Praktisch
Datum
Dinsdag 20 september (module 1) en 27 september (module 2),
telkens van 19 tot 22 uur
Plaats
VDAB Hamme
Meulenbroekstraat 12
9220 Hamme

Deze opleiding is een initiatief van
het Steunpunt Duwobo Oost-Vlaanderen,
Bouwunie, MilieuAdviesWinkel en VDAB.
Meer info over de activiteiten van het Steunpunt vind je op

www.bouwwijs.be

Prijs
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Wie niet komt opdagen zonder te verwittigen betaalt 25 euro
administratieve kosten.
Inschrijven
Online via www.bouwunie.be/activiteiten
Het aantal deelnemers is beperkt tot 24. Tijdig inschrijven is
dus de boodschap.
Meer info
Mieke Bonnarens · tel. 09 235 49 52
mieke.bonnarens@bouwunie.be

Hellende daken

isoleren

bij renovatie

opleiding met praktische workshops

voor aannemers actief in het isoleren van daken
met steun van de Vlaamse Overheid

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van
de provincie Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen,
Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Woonwijzer Meetjesland en Erov,
in samenwerking met MilieuAdviesWinkel en met steun van de Vlaamse Overheid.

V.u.: Jozef Dauwe, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

20 en 27 september 2016

Programma

Een bestaande woning renoveren betekent vaak starten
van een niet-ideale situatie. Hoe pak je de isolatie van
een bestaand hellend dak dan best aan? Wat moet, wat
kan, wat absoluut niet? En hoe isoleer je een bestaand
dak zo dat het ‘future proof’ is, bestand tegen een
veranderend klimaat én vooruitlopend op toekomstige
regelgeving?
In deze opleiding (her)ontdek je de regels van de kunst,
verfijnd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
We baseren ons op de twee recente Technische
Voorlichtingen die het WTCB hierover publiceerde.
Vervolgens ga je zelf aan de slag, om eigenhandig te
ondervinden hoe je dat alles het best in de praktijk
brengt. En dat in een aantal “real life” zolderruimtes, op
de campus Duurzaam Bouwen van VDAB Hamme.

Module 1

Module 2

19.00–19.15 uur Premies
Stefaan Claeys, coördinator MilieuAdviesWinkel

19.00–19.15 uur Steunpunt Duwobo Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe, gedeputeerde van Leefmilieu
Goedele De Vos, coördinator Steunpunt DuWoBo Oost-Vlaanderen

Welke premies zijn er voor dakisolatie in Vlaanderen? En in Gent?
Wat zijn de precieze voorwaarden?
19.15–20.30 uur De nieuwste regels van de kunst: opbouw
Eddy Mahieu, Adjunctafdelingshoofd Interface & Consultancy, WTCB
Hoe isoleer je een bestaand dak conform de nieuwe technische
voorlichtingen ‘Isolatie van hellende daken’ en ‘Luchtdichting’?
Wat is de ideale dakopbouw? En welke opbouw voorzie je als er
al isolatie zit? We reiken verschillende oplossingen aan voor veel
voorkomende situaties uit de praktijk. Wat kan, en wat absoluut
niet?

Waarvoor kan je als aannemer bij het Steunpunt terecht? En wat
doen wij voor jouw klanten?
19.15–20.30 uur De nieuwste regels van de kunst: aansluitingen
Eddy Mahieu, Adjunct-afdelingshoofd Interface & Consultancy, WTCB
Hoe voer je de aansluitingen uit? We bekijken de aansluiting met
de gevels, een dakkapel, een uitsprong met plat dak, een ander
dak, een dakdoorvoer, een schoorsteen, … Ook de aansluitingen
ter hoogte van de nok en ter hoogte van de gordingen bekijken
we in detail.

20.30–22.00 uur Praktijk (deel 1)
Instructeur Campus Duurzaam Bouwen, VDAB Hamme

20.30–22.00 uur Praktijk (deel 2)
Instructeur Campus Duurzaam Bouwen, VDAB Hamme

Hoe gaat een luchtdichtheidsmeting in zijn werk? Hoe spoor je
luchtlekken op? Wat zijn de meest voorkomende lekken? En hoe
vermijd je die?

In dit tweede deel ga je zelf aan de slag om enkele aansluitingen
op een correcte manier uit te voeren, onder de deskundige
leiding van een instructeur van VDAB.

