Afscheid Ineke Thierauf - Woensdag 26 juni 2013

Met het thema symposium over

‘Natuurlijke en Hybride
Ventilatiesystemen’
Ineke Thierauf gaat met pensioen wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
Ineke is vanaf 1991 werkzaam als arbeidshygiënist bij de Universiteit Utrecht.
Haar interesse in het binnenmilieu laat zich kenmerken door een gedegen vakkennis,
gedrevenheid, toepassing in de praktijk en de ontwikkeling van het vakgebied. Naast haar
functie bij de universiteit is Ineke actief in het beroepsveld van de arbeidshygiëne en het
binnenmilieu. Zij is onder andere bestuurslid van ISIAQ.nl (International Society of Indoor
Air Quality and Climate). Ter gelegenheid van Ineke’s pensionering organiseren ISIAQ.nl
en de Universiteit Utrecht het themasymposium: ‘Natuurlijke en Hybride Ventilatiesystemen’.
Aansluitend is er een receptie en kunt u Ineke alle goeds toewensen.
Programma symposium
13.15 uur Inloop
13.35 uur Welkom door Francesco Franchimon, voorzitter ISIAQ.nl en symposium voorzitter
Anita Nieuwenhuis, Hoofd Taakgroep Veiligheid & Milieu, Directie Vastgoed &
Campus, Universiteit Utrecht
13.45 uur ir. Atze Boerstra, BBA Binnenmilieu BV: Comfort en gezondheid in natuurlijk
geventileerde gebouwen: wat 20+ jaar gebouwonderzoek ons leert
14.00 uur ir. Arjen Raue, Technische Universiteit Delft (TUD): wetenschappelijke
achtergronden, typen gebouwen en comfort
14.15 uur ir. Eric van den Ham, Climatic Design Consult / Technische Universiteit Delft (TUD):
Smart & Bioclimatic Design: de waarheid over bouwfysica, energie
en duurzaamheid
14.30 uur Even de benen strekken
14.45 uur dr. ir. Peter van den Engel, Deerns Nederland B.V. / Technische Universiteit Delft:
grenzen natuurlijke ventilatie, wanneer omschakelen naar hybride systemen
15.00 uur drs. Ed Rooijakkers, Halmos Adviseurs: Hybride ventilatie, valkuilen om
te vermijden in ontwerp en realisatie; natuurlijke ventilatie verbeteren in
een conventioneel kantoorgebouw
15.30 uur Afsluiting en receptie
Wij nodigen u van harte uit om bij afscheidssymposium en de receptie aanwezig te zijn.
Wij stellen het prijs als u uiterlijk woensdag 19 juni via vcsecr@uu.nl laat weten of u aanwezig
zult zijn op het symposium en/of de receptie.
Locatie van het symposium en de receptie is de panoramazaal van het David de Wiedgebouw,
Universiteitsweg 99, De Uithof, Utrecht. Wij adviseren u, indien mogelijk, met het openbaar
vervoer naar De Uithof, Utrecht te reizen.
Dries Berendsen, directeur
Directie Vastgoed & Campus

Francesco Franchimon, voorzitter
ISIAQ.nl

