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Geluidshinder in gebouwen heeft een grote impact op de levenskwaliteit van de 

bewoners, maar blijft - zelfs in nieuwe constructies - een realiteit die al te vaak 

wordt miskend. Om problematische situaties te voorkomen, moeten de juiste 

vragen op het juiste moment worden gesteld: 

 Wat zijn de aandachtspunten voor een doeltreffende inpassing van de 

akoestiek, van bij de schetsen voor de inplanting en de vastlegging van de 

volumegegevens van een gebouw ten aanzien van de geluidsomgeving? 

 Wat zijn de meest doeltreffende isolatietechnieken die moeten worden 

toegepast om burenproblemen tussen woningen te voorkomen? 

 Welke regels moeten worden nageleefd en welke hulpmiddelen staan 

ontwerpers ter beschikking om problematische situaties te vermijden (of 

op te lossen...)? 

Aan de hand van getuigenissen en/of problemen die onder meer door de 

bewoners van collectieve woningen werden gesignaleerd, zal het seminar deze 

vragen beantwoorden op basis van praktijkgevallen van beheerders, 

projectontwikkelaars en gespecialiseerde bedrijven. Het zal ook een stand van 

zaken opmaken van de evolutie van de wetgeving, de normen en de premies die 

binnenkort in het Brussels Gewest van kracht zullen worden 

Deelname:  

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis 

(maar de inschrijving blijft verplicht). 

Dit seminarie komt overeen met 3 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 Duurzame Gebouwen:  

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo 

Inschrijvingen: 

cliquez ici 

Contact : 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels  
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08u45: Inloggen  

09u00 : Onthaal door Leefmilieu Brussel  

Moderator : Marie-Noëlle ADNET, Leefmilieu Brussel 

09u05 : Inleiding door Alain MARON, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie  

(onder voorbehoud) 

09u15 : Brusselse context 

Acties en tools van Leefmilieu Brussel voor de promotie van de akoestiek bij de professionals uit de Brusselse 

bouwsector en stand van zaken van de Brusselse wetgeving, normen en premies. 

Benoit FAUVILLE, Leefmilieu Brussel (FR)  

9u35 : Getuigenissen 

Praktijkervaringen van een conflictbemiddelaar die geconfronteerd wordt met de problemen van bewoners van 

collectieve woningen 

Adélaïde LEMAIRE,  

Voor het Netwerk van Openbare Diensten voor bemiddeling bij Interpersoonlijke conflicten van het BHG (FR)  

9u45 : De ervaringen in Frankrijk met de akoestische isolatie van collectieve woningen  

Voorstelling van vaststellingen die werden verzameld bij de huurders van collectieve woningen, methodologie 
en akoestische oplossingen. 

Nicolas BALANANT, hoofd akoestische activiteiten - QUALITEL-groep (FR) 

10u30 : Vraag- en antwoordsessie 

10u45 – Koffiepauze 

11u00 – 12u20: Akoestische bouw- en renovatieprojecten   

 

11u00 : Bouw van grote wooncomplexen: illustratie via een aantal Brusselse projecten  

Marjolein Vandersickel, VK Architects & Engineers (NL) 

11u20 : Transformatie van een kantoorgebouw tot woongebouw (The Cosmopolitan-project) 

Naïma GAMBLIN, ASM Acoustics (FR) 

11u40 : Reconversie van het voormalige psychiatrische ziekenhuis Salve Mater in Bierbeek tot 

appartementen 
Jan VAN DEN WYNGAERT, Tractebel (NL) 

12u00 : Uitwerking van projecten in samenwerking met de akoestische expert: concrete voorbeelden van 

de inpassing van technische beperkingen  
Fabienne DUTHOIT, CEDIA (FR) 

12u20 : Vraag- en antwoordsessie en conclusie 

12u50 – Einde 
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