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Gezonde Lucht in de Bouw, we gaan ervoor ! 
 
De partners van de Interreg projecten FWVL ET’Air, DepollutAir en 
TEXACOV organiseren samen een informatie dag voor 
wetenschappers en bouwprofessionelen over Binnenluchtkwaliteit. 

Op 16 mei 2019 van 9.30-16.00 uur 

In TEXTURE : Museum over Leie en Vlas 

Noordstraat 28, 8500 Kortrijk 

Binnenluchtkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt in het bouwproces : ze 
moet zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering door bouwprofessionals 
centraal staan, om overlast of ziektelast bij bewoners te vermijden. 

Van alle verontreinigende stoffen in het binnenmilieu, is het erg belangrijk 
om rekening te houden met vluchtige organische stoffen (VOS), gezien hun 
vele bronnen in het gebouw en hun mogelijke impact op de gezondheid van 
de bewoners (irritaties, allergieën, kankers...). 

Het doel van dit evenement is om kennis van wetenschappers en 
bouwprofessionals over VOS in het binnenmilieu uit te wisselen en af te 
stemmen, om gezondheidsrisico's van bewoners te beperken, door middel 
van preventieve- en remediërende maatregelen voor de constructie- en 
renovatie van gebouwen. 

Programma van de dag : 

• De presentaties en het debat van de voormiddag zal tot doel 
hebben de context van VOS in het binnenmilieu te kaderen 
(bronnen in het gebouw, effecten op gezondheid en milieu, 
regelgeving aan weerskanten van de grens…). 



• In de namiddag zullen preventieve - en remediërende maatregelen 
toegelicht worden met betrekking tot de keuze van bouwmaterialen 
en ventilatie/verwarmingstechnieken. 

• De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het Museum over 
Leis en Vlas. 

Website van het evenement : https://voc-workshop.sciencesconf.org/ 

Perscontact : 

Voor het ET’Air Project 

Jelle Laverge, Docent 

Universiteil Gent - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

T. +32 9 264 37 49 - jelle.laverge@ugent.be 
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