkrichtlijn voor Parkeergarages’ 

voor de mogelijkheden van ventilatieconcepten in parkeergarages?

René Duijndam van Excelair en Joost van Dijk van HCPS

Pauze

BREEAM-NL voor parkeergarages
Nieuwe methode 

Dong Cao van Dutch Green Building Council

Sprinklerconcepten in parkeergarages
Welke kansen biedt een sprinklerconcept als alternatief voor een invulling 

volgens NEN 6098?

Henk Jan Kooijmans van Unica

Duurzame kwaliteit: de link met veiligheid en gezondheid
Voorzieningen voor brandveiligheid en luchtreinheid zijn geen nood- 

zakelijk kwaad, maar spelen in duurzame concepten een grote rol!

Ruud van Herpen van Nieman Raadgevende Ingenieurs – 

Fellow Fire Safety Engineering TU/e 

Panel discussie met afsluiting door dagvoorzitter

Netwerkborrel

Delen van successen leidt tot nieuwe successen en initiatieven. 
Vergroot uw netwerk en laat u inspireren op deze praktijkdag.

Inschrijven
U kunt zich tot uiterlijk tot 7 juni 2013 online inschrijven voor de Praktijkdag Parkeergarages

www.nieman.nl/aanmeldenPraktijkdagParkeergarages
De kosten voor deelname aan de Praktijkdag parkeergarages bedragen € 100,- excl. BTW.

Geïnteresseerd? 
Meld u dan snel aan! Het aantal deelnemers is beperkt.

Wij zien u graag op woensdag 12 juni  aanstaande in het CineMec in Ede op de Praktijkdag Parkeergarages.

 Programma

http://www.nieman.nl/aanmeldenPraktijkdagParkeergarages

