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DGMR organiseert op donderdag 28 september 
2017 het symposium Gevels en brandveiligheid: 
meer dan een buitenkant! We nodigen u van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn.

Direct aanmelden

➢ Waar moet u op letten als u een brandveilige 
gevel wilt maken? 

➢ Brandvoortplanting, brandoverslag, 
branddoorslag, gedrag van (combinaties van) 
materialen, geveldetaillering; wat zegt de 
regelgeving daarover? 

➢ En wat betekent dat in uw praktijk en uw 
verantwoordelijkheid in de keten? 

Specialisten van DGMR en de brandweer delen hun 
kennis over brandveiligheid en gevels in korte 
presentaties. Niet alleen met theorie, maar ook 
vanuit praktijkvoorbeelden. Om lessen te trekken uit 
Londen en de situatie in Nederland in beeld te 
brengen.

Locatie
Cinemec Ede, Laan der Verenigde Naties 150. 
(Routebeschrijving)

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door ons online 
aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt een 
bevestiging van uw inschrijving. Kosten voor 
deelname aan dit symposium bedragen € 60,- per 
deelnemer. 

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op 
met Sabrina Bannink, 088 3467520 of 
evenement@dgmr.nl. Zij helpt u graag verder.

https://dgmr.nl/symposium-aanmelding.php
https://www.cinemec.nl/over/locatie-ede/
https://dgmr.nl/symposium-aanmelding.php
mailto:evenement@dgmr.nl
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PROGRAMMA

13.00 uur 

Ontvangst

13.20 uur 

Welkom

13.30 uur  

“Bouwbesluit voorkomt Grenfell gevelbrand niet”: 

wat is er gebeurd? Peter van der Leur | DGMR

14.00 uur

Wat vragen de bouwregels van de markt? En 

waarom? Rudolf van Mierlo | DGMR

14.30 uur

Valkuilen en oplossingen voor verschillende typen 

gevels Esther Hebly | DGMR

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden? 

Mark van Houwelingen | Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond

16.00 uur

Met de kennis van nu: Hoe kan het anders? Rudolf 

van Mierlo | DGMR

16.30 uur

Forumdiscussie Onder leiding van Johan Koudijs| 

DGMR

17.00 uur

Afsluiting en borrel

online aanmeldformulier 

SPREKERS

Peter van de Leur
Senior adviseur brandveiligheid bij DGMR. 
Behalve advisering in bouwprojecten draagt hij bij 
aan NEN-normen, o.a. voor grote brand-
compartimenten, aan ontwikkeling van rekentools, 
studies en brandschadeonderzoek. Hij is op diverse 
plaatsen als docent actief. 

Rudolf van Mierlo
Senior adviseur brandveiligheid bij DGMR. 
Met drie decennia onderzoek en advisering in 
brandveiligheid kan hij de theorie uitgebreid 
illustreren met voorbeelden uit de praktijk. Hij is 
intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling 
van de Europese bepalingsmethode voor de 
brandklasse van materialen in hun toepassing.

Esther Hebly
Senior adviseur geveltechniek bij DGMR. 
Zij heeft jarenlange ervaring in de maakindustrie 
van gevels, waaronder ontwikkelen van 
brandveilige geveloplossingen.

Mark van Houwelingen
Specialist brandpreventie afdeling Risicobeheersing 
bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Hij is betrokken bij diverse projecten in Rotterdam 
zoals De Rotterdam, Markthal, Centraal Station en 
Zalmhaventoren. Lid van Vakgroep Veilig Bouwen 
van Brandweer Nederland. Vanuit de Brandweer 
Nederland o.a. betrokken geweest bij SBRCurnet
publicatie "Handreiking Brandveiligheid in hoge 
gebouwen".

Johan Koudijs
Directeur bij DGMR. 
De eerste 10 jaar van zijn loopbaan heeft bij 
adviezen gegeven over ontwerp en realisatie van 
gevels. Met inmiddels 20 jaar ervaring in het 
adviseren van brandveiligheid beschikt hij over 
veel kennis praktisch kennis over brandgedrag van 
gevels.

https://dgmr.nl/symposium-aanmelding.php

