Programma Themamiddag “Restauratie & Renovatie”
Woensdag 4 november 2015 – MADE Center, Tilburg

15u00

Ontvangst

15u25

Welkom en inleiding

15u30

Techniek / achtergrond – aandachtpunten voor succesvol Restaureren

Rene Hartman & Govert Koers | BDA Geveladvies
BDA Geveladvies heeft vanaf haar oprichting in 1987 expertise opgebouwd van alle gevelsoorten. De
adviezen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van zowel metalen, houten, kunststof,
composiet als steenachtige gevels en alle soorten kozijnsystemen. Het werkterrein strekt zich uit tot
schadeonderzoek, geschillen, nieuwbouw, productontwikkeling, onderhoud, renovatie,
conditiemetingen, expertise, materiaal- en fabriekscontrole en inspecties op de bouwplaats.
15u50

Verwerking / praktijk - de aannemer aan het woord

Rick Takkenkamp | Gespecialiseerd aannemersbedrijf Takkenkamp.
Takkenkamp is onder andere specialist in gevelonderhoud (renovatie en restauratie) en (het
herstellen van) voegwerk. Dit vanuit een visie en met een lijfspreuk: kwaliteit toevoegen. Kwaliteit
voor de klanten, voor het onroerend goed, voor de medewerkers, voor het milieu en voor de
leefomgeving. Gevelonderhoud, voegrestauratie en spouwmuurverankering zijn enkele
specialiteiten.
16u20

Uitgangspunten en eisen – de opdrachtgever over zijn project

Andre Ritzinger | Mitros
Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en
Nieuwegein. De stad draait om mensen. Mitros is er voor haar huurders. Dit is een
verantwoordelijkheid die ze niet licht nemen. Ze zorgen voor uitstekende dienstverlening, goede
woningen en prettige buurten. Een omgeving die constant in beweging is, waar kansen liggen maar
waar tegelijkertijd ook ingewikkelde vraagstukken spelen. Deze omgeving bepaalt ons handelen.
16u45

Evaluatie en debat met sprekers

17u00

Afsluitende borrel in ontvangstruimte / bouwhoek

Het programma kan nog uitgebreid worden met een toelichting vanuit de vormgevende invalshoek.
Op dit moment is deze invulling nog niet definitief.
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