
Vouw

2 maart 2023

Remmers Experience Center
Nagelpoelweg 30, 7333 NZ Apeldoorn

Nieuwe vooruitzichten -
breid uw kennis uit
Seminar Betonrestauratie met respect voor het monument

Het voor het eerst toepassen van beton in onze bouwwerken is inmiddels al 

een lange tijd geleden. Bij het onderhoud en behoud van monumenten komen 

we daarom ook steeds meer beton tegen. Dit dient dan ook op een respectvolle 

wijze voor het monument aangepakt te worden. Hierbij ontstaan er in de 

praktijk dikwijls discussies over de correcte aanpak. Rekening houdende met de 

restauratieladder zijn er inmiddels URL-richtlijnen voor opname en uitvoering. 

De gastsprekers zullen op een inspirerende wijze hun kennis en ervaring met u 

delen, zodat u na afloop de nodige inzichten en handvatten heeft hoe hiermee 

om te gaan in uw praktijk. Maak van deze gelegenheid gebruik om uw kennis uit 

te breiden en ideeën uit te wisselen met experts uit de meest uiteenlopende 

disciplines. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

In samenwerking met: 

Seminar
Betonrestauratie met respect 
voor het monument



Organisatie
Locatie: 

Remmers Experience Center

Nagelpoelweg 30

7333 NZ Apeldoorn

Details:
 ¡ Gratis deelname

Uw gegevens worden in overeenstemming met de nieuwe AVG verwerkt. Gebruik van fotomateriaal: Door u in te schrijven, stemt u in met de 
publicatie en het gebruik van fotomateriaal waarop u te zien bent en dat werd genomen tijdens evenementen georganiseerd door Remmers 
door fotografen, videomakers en mediavertegenwoordigers die in opdracht van ons werken of dat voor onze eigen PR-doeleinden werd 
gemaakt.

Inschrijven
Wilt u het seminar Betonrestauratie op donderdag 2 maart 
2023 bijwonen? Bevestig dan uw deelname via 
https://link.remmers.com/betonrestauratie of scan de QR-
code.

Vouw

Programma

2 maart 2023 Onderwerp Spreker
12.00 u-13.00u Ontvangst & lunch

13.00 u-13.15 u Welkom Ruben Vugteveen, Sales Director Benelux 
Building, Remmers BV

13.15 u-13.45 u De nieuwe ERM normen voor betonrestauratie Ron Spaan, Projectleider, Stichting ERM

13.45 u-14.15 u Inspectie en onderzoek van historisch beton in de praktijk Harry Viveen, Consulting Engineer, 
Solid Services BV

14.15 u-14.45u Toepassen van kathodische bescherming bij monumenten Hans van den Hondel, Directeur, 
Vogel Kathodische Bescherming BV

14.45 u-15.15 u Pauze (rondleiding Remmers Experience Center 
en netwerkmoment)

15.15 u-15.45 u Betonrestauratie in de praktijk Hugo van Milt, Directeur, 
Van Milt Restaurateurs BV

15.45 u-16.15 u Projectpresentatie: Groot Handelsgebouw Rotterdam Patrick Dewez, Directeur, Solid Services BV

16.15 u-17.00u Afsluiting, vragenronde en netwerkmoment
Datum Tijdstip Locatie

Donderdag 

02.03.2023

12:00-17:00 incl. 

lunch en borrel

Remmers Experience Center

Nagelpoelweg 30, 7333 NZ-Apeldoorn

https://link.remmers.com/betonrestauratie

