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Sanitair warm water: efficiënte productie, verdeling en regeling in 
meergezinswoningen 

Tweetalig seminarie (met simultaanvertalling) 

Brussel, 10 februari 2017 

Auditorium van de zetel van Leefmilieu Brussel  

Thurn en Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel 

Voor performante gebouwen vormt een efficiënte sanitair warm water-productie en -

verdeling een hele uitdaging bij het ontwerp en het beheer van de technische installaties. 

 Op welke echte behoeften moet een goede dimensionering gebaseerd zijn? 

 Welke alternatieven en selectiecriteria zijn er voor de productie- en 

verdeelsystemen? 

 Hoe hernieuwbare energiebronnen integreren? 

 Welke middelen en methodes voor het meten van de verbruikte energie?  

Dit seminarie wil antwoorden bieden op al deze vragen en deze theoretische concepten 

illustreren aan de hand van concrete metingen en voorbeelden. 

Deelnamekosten: 20 €. Dit seminarie wordt gelijkgesteld met 3 vormingsuren voor 

vastgoedmakelaars en syndici. Het kan tevens worden gevaloriseerd in het kader van de 

permanente vorming voor de architecten ingeschreven bij de Orde van de Architecten. 

 

Informatie over de opleidingen Duurzaam Bouwen:  

www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo 

 
Inschrijving : 

klik hier 

Contact : 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 

 

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/
http://www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo
http://efficy.ibgebim.be/EFFICY.DLL/guest?app=ibge&page=registrationFormation/startFormation.htm&lang=nl&kpubl=800
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator : Ivan Piette (RES-ip) 

09.15 uur – Kwantificering van de behoeften en impact op de dimensionering 

Integratie van de eisen inzake comfort, hygiëne, … in het ontwerp van de installatie: meetresultaten en presentatie van 
richtlijnen. 

Bart Bleys (WTCB) 

10.10 uur – Efficiënte productie van sanitair warm water (SWW) 

Overzicht van de beschikbare technologieën: productie met doorstroming, productie met accumulatie of gecombineerde 
productie, directe of indirecte productie, in de stookruimte of op het aftappunt. 

Laurent Vercruysse (ATTB) 

10.50 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.10 uur – Kiezen tussen de verschillende alternatieven voor de productie en verdeling van SWW: op basis van 
welke criteria? 

Gevalstudie 

Thomas Leclercq (Matriciel) 

11.50 uur – De problematiek van de SWW-meting 

Eisen, beperkingen en uitdagingen om van de meting een sensibiliseringsinstrument te maken. 

Philippe Deplasse (Bureau Deplasse) 

12.30 uur – Einde  
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