Infosessie & Praktijkmarkt
Infiltreren op het particulier en openbaar domein
do 24 september 2015 - Gent
di 29 september 2015 - Edegem
do 1 oktober 2015 - Heusden-Zolder
Het infiltreren en bufferen van hemelwater blijft vandaag voor veel architecten (relatief) nieuwe
materie waarbij de markt van infiltratiesystemen nog in volle ontwikkeling is. De zoektocht naar
het ideale infiltratiesysteem voor een project is hierdoor niet altijd gemakkelijk. Ook de
toepassing en de kwalitatieve ruimtelijke integratie van hemelwater in het project is een uitdaging
voor architecten en ontwerpers. Kom u verrijken op de infosessie met praktijkmarkt rond
hemelwaterinfiltratie.
We stellen u onze nieuwe tools, de 'Infiltratiewaaier' en de 'Bundel infiltratievoorbeelden' voor
en bieden u een overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die u bij
woningbouwprojecten kan toepassen. Met toelichting van een aantal praktijkvoorbeelden.
Vervolgens gaan we dieper in op het infiltreren bij grootschalige projecten op het openbaar
domein. We bieden een overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die toegepast
kunnen worden en gaan dieper in op het dimensioneren van grootschalige infiltratiesystemen. Met
een gedetailleerde toelichting van een praktijkvoorbeeld.
Voor en na het seminarie krijgt u de mogelijkheid om u uitgebreid te informeren op de
praktijkmarkt. Hier krijgt u een overzicht en deskundige toelichting van de praktijkoplossingen van
de deelnemende partners.

PROGRAMMA
18u30: Ontvangst
19u00:

Verwelkoming

19u05:

Infiltreren op het particulier domein
- GSV hemelwater
- Infiltratiesystemen bij woningen en beperkte groepswoningbouw
- Case(s)
Door ir-arch. Julie Alboort- Waterconsulent NAV

19u50:

Infiltreren bij grootschalige projecten / openbaar domein
- Code Goede Praktijk
- Infiltratiesystemen bij grootschalige projecten
- Dimensionering volgens de Code Goede Praktijk (BCI tool)
- Case(s) (Verkaveling)
Door Dhr. Ivo Verlaeckt - Infrax

20u35:

Praktijkmarkt met receptie
Praktijkoplossingen van de partners
ARTSTONE - EURODAL - OBETON - REHAU
ECOBETON - STRADUS INFRA - WAVIN

PRAKTISCH
Data & Locaties

Donderdag 24/09 - Guislain - Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Dinsdag 29/09 - Ter Elst - Terelststraat 310, 2650 Edegem
Donderdag 01/10 - Cedubo - Industrieterrein De Schacht 1112, 3550 Heusden-Zolder

Gastsprekers
Ir.-arch. Julie Alboort - Waterconsulent NAV
Dhr. Ivo Verlaeckt - Infrax

Tijdstip
Ontvangst vanaf 18.30 uur.
Verwelkoming om 19.00u stipt.

Genodigden
De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs
Toegang is gratis

MEER INFO
NAV
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Een organisatie van:

Praktijkmarkt met de medewerking van:

Deze infosessie wordt georganiseerd in het kader van het project 'Consulent Waterbewust Bouwen', dat wordt
gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.
Architecten met vragen over waterbewust bouwen kunnen contact opnemen met de consulent Waterbewust
Bouwen, Julie Alboort. julie.alboort@nav.be - 050 47 46 77.

