
PRAKTIJKDAG
LUCHTDICHT BOUWEN
6 november 2014 – Cinemec Ede

Goed Luchtdicht Bouwen, is het 
nog fictie of toch al praktijk? 

U bent van harte uitgenodigd!
Voor wie? 

Architecten, ontwerpers, adviseurs, bouwkundigen en bouwers.

Wordt u nog benauwd van luchtdicht bouwen? Of heeft het inmiddels geleid tot een 
frisse wind door uw bedrijf en een verbetering van de gebouwkwaliteit?

Welke lessen hebben wij de afgelopen jaren geleerd en wat kunt u daarvan leren? 
De antwoorden krijgt u op de Praktijkdag Luchtdicht Bouwen die de Nieman Groep 

op 6 november 2014 organiseert.

Wij zorgen voor een afwisselend programma, met:
• tal van sprekers uit de praktijk, zowel adviseurs als bouwers,
•  succesverhalen en voorbeelden van luchtdichtheid in bijzondere woning- en utiliteitsbouw-

projecten,
• voorbeelden van minder succesvolle ervaringen en de lessen die we daaruit kunnen leren,
• ontwikkelingen die de luchtdichtheid van de toekomst gaan bepalen,
•  stands van leveranciers met onder andere dichtingsmaterialen, blowerdoors, infrarood-

camera’s en meer,
• volop mogelijkheden voor het opfrissen en delen van uw kennis!

Wij ontmoeten u graag op deze bijzondere en praktische dag. 

Meld u aan en maak van luchtdicht bouwen ook uw dagelijkse praktijk!

Met lezingen van onder andere

1e editie 

Informatieplein 

Deze dag wordt georganiseerd door:



 Programma
 
12:30 – 13.00 Ontvangst met koffie / thee

13:00 – 16.45 Inhoudelijk deel programma 

 Welkom en introductie 
 door dagvoorzitter Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs

 Een andere aanpak: niet nadenken maar voordenken!
 door Peter Kuindersma van Nieman Kettlitz Gevel- en dakadvies
   
 Passief renovatie in een architectenpraktijk; 
 praktijkoplossingen en achterliggende overwegingen
 door Andries Laane van VILLANOVA Architecten

 Innovatiecarrousel deel 1 
 
 Pauze en netwerkmoment

  De visie en ervaringen van het uitvoerend bouwbedrijf  
door Maikel Groters van Goossen Te Pas Bouw

 Innovatiecarrousel deel 2

  Het succes van de complete benadering 
door Sander van der Tol en Gerton Starink van Nieman Raadgevende 
Ingenieurs

 Afsluiting
 door de dagvoorzitter  

16.45 Netwerkborrel

Inschrijven Praktijkdag Luchtdicht Bouwen
U kunt zich uiterlijk tot 31 oktober 2014 online inschrijven voor 

de Praktijkdag Luchtdicht Bouwen 

www.nieman.nl/aanmeldformulier-praktijkdag-luchtdicht-bouwen/

De kosten voor deelname aan deze Praktijkdag bedragen € 95,00 excl. BTW 

Geïnteresseerd? 
Meld u dan snel aan! 

Het aantal deelnemers is beperkt.

Bij deelname kunt u de SBRCURnet publicatie 

 ‘Luchtdicht Bouwen’, theorie-ontwerp-praktijk 
aanschaffen met korting. 

U betaalt € 65,- in plaats van €98,-!

Wij zien u graag op donderdag 6 november 2014 

vanaf 12.30 uur in het Cinemec in Ede

Speciale aanbieding


