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Op 15 april 2019 houdt de wereld zijn adem 
in. Het onvoorstelbare is aan het gebeuren, 
de Notre Dame staat in brand. Er wordt 
gevreesd voor onherstelbare schade tot 
zelfs de volledige verwoesting van het mo-
nument. De dagen nadien wordt de schade 
opgemeten. De monumentale dakstructuur 
is volledig verdwenen evenals de vierings-
pits. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en 
konden de torens, het orgel en de meeste 
kunstschatten gevrijwaard blijven. De on-
derbouw is zwaar beschadigd, maar stond 
gelukkig nog overeind.

Dit dramatische voorval toont het grote 
belang van brandveiligheid in historische 
monumenten aan. Zowel goede preventie-
ve beveiligingsmaatregelen als adequate 
blusprocedures en interventieplannen zijn 
voor het historisch erfgoed onontbeerlijk. 
Alle actoren in de erfgoedsector moeten zich 
terdege bewust zijn van de risico’s en hier-
voor bereid zijn maatregelen, voorzieningen 
en budgetten neer te leggen.

NEDERLAND-VLAANDEREN 

Brandveiligheid in historische 
gebouwen - Brandend actueel!

WTA-Nederland-Vlaanderen behandelt dit 
thema tijdens een studiedag op vrijdag 3 
april 2020 in het voormalige Predikheren-
klooster te Mechelen. Brandveiligheid in 
historische gebouwen wordt belicht in al zijn 
facetten. Er wordt nagegaan welke lessen 
kunnen getrokken worden uit de ramp in de 
Notre Dame.

De problematiek wordt ook vanuit een the-
oretisch standpunt benaderd. Hierbij wordt 
nagegaan of en hoe de huidige normen kun-
nen toegepast worden bij historisch erfgoed. 
Verder zullen er bijdragen zijn die de aanpak 
van de overheid en de visie van de brand-
weer weergeven. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de gebruikers van het gebouw 
en welke maatregelen kunnen genomen 
worden ter vrijwaring van het gebouw zelf 
en de aanwezige kunstschatten. Tot slot 
worden enkele cases van brandschade en 
de heropbouw na brand besproken.
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Programma onder voorbehoud

09.00 Ontvangst en registratie

09.35 Welkom en opening
 Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
 Kris Brosens, Triconsult, dagvoorzitter

09.45 Notre-Dame Paris - What can we learn after the disaster?
 Pascal Liévaux, French Ministry of Culture, Paris

10.15 Brandveiligheid in monumenten - Basisbegrippen en rekenmogelijkheden
 Tom Molkens, KULeuven & Sweco/StuBeCo

10.45	 Koffie-	en	theepauze

11.15 Hoe helpt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de monumenteneigenaar 
 uit de brand?
 Renate Van Leijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11.45 Uitreiking & Presentatie WTA NL-VL studieprijs 2019

12.15 Lunch

12.55 Algemene ledenvergadering (alleen voor leden WTA)

13.30 Rondleiding Predikherenklooster

14.15 Prescriptieve wetgeving versus een performance based aanpak...
 Dieter Brants, PgD Fire Safety Engineering, Brandweer Leuven

14.45 Vochtschade na brand: de casus van de Elleboogkerk in Amersfoort
 Barbara Lubelli, TU Delft

15.15	 Koffie-	en	theepauze

15.45 Brandveiligheid in de Antwerpse kathedraal - een veelomvattend plan
 Luc Coremans, preventieadviseur O.L.V. Kathedraal Antwerpen

16.15 Metselwerk gewelven en brand
 André de Prouw, Constructiebureau De Prouw

16.45 Vragenronde en afsluiting

17.00 Drankje ten afscheid
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3 APRIL 2020 - PREDIKHERENKLOOSTER 

Naam  :

Bedrijf  :

Adres  :

Postcode :   Plaats :

Btw-nummer :

Telefoon :

E-mailadres :

Indien van toepassing onderstaande aankruisen
Lid WTA  (gegarandeerde toegang, mits 30 dagen voor de studiedag ingeschreven)
Lid ICOMOS, lidnummer:
Student (inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling scannen en meesturen)

Schrijft in voor de studiedag ‘Brandveiligheid in historische gebouwen - Brandend 
actueel!’ op vrijdag  3 april 2020, Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat 88, 
2800 Mechelen.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Het bedrag van € 160,00 voor niet WTA-leden, € 
120,00 voor ICOMOS leden, € 100,- voor WTA-leden en € 20,00 voor studenten, dient 
uiterlijk vijf werkdagen voor het plaatsvinden van de studiedag te zijn bijgeschreven 
op de rekening van de WTA Nederland-Vlaanderen onder vermelding van het 
factuurnummer. 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van een inschrijving eerder dan 2 weken 
voor aanvang van de studiedag is aan annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld 
verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag te worden voldaan. 
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier schrijft u zich in voor de studiedag 
en gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden en het bewaren en gebruik van uw 
gegevens voor correspondentie met betrekking tot deze en toekomstige WTA-NL-VL 
studiedagen.

Deze inschrijving (bij voorkeur digitaal) sturen aan:
Kristine.Loonbeek@kuleuven.be | KULeuven dep. Bouwkunde t.a.v. Kristine Loonbeek | 
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