
CURSUS NEN 2767-4 KUNSTWERKEN

Ingenieursbureau Westenberg biedt een cursus NEN 2767-4 

speciaal voor iedereen die met Beheer & Onderhoud van 

civiele Kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, stuwen 

enz.) te maken heeft.

WAAROM NEN 2767-4 KUNSTWERKEN?

Met de huidige ontwikkeling van de NEN 2767 is de 

methode van de conditiemeting van gebouwen toe 

te passen op o.a. kunstwerken. De NEN 2767-4 biedt 

een aanvullend inzicht bij bestekken, 0-metingen en 

meerjarenonderhoudsplanningen door een eenduidige 

inspectiemethode voor te schrijven. 

Op basis van een vastgestelde elementenlijst wordt een 

kunstwerk gedecomponeerd tot de individuele elementen 

met bouwdelen. Deze worden vervolgens beoordeeld op 

gebreken en krijgen door toepassing van de norm een 

conditiescore. Hiermee is het mogelijk om objecten op 

een objectieve wijze te vergelijken. De eenduidigheid en 

de objectiviteit van de NEN 2767-4 maken deze norm 

tot een uniek en uitermate geschikt instrument voor 

toekomstige inspecties.

INHOUD CURSUS:

Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen 

behandeld worden:

• Methodiek 

  Toelichting op de oorsprong, inhoud en toepassing van 

NEN 2767-1

• Decompositie en gebreken

  Toelichting op de totale onderdelenlijsten en de 

bijbehorende gebreken volgens NEN2767-4-2.

• Aggregatie 

  De mogelijkheden tot aggregatie van bouwdelen, 

elementen en objecten.

• Voorbereiden inspectie 

  Het maken van een decompositie van verschillende 

objectcategorieën. Mogelijkheden om m.b.v. mobiele 

apparatuur te werken.

• Uitvoeren en verwerken inspectie 

  Het op locatie uitvoeren van een NEN2767-4 inspectie 

d.m.v. een tool met internetapplicatie. Gebreken 

vaststellen en waarderen waardoor conditiescores 

gegenereerd worden

• Opmaken meerjarenoverzichten

  Met behulp van de conditiescores de vertaling maken naar 

onderhoudsprojecten en meerjarenoverzichten.

VOOR WIE BESTEMD

Bedoeld voor beheerders, technisch medewerkers, 

beleidsmedewerkers, projectleiders en managers.

TIJDSTIP EN AANMELDEN 

De cursus bestaat uit één cursusdag van 9.30 – 16.00uur.

U kunt zich aanmelden via onze website www.westenberg.net  

KOSTEN

• De cursuskosten bedragen € 550 per persoon.

•  Voor de cursus geldt een minimum aantal deelnemers 

van 6 cursisten, de maximale grootte van de groep is 

10 cursisten.

•  De cursus wordt niet met een examen afgesloten. 

Cursisten ontvangen een certifi caat van deelname. 

POSTADRES

Postbus 256

3840 AG Harderwijk

HOOFDVESTIGING

Westeinde 25

3844 DD Harderwijk

TEL 0341 467046

WEB www.westenberg.net

MAIL mail@westenberg.net

Genoemde bedragen zijn inclusief cursusmateriaal en lunch, exclusief BTW.

LOCATIE CURSUS 

Kantoor Ingenieursbureau Westenberg B.V. Westeinde 25, 3844 DD Harderwijk. (3 minuten van het station)

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden bij een minimale deelname van 6 cursisten. 

Neem contact met ons op voor een o� erte op maat.


