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Bouwwerven: ervaringen delen  

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 30 maart 2018 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel 

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

 

 

Bij gebouwen die hoge energieprestaties moeten halen, kunnen de talrijke eisen de 

uitvoering aardig complex maken. Een goede voorbereiding en de nodige informatie van 

de diverse actoren zijn van primordiaal belang om de doelstellingen te bereiken. 

 

 Welke middelen inzetten voorafgaand aan de werken om fouten te voorkomen? 

 Hoe de integratie van de technieken plannen om de prestaties van de gebouwschil 

niet in het gedrang te brengen? 

 Wat zijn de aandachtspunten bij het uitwerken van de details om een optimale 

uitvoering van de thermische isolatie en luchtdichtheid te verzekeren? 

 

Dit seminarie zal u helpen bij de voorbereiding en het beheer van uw toekomstige 

bouwwerven dankzij de talloze oplossingen gebaseerd op concrete gevallen.  

Deelname: 40 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de 

vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de 

permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van 

Architecten. 

 

Informatie over de seminaries Duurzaam Bouwen: 

http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

Inschrijvingen: 

klik hier 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Interacties in het bouw- en renovatieproces: naar een performant en kwalitatief resultaat 

Moderator: Jeroen VRIJDERS, TD Ecobouwen in het BHG, WTCB 

9.45 uur – Gebouwschil: goede praktijken en te voorkomen fouten 

Het standpunt van de architect  

Marc VANDE PERRE, AAC 

Het standpunt van de aannemer  

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

Luchtdichtheid en akoestiek 

Daniel DE VROEY, Rhizome 

10.45 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.15 uur – Speciale technieken: goede praktijken en te voorkomen fouten 

Integratie van technische uitrustingen 

Marc VANDE PERRE, AAC 

Ontwerp van technische kokers  

Piotr KOWALSKI, MK Engineering 

 

12.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.30 uur – Lunch 

13.30 uur – Voorafgaand aan de werken: voorbereiding en bekendmaking van de doelstellingen 

Opleiding en informatie binnen een bouwbedrijf 

Vormt een goede projectvoorbereiding de sleutel tot succes? 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

Het prestatiebestek  

Muriel BRANDT, écorce 

14.10 uur – Tijdens de werken: organisatie, communicatie en opvolging 

Communicatiemiddelen  

Gérôme FORTHOMME – Julien KESSLER – Daniel DE VROEY, Rhizome 

Coördinatie en organisatie op de bouwwerf 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 

14.50 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

15.20 uur – Hoe bouwervaringen met andere actoren uit de bouw delen…  
 
...in een kleine/middelgrote structuur 

Marc VANDE PERRE, AAC 
…in een grote structuur 

Rémy ROBIJNS, CIT Blaton 
…tussen verschillende zelfstandige professionals 

Gérôme FORTHOMME – Julien KESSLER – Daniel DE VROEY, Rhizome 

16.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.30 uur – Einde 
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