
 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – GEBOUWSCHIL: ISOLATIE VAN DE VOORGEVEL 

Opleiding Duurzame Gebouwen 

GEBOUWSCHIL: ISOLATIE VAN DE VOORGEVEL 

Plaats: Leefmilieu Brussel, Site Thurn & Taxis – Havenlaan 86C, 1000 Brussel 

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, professionele bouwheren en 
aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen). 

PROGRAMMA 

 

Dag 1 – dinsdag 7 december 

08.45 uur: Onthaal 

09.00 uur – Inleiding  

Inleidend rondje over de verwachtingen van de deelnemers en voorstelling van de doelstellingen van de opleiding 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

09.30 uur – De Brusselse gevel 

Context van de isolatie van de gevel aan de straatzijde 

Sylvie POPPE, Dienst Facilitator Duurzame gebouwen (FR) 

10.30 – 11.00 uur: Pauze 

11.00 uur - Isolatie van de gevel  

Basisbegrippen en milieu-uitdagingen 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

12.30 – 13.00 uur: Lunch 

13.30 uur – Isolatie langs de binnenzijde 

Systemen en materialen, integratie in het gebouw, akoestiek en inertie, fasering 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

14.45 – 15.15 uur: Pauze 

15.15 uur – Isolatie langs de binnenzijde 

Bouwknopen, luchtdichtheid en waterdampdiffusie  

Pierre WILLEM, écorce (FR) 

16.45 uur - Samenvatting in groep 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

17.00 uur: Einde 

 

 

  



 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – GEBOUWSCHIL: ISOLATIE VAN DE VOORGEVEL 

Dag 2 – dinsdag 14 december 

08.45 uur: Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Voorstelling van de doelstellingen van de dag 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

09.05 uur – Isolatie via de spouw 

Materialen, prestaties, verenigbaarheid met het bestaande gebouw, bouwknopen 

Roel COOSE, Eltherm (NL) 

09.45 uur – Isolatie langs de buitenzijde 

Materialen, prestaties, verenigbaarheid met het bestaande gebouw, bouwknopen, luchtdichtheid 

Gérôme FORTHOMME, Brouae (FR) 

10.45 – 11.15 uur: Pauze 

11.15 uur – Ervaringen van een architect 

Julien KESSLER, UP! architects (FR) 

12.15 – 13.15 uur: Lunch 

13.15 uur – Gevalstudies uit de praktijk 

Reflectieworkshop over de isolatiewijze aan de hand van regelmatig in het BHG vastgestelde gevallen 

Julie RENAUX en Pierre WILLEM, écorce (FR) 

14.30 – 15.00 uur: Pauze 

13.15 uur – Gevalstudies uit de praktijk (vervolg) 

Reflectieworkshop over de isolatiewijze aan de hand van regelmatig in het BHG vastgestelde gevallen 

Julie RENAUX en Pierre WILLEM, écorce (FR) 

16.30 uur – Samenvatting in groep 

Julie RENAUX, écorce (FR) 

17.00 uur: Einde 

 

 
 


