De milieu-impact van materialen en
gebouwen: hoe zit dat nu?
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“Natuurlijke materialen hebben een negatieve CO2-uitstoot”, “De impact gelinkt aan de
productie van isolatiematerialen is groter dan de winsten die men haalt uit het isoleren van
gebouwen”, “Alle gebruik van beton moet worden vermeden”, … Wanneer we het hebben
over impact van de bouwsector op milieu en klimaat, ontbreekt het niet aan meningen en
adviezen. Verschillende van deze stellingen zijn echter onwaar of vragen om nuancering.
Deze opleiding neemt enkele veel gestelde vragen en stellingen rond de milieu-impact van
materialen en gebouwen onder de loep en schept duidelijkheid.
Het gebruik van levenscyclusanalyse (of LCA) helpt om inzicht te verkrijgen in hoe we de
milieu-impact in de bouwsector kunnen verminderen. In deze opleiding komen onder
andere aspecten aan bod rond circulariteit, de levensduur van materialen of het
energieverbruik in gebouwen. Er worden concrete inzichten gegeven in de aspecten die de
milieu-impact van materialen of gebouwen beïnvloeden, en hoe je hier als bedrijf mee aan
de slag kan. Er wordt ook toegelicht welke praktische informatie en tools momenteel
beschikbaar zijn in België om bouwactoren te ondersteunen in het optimaliseren van hun
milieu-impact.
Wat mag je verwachten?
• Introductie tot de principes van LCA (levenscyclusanalyse).
• Algemene inzichten rond de milieuprestatie van materialen en gebouwen.
• Concrete inzichten in de milieu-impact van specifieke materialen en oplossingen.
• Overzicht van beschikbare tools en informatie om zelf mee aan de slag te gaan.
Programma
9u00
Onthaal
9u30
LCA en de milieu-impact van materialen
10u45 Pauze
11u00 De milieu-impact van gebouwen en de beschikbare evaluatietools
12u00 Vragenronde en discussie
12u30 Netwerk lunch

9u00 – 13u30

Doelgroep
Bouwbedrijven
architecten, studiebureaus

Inschrijving
Prijs: 30€ (Vorming + netwerk
lunch)
Inschrijven kan via de website
www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).
Alle ingeschrevenen zullen per
e-mail
een
uitnodiging
ontvangen. Voor meer informatie
kan je contact opnemen met:
carine.godard@bbri.be.
Il y aura également une session
en français le 24 mai de 12h30 à
16h30.

