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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN 

Vochtproblemen
in gebouwen
Kortrijk, maandag 1 juni 2015
14 tot 17.30 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 1 juni 2015 van 14 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 13.45 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 

Schrijf in vóór 25 mei 2015
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen of nadien 
de opname bekijken? Vermeld dit a.u.b. bij uw 
inschrijving.

De deelnameprijs is 150 euro.
Alumni/studenten van het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde betalen 135 euro.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw KMO-
portefeuille. Meer informatie op
http://kmo-portefeuille.be.

Accreditering 

Is aangevraagd bij de Vlaamse Raad van de Orde van 
Architecten.

Attest 

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma

13.45 uur onthaal

14.00 uur Yves Vanhellemont
 Adjunct Labohoofd WTCB,
 Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie

 In het eerste deel krijgt u een overzicht van 
de meest voorkomende vochtproblemen in 
oudere gebouwen. Een juiste analyse is 
immers essentieel voor het vinden van een 
remedie.

 Daarna gaan we in op de beschikbare 
technieken om opstijgend vocht in 
bestaande gebouwen te verhelpen en 
behandelen we het thema van infiltraties via 
de buitenmuren.

 Tot slot besteden we aandacht aan het thema 
zoutanalyse, de hygroscopiciteitsproblemen 
die hiermee gepaard kunnen gaan en de 
eventuele oplossingen ervoor.

15.30 uur pauze

16.00 uur prof. ir.-arch. Robert De Lathouwer
 Departement Architectuur, Stedenbouw en 

Ruimtelijke Ordening (ASRO) KU Leuven
 Vennoot bij Artex ingenieurs en architecten

 In het tweede deel gaan we in op 
vochtproblemen in nieuwe gebouwen. Waar 
komt het vocht vandaan? Wie is uiteindelijk 
technisch verantwoordelijk?

 Het opzoeken en aanpakken van 
vochtproblemen is doorgaans veel moeilijker 
en duurder dan het voorkomen van de 
problemen. Hoe kan je vochtproblemen dus 
in eerste instantie vermijden? Waar moet je 
op letten?

 We verduidelijken dit aan de hand van een 
aantal recente cases.

17.30 uur einde

Vochtproblemen in 
gebouwen  

Voor u als vastgoedprofessional

Deze studienamiddag richt zich tot architecten, 
ingenieurs, projectontwikkelaars, bouwpromotoren, 
projectmanagers en andere geïnteresseerden.

Livestream of opname

U kan deze studienamiddag rechtstreeks volgen via 
livestream waarbij u vragen kan stellen via chat of 
nadien de opname bekijken. U hebt hiervoor enkel 
een computer met internet nodig.

Opleidingen Vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren wij regelmatig uitdiepingsopleidingen en 
seminaries.

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde.
Volg ons op http://twitter.com/vastgoedkunde.


