Opleiding : energetische renovatie van
				erfgoedgebouwen
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5 oktober 2021 : Diagnose en vocht
7 oktober 2021 : Bouwfysica, comfort en daken
14 oktober 2021 : Gevels en zonweringen
21 oktober 2021 : Schrijnwerk, vloeren en kelders
28 oktober 2021 : Ventilatie en verwarming

9u00 – 12u15

Gebouwen met erfgoedwaarde vormen een belangrijk deel van de identiteit van onze steden. Hun instandhouding is dus
noodzakelijk, maar dit brengt vaak ook tal van technische uitdagingen mee.
Deze online opleiding bezorgt u een overzicht van de technieken en uitdagingen waarmee u rekening moet houden om een
doeltreffende renovatie te realiseren met respect voor het erfgoed, en zo uw energieverbruik te verminderen. Tijdens de
opleiding leggen we uit hoe u voorafgaand aan de werken een volledige diagnose uitvoert. Hierbij schenken we veel aandacht
aan vochtproblemen. Vervolgens behandelen we de begrippen bouwfysica, energieprestaties en comfort. De rest van de
opleiding is gewijd aan de renovatie van de verschillende onderdelen van het gebouw (daken, gevels, schrijnwerk, vloeren,
etc.) en aan speciale technieken zoals ventilatie en verwarming.

Met steun van het financierings
instrument LIFE van de Europese
Commissie

Programma
5 oktober: diagnose en vocht
9h00
9h15
10h15
10h30
11h30

Inleiding
Thermische diagnose en evaluatie van de gebouwschil
Roel Hendrickx, WTCB
Pauze
Vocht: diagnose en ingrepen in gebouwen
Yves Vanhellemont , WTCB
Einde

7 oktober: bouwfysica, comfort en daken
9h00
10h00
11h00
11h15
12h15

De basisprincipes van de bouwfysica
Timo De Mets, WTCB
Isolatie van daken
Filip Dobbels, WTCB
Pauze
Thermische performantie en thermisch comfort van gebouwen
Karel De Sloover, WTCB
Einde

14 oktober: gevelisolatie en zonwering
9h00
10h00
11h00
11h15
12h15

Zonwering
Bertrand Deroisy, WTCB
Gevels: na-isolatie van spouwmuren
Anneleen Acke, WTCB
Pauze
Gevels: thermische binnen- en buitenisolatie
Timo De Mets, WTCB
Einde

21 oktober: schrijnwerk en beglazing, vloer- en
kelderisolatie
9h00
10h00
11h00
11h15
12h15

Schrijnwerk en beglazing
Floris Caluwaerts, WTCB
Vloerisolatie
Johan Van Den Bossche, WTCB
Pauze
Kelders: vocht, afwerking, ventilatie, isolatie
Yves Vanhellemont , WTCB
Einde

28 oktober: ventilatie en verwarming
9h00
10h00
10h15
11h15
11h30

Ventilatie bij renovatie
Paul Van den Bossche, WTCB
Pauze
Verwarming
Paul Van den Bossche, WTCB
Conclusies
Einde

Publiek
Alle bouwprofessionelen die actief zijn
in erfgoedrenovatie (architecten, aanne
mers, ingenieurs, etc.)

Inschrijving
Kostprijs : de deelname aan de
onlinesessies via Teams is gratis.
Inschrijvingen verlopen uitsluitend
via de website www.wtcb.be
(rubriek ‘Agenda’).
Voor bijkomende informatie kunt
u contact met ons opnemen via
brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.

