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Middagsymposium
Parkeren op eigen risico
22 november 2017 - CineMec, Ede
Levert parkeren binnen in een parkeergarage een groter
veiligheidsrisico dan parkeren buiten op een parkeerterrein?
Op deze 3de praktijkdag over parkeergarages worden verschillende brandveiligheidsconcepten voor
parkeergarages besproken. De meningen over worst case brandscenario’s, uitbrandscenario’s en het
gebruik van brand- en rookbeheersingsinstallaties liggen ver uit elkaar. Daarnaast zijn er in bestaande
parkeergarages brand- en rookbeheersingsinstallaties aanwezig die niet het beoogde doel bereiken,
daardoor weinig rendement opleveren en niet certificeerbaar zijn.
Ook geeft trendwatcher Richard van Hooijdonk zijn visie over onze toekomstige mobiliteit en
de consequenties daarvan voor parkeervoorzieningen.
Graag informeren en discussiëren wij over de ontwikkelingen die er spelen ten aanzien van de
brandveiligheid van parkeergarages met een breed scala aan stakeholders.
Veiligheidsregio’s, beheerders, ontwikkelaars, bouwers, adviseurs en andere geïnteresseerden
nodigen wij graag uit om op woensdagmiddag 22 november 2017 aanwezig te zijn.

Informatieplein

Diverse partijen informeren u op het informatieplein over duurzaam- en veiligheid in parkeergarages.

Inschrijven

Wij vragen u om een bijdrage van € 195,- per persoon voor deelname aan deze praktijkdag.
Schrijf nu online in voor de middag over parkeergarages.
Lees het programma op de volgende pagina en op Nieman.nl

Wij zien u graag 22 november 2017 in het CineMec te Ede
op de middag over Parkeren op eigen risico?
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Programma

Middagsymposium
Parkeren op eigen risico
13.00 - 13.30 u

Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij

13.30 - 13.45 u

Parkeren op eigen risico?
Dagvoorzitter Saskia Peters - Hegeman, Nieman Raadgevende Ingenieurs

13.45 - 14.30 u

Trends en toekomstvisie mobiliteit en parkeren
Trendwatcher Richard van Hooijdonk

A . Parallelsessie
14.30 - 15.00 u

A

16.00 - 16.30 u

B

A1. Sprinklerbeveiliging van
parkeergarages

B1. Natuurlijk geventileerde
parkeer-garages – brandveilig?

John van Lierop, European Fire Sprinkler
Network

Jeroen Drenth, Continental Car Parks
Sigrin Drost, Nieman Raadgevende
Ingenieurs

Pauze op informatieplein

15.00 - 15.30 u

15.30 - 16.00 u

B . Parallelsessie

A . Parallelsessie

B . Parallelsessie

A2. Certificering van
rookbeheersingsinstallaties

B2. Beheren van parkeergarages

Stan Veldpaus, Colt

Pieter Vliex - Q-park

A

B

Mogelijkheden van repressief optreden bij parkeergaragebranden
Lieuwe de Witte, Brandweeracademie

16.30 - 17.00 u

Brandscenario’s en risicoprofiel van parkeergarages
Ruud van Herpen, Nieman Raadgevende Ingenieurs

17.00 uur

Samenvatting van de dag door dagvoorzitter en aansluitend
netwerkborrel op informatieplein
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