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O P L E I D I N G E N 

VOORJAAR 2020

Bio-ecologische bouwpartner 2014

Bio-ecologische bouwmaterialen voor 
energiezuinige houtbouw met deskundig 

advies voor vakman en consument.

OPENINGSTIJDEN RONSE & GENT

De opleidingen gaan door in de:
WIEDAUWKAAI 87 - 9000 GENT

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT OP
WWW.EURABO.BE/OPLEIDINGEN

Het volgen van de volledige cluster wordt sterk 

aanbevolen maar is niet verplicht.

Onthaal met hapje en drankje om 18h30.

Opleiding start stipt om 19h00.

VOOR BOUWPROFS:
HOUTSKELETBOUW, STABILITEIT 

EN LUCHTDICHTING

VOOR ZELFBOUWERS:
HOUTSKELETBOUW 

EN NA-ISOLEREN

VOOR BOUWPROFS EN ZELFBOUWERS:
FERMACELL

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3

3, 10 & 17 MAART 2020

28, 29 & 30 APRIL 2020

24 & 31 MAART 2020

TIJDENS DE OPLEIDING ONTVANG
JE EEN WAARDEBON VAN € 75 (EXCL. BTW)

KOSTPRIJS PER OPLEIDING IS € 100 (EXCL. BTW)

Ronse: van maandag tot en met vrijdag van 7h00 tot 
18h00.

Gent: van maandag tot en met vrijdag van 7h00 tot 
17h00 en op zaterdag van 8h00 tot 13h00.



L

w Houtskeletbouw

Tijdens deze opleiding geven we een overzicht van de 

constructiematerialen en bieden we u praktijkgerichte 

oplossingen voor het plaatsen van Steico I-liggers en LVL-

balken. We bespreken de verschillende vormen van vloer-, 

wand- en dakopbouw aan de hand van aansluitingsdetails 

en praktijkvoorbeelden. Ook aandachtspunten bij 

bevestiging en uitstijving van wandopbouw worden 

besproken. In deze sessie stellen we u de juiste keuze van de 

materialen en de extra ondersteuning voor die we bieden 

voor uw houtbouwprojecten.

Tijdens deze opleiding geven we een overzicht van de 

constructiematerialen en bieden we u praktijkgerichte 

oplossingen voor het plaatsen van Steico I-liggers en LVL-

balken. We bespreken de verschillende vormen van vloer-, 

wand- en dakopbouw aan de hand van aansluitingsdetails 

en praktijkvoorbeelden. Ook aandachtspunten bij 

bevestiging en uitstijving van wandopbouw worden 

besproken. In deze sessie stellen we u de juiste keuze van de 

materialen en de extra ondersteuning voor die we bieden 

voor uw houtbouwprojecten.

Tijdens de algemene Fermacell opleiding lichten we 

de vloer-, wand- en plafondtoepassingen toe met 

demonstraties en plaatsingstips. 

Ook de afwerkingsmogelijkheden en systemen voor 

akoestische vloeren komen aan bod.

We overlopen eerst kort de algemene principes van correct 

isoleren en het belang van natuurlijke materialen. 

We bieden concrete oplossingen en plaatsingstips voor 

vloer-, muur- en dakisolatie met bio-ecologische 

materialen zoals kalkhennep, kurk, houtwol, vlas en cellulose 

voor zowel renovatie als nieuwbouw. Ook de plaatsing en 

voordelen van glasgranulaten voor isolatie op volle grond 

komen aan bod.

Donderdag 30/04/2020 namiddagopleiding van 13h30 

tot 16h30:

Fermacell platen voor vochtige ruimtes en 

buitentoepassingen.

Op donderdagnamiddag gaan we dieper in op de 

verwerking van Fermacell H₂O-platen voor zowel 

binnen- als buitentoepassingen, de Fermacell HD-plaat 

en de Fermacell Windbreaker.

Donderdag 30/04/2020 avondopleiding van 19h00 tot 

22h00:

Fermacell vloerelementen en vloerverwarming.

Op donderdagavond geven we uitleg over de 

verwerking van de Fermacell vloerelementen, de 

egalisatiemogelijkheden, akoestiek, brandweerstand en 

afwerking. 

Basisprincipes stabiliteit voor houtskeletbouw komen tijdens 

deze opleiding aan bod. De focus ligt op de berekening 

van roosteringen met Steico constructiematerialen 

en massieve balken voor vloer en dak aan de hand van 

handige overspanningstabellen. De verschillende soorten 

belastingen (Eurocode) komen aan bod alsook een overzicht 

van bevestigingsmiddelen en de schrankweerstand van 

wanden.

We duiden eerst kort het belang van luchtdichting op 

gebouw- en gebouwschilniveau. Luchtdichting is essentieel 

voor het voorkomen van bouwschade en warmteverliezen 

en verhoogt het comfort. Vervolgens overlopen we alle 

luchtdichtingsdetails in de verschillende fases van 

de houtskeletbouw en stellen we de juiste wind- en 

luchtdichtingsproducten van Pro Clima voor om correct 

toe te passen. Ook belangrijke renovatiedetails zoals 

raamaansluitingen bij massiefbouw komen eveneens kort 

aan bod.

03/03/2020 Constructie houtskeletbouw

30/04/2020 13h30 & 
19h00 Fermacell specifiek
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24/03/2020 Houtskeletbouw 28/04/2020 19h00 Fermacell voor bouwprofs

29/04/2020 19h00 Fermacell voor zelfbouwers

31/03/2020 (na)-Isoleren met bio-ecologische materialen
10/03/2020 Stabiliteit houtskeletbouw

17/03/2020 Luchtdichting bij houtskeletbouw en renovatie

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3
ISOKURK

Houtskeletbouw voor bouwprofs Houtskeletbouw en (na)-isoleren
voor zelfbouwers

Fermacell voor bouwprofs en 
zelfbouwers


