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De lucht in onze gebouwen wordt vaak vervuild door verontreinigde stoffen. Doordat we 

meer dan 80% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, worden we er onvermijdelijk aan 

blootgesteld. Er bestaan nochtans oplossingen, zowel bij nieuwbouw als renovatie, die de 

kwaliteit van de binnenlucht kunnen verbeteren.  

 Scholen, woningen, kantoren: wat zijn hier de meest voorkomende vervuilers? 

Welke zijn de meest gevaarlijke? Wat zijn hun bronnen? 

 Hoe kunnen we de luchtkwaliteit efficiënt meten? 

 Hoe een goede luchtkwaliteit op lange termijn garanderen? Welke materialen, 

producten en werkwijzen zijn er aan te bevelen... of te vermijden? 

De luchtkwaliteit rondom de gebouwen zal eveneens besproken worden aangezien deze 

de kwaliteit van de binnenlucht mee beïnvloedt. 

Dit seminarie gaat dieper in op verschillende concrete cases. Experten en 

gespecialiseerde ondernemingen zullen hun ervaringen delen en uw vragen 

beantwoorden. 

Deelname : 50 €. Dit seminarie telt voor 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars 

en de syndici. Deelname aan dit seminarie valt onder het kader van de permanente 

opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.   

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:  

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo 

Inschrijvingen: 

klik hier 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 

 

 

 
    

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&lang=nl&kpubl=1375
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&lang=nl&kpubl=1375
mailto:opleidingendubo@leefmilieu.brussels


 
Seminarie Duurzame Gebouwen 

 

BRUXELLES ENVIRONNEMENT – LEEFMILIEU BRUSSEL | www.environnement.brussels – www.leefmilieu.brussels  

Kwaliteit van de binnenlucht: 

Plan van aanpak: van ontwerp tot en met gebruik  

Brussel, 11 oktober 2019 

 

08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

09.30 uur – De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling binnenshuis 

Beknopt overzicht van verschillende soorten en bronnen van verontreinigende stoffen  

Liesbet TEMMERMAN, Ceraa (NL) 

10.00 uur – Diagnose-tool voor interne vervuiling 

Presentatie van de werking van de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB) 

Sandrine BLADT, Leefmilieu Brussel (FR) 

10.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

11.00 uur – Koffiepauze 

11.25 uur – Revisie van de welzijnscode op het werk met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit 

Risicoanalyse en flexibele vereiste voor een betere efficiëntie 

Samuel CAILLOU, WTCB (FR) 

11.55 uur – Tips voor goede praktijken voor een gezonde lucht 

Aanbevelingen van het programma Scol’Air voor scholen 

Sandrine BLADT, Leefmilieu Brussel (FR) 

12.25 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.40 uur – Lunch 

13.25 uur – Focus op ventilatie in scholen 

Bevindingen en strategieën voor bestaande gebouwen en ontwerp 

Jacques CLAESSENS, Architecture et Climat UCLouvain (FR) 

14.10 uur – Ventilatie voor een goede luchtkwaliteit 

Best practices om goede prestaties te bereiken 

Samuel CAILLOU, WTCB (FR)  

14.55 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

15.10 uur – Koffiepauze 

15.35 uur – Een project ontwerpen met een focus op goede luchtkwaliteit 

Aandachtspunten voor de integratie van ventilatiesystemen 

Jonathan FRONHOFFS, Cenergie (FR)  

16.35 uur – Bronnen van luchtvervuiling beperken vanaf het architecturaal ontwerp van het project 

Goede werkwijzen bij de keuze van materialen en constructieve technieken, overzicht van keuzehulpmiddelen 

Liesbet TEMMERMAN, Ceraa (FR) 

16.35 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.55 uur – Conclusie  

Moderator: Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

17.00 uur – Einde 
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