
Bij een renovatie is het niet altijd eenvoudig om een ventilatiesysteem te 
installeren dat conform is aan de norm NBN D 50-001. Vermits de meeste 
bestaande woningen niet over een dergelijk ventilatiesysteem beschikken, 
is de binnenluchtkwaliteit er vaak ontoereikend. Dankzij het voltooide 
Living Lab project Prio-Climat werden er enkele innovatieve 
ventilatieconcepten geïdentificeerd die makkelijker toepasbaar zijn bij 
renovaties, toch performant zijn en met veel aandacht voor de bewoners. 
Twee van deze innovatieve ventilatieconcepten werden eveneens 
geïmplementeerd, met bestaande componenten op de markt,  in twee 
sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij niet enkel 
de binnenluchtkwaliteit maar ook sociologische aspecten werden 
gemonitord. 

26 april 2022: Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

Workshop Prio-Climat
Renovatieoplossingen voor ventilatie. 
Resultaten van het project Prio-Climat toegepast in 
sociale woningen

13u00 – 17u30

Inschrijven

met steun van:

Met deze workshop willen het WTCB, via zijn Technologische Dienstverlening C-tech, de projectpartners en Leefmilieu 
Brussel graag het project en de resultaten samen met zijn maatschappelijke en regelgevende context aan u voorstellen.

https://www.wtcb.be/agenda/


Inschrijving
Kostprijs: € 30/persoon (excl. btw).

Om organisatorische redenen en vermits het aantal deelnemers beperkt is, 
is vooraf inschrijven verplicht en dit ten minste één week voor aanvang van 
de meeting. De inschrijving moet gebeuren via de website www.wtcb.be 
(rubriek ‘Agenda’). Uw inschrijving wordt steeds vooraf bevestigd. 
Voor bijkomende informatie kunt u contact met ons opnemen via 
brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.

Iedere annulering van deelname moet via mail gemeld worden aan 
de dienst Vorming van het WTCB (cursus@bbri.be), vóór aanvang 
van het event. In dat geval wordt 50 % van de inschrijvingskosten te-
rugbetaald. Bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging komt het in-
schrijvingsgeld aan de organisator toe. Indien de organisator de ses-
sie zelf schrapt, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.  
De betaling vindt plaats na facturatie.

Doelgroep

Ventilatie installateurs, ontwerpers en beheer-
ders,  fabrikanten, architecten en studie-
bureaus,  energieadviseurs, overheden en 
huisvestingsmaatschappijen. 

Deze workshop is een tweetalig event met simultaanvertaling. 
Kan je niet wachten? Lees alvast ons artikel 

Programma
13u00 Onthaal 
13u20 Welkomstwoord + voorstelling programma 
13u30 Algemene strategie IAQ en comfort

 Sabine Pauquay, VELUX (FR)
13u50 Monitoring IAQ in oude en gerenoveerd sociale woningen 

 Sara Verheyleweghen, CSTC (FR)
14u10 Studie sociologie in sociale woningen

 Anaïs Glorieux, VUB (NL) 
14u30 Studie numerieke simulaties en huidige systemen

 Romy Van Gaever, WTCB (NL) 
14u50 Pauze
15u10 Alternatieve systemen: voordelen en aandachtspunten

 Samuel Caillou en Romy Van Gaever, CSTC-WTCB (FR-NL) 
16u10 Overzicht simulatie resultaten van alternatieve systemen 

 Samuel Caillou, CSTC (FR)
16u30 Toepassing nu en in de toekomst 

 Gilles Pottel, Foyer Anderlechtois (FR)
17u00 Regelgevende context bij renovatie

 Sophie Gobiet, Bruxelles Environnement (FR) 
17u20 Slotwoord

Plaats 

GREENBIZZ
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 BRUSSEL

Workshop Prio-Climat
Renovatieoplossingen voor ventilatie. 
Resultaten van het project Prio-Climat toegepast in 
sociale woningen
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