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Integratie van hout in grootschalige projecten 
 

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

 Bruxelles, 03 juin 2022  

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel  

Thurn & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel 

Ondanks de vele antwoorden die hout biedt op de uitdagingen van duurzame gebouwen, 

wordt hout nog steeds zelden geïntegreerd in grootschalige projecten.  

 Hoe kunnen de belemmeringen voor het gebruik ervan worden weggenomen? 

 Waarom en hoe gebruiken we het?  

 Welk type ontwerp gebruiken om de milieu-impact over een volledige levenscyclus 

te beperken? Welke uitvoering respecteren? 

 Welke oplossingen bestaan er op het gebied van stabiliteit, brandveiligheid, 

akoestisch comfort, onderhoud, enz. 

In het verlengde van het seminarie over de milieu-impact van materialen, wil Leefmilieu 

Brussel focussen op hout in grootschalige projecten en argumenten aanreiken om hout 

meer in uw lastenboek te integreren. 

Deelname: 50 €. 

Deelname aan dit seminarie wordt erkend als permanente vorming voor architecten 

ingeschreven bij de Orde van Architecten alsook voor vastgoedmakelaars en syndici (onder 

voorbehoud van aanvaarding door BIV). 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:  

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo 

 

Inschrijvingen:  

klik hier 

 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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in grootschalige projecten 

Brussel, 03 juni 2022 

08h30 – Onthaal 

09h00 – Inleiding  Pierre Somers  (Trait Architects) 

09h30 – Milieu-impact van materialen in gebouwen 

Met welke impact moet rekening worden gehouden, in welke stadia van de levenscyclus moeten ze worden beoordeeld?  
Met welk tool? 

Sophie Bronchart (Leefmilieu Brussel) 

09h50 – Uitdagingen voor het bosbeheer  

Het promoten van een strategisch bouwmateriaal ter vermindering van de CO2-uitstoot  

Emmanuel Defays (OEWB) 

10h20 – Vraag-en-antwoordsessie 

10h40 – Koffiepauze 

11h00 – Europese houtsoorten en bouwsystemen 

Optimalisering van materialen, prefabricatie en greenwashing  

Laurent Riche (Stabilame) 

11h45 – Aandachtspunten bij het ontwerpen van houtstructuurprojecten  

Voorbeelden van kantoren en co-housing 

Stijn Van den Broecke (EA+) 

12h15 – Vraag-en-antwoordsessie  

12h35 – Lunch  

13h35 – Prestaties van hout als bouwmateriaal en flexibiliteit in gebruik  

Ontwikkelingen in bouwtechnieken  

Pierre-Antoine Cordy (Ney & Partners) 

14h20 – Integratie van hout in renovatie en nieuwbouw  

Voorbeelden van gebouwen in stadskernen  

Thierry Beguin  & Lionel Delatte (Atelier de l’Avenir) 

14h50 – Vraag-en-antwoordsessie 

15h10 – Koffiepauze  

15h25 – Bezoek aan de Gare Maritime op de site van Thurn & Taxis 

Renovatie van een industrieel gebouw uit het begin van de 20e eeuw 

Olivier Kempen (Nextensa) 

17h00  – Einde  
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