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Naar aanleiding van onze aanwezigheid op de vakbeurs Openbare Ruimte 
stelden we deze speciale editie samen.

In dit boekje willen we de lezer kennis laten maken met het 
opleidingsaanbod van Escala: doelgerichte en innovatieve opleidingen 
waarbij de docenten hun expertise en kennis delen rond publieke ruimte. 
De opleidingen zijn inspirerend voor iedereen betrokken bij openbare ruimte 
om op een doordachte en duurzame manier om te gaan met publieke 
ruimte. Ze vormen tevens een hefboom ter ondersteuning van het lokale 
beleid bij wie een kwaliteitsvolle publieke ruimte op de agenda prijkt.
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Tijdens onze Escala inspiratiesessies op de 
Vakbeurs Openbare Ruimte krijgt iedereen 
die professioneel betrokken is bij planning, 
ontwerp, inrichting en beheer van openbare 
ruimten een frisse kijk op nieuwe ontwik-
kelingen voor openbare ruimte. 

(Lokale) besturen en organisaties bij wie 
een kwaliteitsvolle publieke ruimte op de 
beleidsagenda prijkt, vinden zeker hun 
gading. 
De inspiratiesessies zijn een greep uit de 
opleidingen met als doel publieke ruimte te 
verbinden. 

De thema’s van de inspiratiesessies kun-
nen verder verdiept worden via de opleidin-
gen op diverse locaties en data. (lees verder 
in deze brochure).

VAKBEURS OPENBARE RUIMTE

7 februari 2019
09u45 – 17u00
Brussels Expo | Paleis 1
Belgiëplein 1, 1020 Brussel

Gratis deelname aan de inspiratiesessies.

Tip:
Kom met het openbaar vervoer.
Lijn 6 van het metrostation Heizel/Heysel 
stopt voor de deur.

Event

Escala geeft kwalitatieve antwoorden 
op actuele opleidingsnoden op de 
Vakbeurs openbare 
ruimte 
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PROGRAMMA

10:00 - 10:30 Waterdoorlatende bestrating, een duurzame 
inrichting
Een duurzame verharding binnen het integraal waterbeleid in onze dicht-
bebouwde regio.
 Ir Anne Beeldens 

10:45 - 11:15 Blauw-groene daken voor leefbare steden
Het aanleggen van blauw-groene daken met kennis van zaken: tips en 
tricks. 
Karl Clement 

11:30- 12:00 Duurzaam beheer van sportvelden 
Het duurzaam beheer van sportvelden, zonder pesticidengebruik: 
een goede grasmat én gezonder voor mens en dier. 
Jelle Vandenberghe 

12u15 - 12u45 Veiligheid op speelpleinen en van speeltoestellen
Een veilige speelomgeving creëren is geen kinderspel:  regelgeving en 
algemene veiligheidsvoorschriften. 
Karim Chaachoua 

13u00 - 13u30 Pauze

13u45 - 14u15 Milieuwetgeving Brussel
Inzicht in de structuur van de Brusselse wetgeving inzake vergunningen, 
afval, geluid, lucht, water en bodem. 
Ir. Bart Decraemer 

14u30 - 15u00 Milieuzorg tijdens evenementen 
Milieumaatregelen helpen evenementen in goede banen te leiden met een 
minimale milieubelasting. Goed voor het milieu, zorgt vaak voor financieel 
voordeel én een positef imago voor de organisator. 
Oscar Moonen 

15u15 - 15u45 Camerabewaking
CCTV: van basisprincipes tot de meest moderne technologieën. 
Gert Molkens 
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Event

10u - Waterdoorlatende 
bestratingen

DUURZAME INRICHTING VAN VERHARDE OP-

PERVLAKTEN 

Vlaanderen is een regio met een hoge be-
bouwingsgraad. Het bouwen van woningen, 
wegen, openbare gebouwen, bedrijven en 
de bijbehorende verharde oppervlaktes 
sluit bodems af waardoor natuurlijke bo-
demfuncties zoals infiltratie en waterber-
ging bemoeilijkt worden.
Samen met wijzigende klimatologische 
omstandigheden onder druk van de kli-
maatopwarming stelt dit onze regio voor 
gigantische uitdagingen, zowel vandaag 
als in de toekomst: enorme investeringen 
in rioleringssystemen en de economische 
impact van overstromingen bij hevige 
regenval.
Waterdoorlatende bestratingen en verhar-
dingen kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de oplossing van deze pro-
blemen. Zij zorgen voor buffering van en 
infiltratiecapaciteit voor het hemelwater 
en genereren een vertraagde en verlaagde 
afvoer naar onze rioleringsinfrastructuur. 
Bovendien komt dit ook de grondwaterspie-
gel ten goede. 

Spreker: Ir. Anne Beeldens is zaakvoer-
der AB-Roads en gastprofessor aan de 
KULeuven. Anne Beeldens is tevens 
senior researcher en technisch adviseur 
bij OVW.

11u30 - Duurzaam beheer van 
sportvelden

BELANGRIJKE SCHAKEL IN EEN PESTICIDE-
VRIJE OPENBARE RUIMTE

Van sportvelden werd tot nu aangenomen 
dat ze niet zonder pesticidengebruik doel-
matig kunnen onderhouden worden. En 
dat de kosten voor een chemievrij beheer 
onevenredig hoog zijn. Maar duurzaam 
beheer kan ook voor sportvelden een suc-
cesverhaal zijn.
We voorzien een geïllustreerde uiteenzet-
ting over de verschillende mogelijkheden 

- zowel technisch als organisatorisch - om 
sportterreinen pesticidevrij te beheren. Met 
zo’n grasmat scoort u zeker en vast.

Spreker: Dhr. Jelle Vandenberghe is 
sinds de start in 2014 projectcoördinator 
van het proefproject rond chemievrij 
onderhoud van sportvelden in opdracht 
van de provincie Limburg.

10u45 - Blauw-Groene Daken

BIJDRAGE AAN EEN LEEFBAAR KLIMAAT IN 

ONZE STEDEN VAN DE 21° EEUW.

Klimaat-adaptief bouwen wordt met de 
opwarming van het klimaat een noodzaak. 
Vooral in de steden en dichtbebouwde 
kernen wordt “meer groen” een absolute 
must. Een deel van de oplossing bestaat uit 
het aanleggen van groendaken. Ook over-
heden zien de economische en ecologische 
voordelen van groendaken in: verbetering 
van de luchtkwaliteit, minder waterover-
last, gunstiger microklimaat en toename 
van de biodiversiteit. Begroeide daken met 
extra waterbergingscapaciteit kunnen de 
gevolgen van hevige buien verminderen. 
Deze ‘groen-blauwe’ daken kunnen regen-
water tijdelijk of permanent vasthouden. 
Regenwater wordt vertraagd afgevoerd en/
of wordt geabsorbeerd door het substraat 
en beplanting. Een groot gedeelte wordt 
teruggegeven aan de atmosfeer door ver-
damping. Het overige deel wordt (tijdelijk) 
op het dak geborgen, en kan bovendien 
gebruikt worden voor waterbevoorrading 
van groene gevels.

Spreker: Karl Clement is tuin- en land-
schapsarchitect en voorzitter van het 
WTCB-lab Groen Bouwen (Vlaio-project 
binnen het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

12u15 - Veiligheid op 
speelpleinen en van 
speeltoestellen: geen 
kinderspel.
Een speelterrein zonder ongevallen is net 
zoals een speelterrein zonder spel. Kinde-
ren proberen steeds hun grenzen te verleg-
gen, ook tijdens het spelen. Daarom dienen 
speelpleinen en speeltoestellen creativiteit 
aan te moedigen, uitdagingen aan te reiken 
en stimuleren om nieuwe speelmogelijk-
heden te ontdekken. Echter, dit allemaal 
zonder risico’s die de kinderen vanuit hun 
leefwereld en kennis niet kunnen inschat-
ten. Speelterreinen en speeltuigen dienen 
dan ook te voldoen aan een aantal regels 
zodat het algemeen veiligheidsniveau ge-
garandeerd is. We maken je wegwijs in de 
regels en de normen over de veiligheid van 
speeltoestellen en speelpleinen zodat we 
de kinderen met een gerust hart kunnen 
laten spelen op onze speelterreinen.

Spreker: Karim Chaachoua heeft zijn 
eigen veiligheidsbedrijf en werkt in die 
hoedanigheid veel voor grote organisa-
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ties, instellingen en bedrijven. Vanuit 
zijn vakgebied en expertise is hij de 
geknipte docent om u te gidsen door de 
regelgeving en wettelijke verplichtingen.

13u45 - Milieuwetgeving 
Brussel
De milieuwetgeving in Vlaanderen is de 
voorbije jaren sterk geëvolueerd. Daar-
naast zien we nieuwe milieuvriendelijke 
technologieën ontstaan en is er het stijgen-
de klimaatbewustzijn. Maar is dit ook zo in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? De 
grote lijnen van de wettelijke verplichtingen 
rond vergunning, bodem, afval, afvalwa-
ter, … worden praktisch toegelicht en waar 
relevant vergeleken met Vlaanderen. Hou 
het overzicht in het labyrint van regels, 
maatregelen en richtlijnen. 

Spreker: Ir. Bart Decraemer is erkend 
milieucoördinator en senior milieucon-
sultant. Hij is actief als directeur bij 
Wiels & Partners, een multidisciplinair 
studiebureau in de domeinen preven-
tie & veiligheid, milieu en ruimtelijke 
planning. 

14u30 - Milieuzorg tijdens 
evenementen
In elke stad of gemeente vinden jaarlijks 
wel tal van evenementen plaats: van 
massamanifestaties op pleinen of festi-
valweides tot kleinschalige activiteiten 
in parochiezalen. Al deze evenementen 
zorgen voor een ecologische voetafdruk, 
die we zo klein mogelijk moeten proberen 
te houden. Goede milieuzorg is belangrijk 

bij het organiseren van evenementen. De 
laatste jaren is er ook een verstrengde mi-
lieuwetgeving van toepassing. Een actieve 
milieuzorg zorgt voor de kers op de taart bij 
elk evenement.

Spreker: Oscar Moonen is gespeciali-
seerd in veiligheid en milieu. Na zijn stu-
dies bedrijfseconomie studeerde hij in 
1997 af als eerste milieukundig ingeni-
eur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). 
Daarna werkte hij bij de afvalverwerker 
IMOG waar hij voor de verschillende si-
tes milieucoördinator werd. Sinds 2000 
is hij als consultant actief.

15u15 - Camerabewaking
De markt voor camerabewaking neemt de 
laatste jaren enorm toe. Niet alleen voor 
privégebruik maar ook zeker in publieke 
ruimtes. De interesse in deze specialisa-
tie van de beveiligingsmarkt is dan ook 
gelijkmatig meegegroeid. Het plaatsen en 
opleveren van een camerabewakingsinstal-
latie is meer dan kabeltjes verbinden. Een 
voorsmaakje in de grondige kennis nodig 
om op een correcte manier een CCTV-in-
stallatie in dienst te stellen.

Spreker: Gert Molkens is reeds een 20-
tal jaar actief in netwerkbekabeling en 
netwerken. Hij is één van de slechts vijf 
erkende RCDD’s in België (www.bicsi.
org). Hij is ook lesgever in het vakgebied 
databekabeling in de Odisee Hogeschool 
(in samenwerking met IFMA)

“We shape our 
buildings; 
thereafter they 
shape us.” 

Winston Churchill
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Openbaar groen

Blauw-groene daken

Na het volgen van dit opleidingstraject 
hebben alle partijen die betrokken zijn bij 
het ontwerp, de installatie en het onder-
houd van een groendak een goed (in)zicht 
op het gehele plaatje. De deelnemers zijn 
door de combinatie van een theoretische 
en praktische module in staat om onder 
begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw 
van een groendak op zich te nemen.

PROGRAMMA:

• Wat zijn groendaken?
 - Uitzicht
 - Toepassingen: stedelijke en industri-

ele toepassingen 
 - Toestand in Vlaanderen 
 - Soorten: extensieve en intensieve 

groendaken
• Voordelen en functies van een groen-

dak
 - Voordelen

  Economisch: reductie renovatie – 
en energiekosten

  Ecologisch: “stads-warmte-ei-
land”, verhogen luchtkwaliteit, 
verhogen biodiversiteit en creatie 
micro-klimaat

 - Functies: waterretentie, geluids-
demping, esthetiek, biodiversiteit

• Ontwerp en bouw van groendaken
 - Gewicht en dakconstructies: advies 

architect
 -  Waterkering en opbouw: EPDM en 

bitumen                          
 - Waterdichting: soorten dichtingen, 

watertest en inspectie                                     
 - Wortelvastheid: wortelwerend, nor-

men, materialen
 - Drainage: afvoer overtollig water, 

hellingsgraad
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 - Waterretentie – wateropslag: mate-
rialen

 - Substraten: soorten en hun toepas-
singen 

• Innovaties: het ‘blauw-groen dak’
 - Extra wateropslagcapaciteit
 - Hergebruik water voor de dakbe-

planting
 - Hergebruik water voor de              

gevelbegroeïing
 -  Het slimme blauw groene dak: 

gecontroleerd sturen van het wa-
ter(her)gebruik: onderzoeksresulta-
ten                                           

• Beplanting
 - Gevel- en dakbegroeiing: keuze in 

functie van uitvoering
 - Extensieve groendaken: stekken, 

pluggen, matten
 -  Intensieve groendaken: mogelijk-

heden in functies van ontwerp en 
gewicht

• Problemen en oplossingen: voorbeel-
den uit de praktijk

• Onderhoud van groendaken: nazicht , 
bemesting en bestrijding

• Nieuwe groendaken: aanpak en aanleg
• Hoe bestaande daken omvormen tot 

groendaken: aanpak en aanleg
• Subsidiemogelijkheden

 - Vlaamse Gemeenschap
 - Gemeentelijk 

• Praktijkoefening - praktijkmodel
 - Watertest – waterafvoer
 - Opbouw verschillende lagen: sub-

straten
 - Aanleg 

DOCENTEN

Karl Clement, Simon Perneel, Johan 
Beernaert

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Blauw-groene daken Praktische info via www.escala.be
* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit
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Openbaar groen

EEN DUURZAME INRICHTING VAN VERHARDE OPPERVLAKTEN IN EEN DICHTBEBOUWDE REGIO

Na het volgen van deze opleiding bent u in 
staat om aan de hand van het antwoord op 
concrete vragen een substantiële bijdrage 
te leveren aan een duurzame inrichting van 
de openbare ruimte en aan een integraal 
waterbeleid voor onze dichtbebouwde re-
gio: Welke materialen kiezen we in functie 
van omgevingsfactoren en gebruik van de 
bestrating? Waar kan/mag waterdoorla-
tende bestrating ingezet worden? Wat zijn 
de mogelijke toepassingen? Hoe worden 
onderfundering, fundering en straatlaag 
toegepast rekening houdend met de fysi-
sche eigenschappen van de ondergrond? 
Wanneer zijn ook een drainagesysteem 
of voegvulling van belang? Hoe wordt de 
waterdoorlatendheid bepaald?

PROGRAMMA

• Situering
• Het nut van buffer- en infi ltratiesyste-

men binnen het integraal waterbeleid.
• Wat zijn waterdoorlatende verhardin-

gen? Waar worden deze toegepast?
• Wettelijk kader
• Overzicht van de wettelijke verplichtin-

gen en kadering waarbinnen water-

doorlatende verhardingen toegepast 
kunnen worden.

• Het voordeel van waterdoorlatende 
verhardingen.

• Structureel ontwerp 
• De eisen te stellen aan (waterdoorla-

tende) verhardingen in kleinschalige 
elementen:
 - structuuropbouw
 - materiaaleisen
 - uitvoering 

• Materiaalkeuze en structureel ontwerp
• Ontwerpen volgens SB 250
• Mogelijkheden als buffer en infi ltratie-

systeem
• Uitvoering en concrete voorbeelden
• Uitvoering           
• Details die bijdragen tot een duurzame 

structuur, de DO’s en DONT’s
• Concrete voorbeelden       
• Uitvoering, moeilijkheden, schadege-

vallen - hoe kan de kwaliteit verzekerd 
worden?

DOCENT

 ir. Anne Beeldens

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Waterdoorlatende bestrating Praktische info via www.escala.be
* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit

Waterdoorlatende 
bestratingen: een 
ecologische verharding
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Onderdeel van het opleidingstraject duur-
zaam beheer van openbaar groen.
Van sportvelden werd tot nu aangenomen 
dat ze niet zonder pesticidengebruik doel-
matig kunnen onderhouden worden. En 
dat de kosten voor een chemievrij beheer 
onevenredig hoog zijn. Deze opleiding leert 
dat duurzaam beheer ook voor sportvelden 
een succesverhaal kan zijn. 

PROGRAMMA

In de voormiddag krijgen de deelnemers 
een uitgebreide theoretische en geïllus-
treerde uiteenzetting over de verschillende 
mogelijkheden om sportterreinen pestici-
devrij te beheren.
Er wordt veel aandacht besteed aan de 
verschillende methodes - zowel technisch 
als organisatorisch - om van chemievrij 
onderhoud van sportvelden een succesver-
haal te maken.
Zowel de nodige uitrusting aan machines, 

de voedingstoffenproblematiek, verbetering 
van de bodemstructuur, het herstel van het 
natuurlijk evenwicht in de toplaag van de 
grasmat en de weerbaarheid tegen ziekten 
en plagen komen aan bod.
De voor- en nadelen van het chemievrij 
beheer worden nader toegelicht.
Na de broodjeslunch worden de deelne-
mers uitgenodigd voor een terreinbezoek, 
waarbij de resultaten van chemievrij 
onderhoud zullen bezichtigd en besproken 
worden.
De resultaten bij chemievrij onderhoud en 
bij conventioneel onderhoud zullen tijdens 
het terreinbezoek kunnen vergeleken 
worden.

VOORKENNIS

De deelnemers hebben een goede basis-
kennis van de aanleg en het onderhoud van 
grasvelden en sportterreinen.

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Duurzaam beheer van sport-
velden

vr 10 mei ‘19 dag 2 Zwijnaarde € 150,00

* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit

O P E N B A A R
G R O E N

Duurzaam beheer van 
sportvelden
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Veiligheid op speelterreinen en veiligheid 
van speeltoestellen verdient bijzondere 
aandacht.
Een speelterrein, zijnde een ten behoeve 
van spel of ontspanning ingerichte ruimte 
met minstens één speeltoestel, is onderhe-
vig aan strenge regelgeving.
Alvorens een speeltoestel op de markt 
gebracht wordt moet er zowel aan de alge-
mene als aan de specifieke veiligheidsbe-
ginselen worden voldaan. Daarnaast mag 
een speelterrein slechts uitgebaat worden 
indien aan de algemene veiligheidsver-
plichtingen wordt voldaan.

Als uitbater moet men beseffen dat men 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 
de speeltoestellen en speelterreinen, dit 
impliceert verschillende taken en opdrach-
ten.

ZO MOET DE UITBATER O.A.:

• een risicoanalyse uitvoeren
• preventiemaatregelen opstellen en 

toepassen
• een inspectie- en onderhoudsschema 

opstellen

Milieu & veiligheid

Veiligheid op speelpleinen 
en veiligheid van 
speeltoestellen
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Dankzij de regelgeving, de samenwerking 
tussen de gebruiker, de speelgoedsector en 
de overheid wordt het mogelijk om veilige 
en attractieve speelomgevingen te creëren.
Onveilige speeltoestellen op een speelplein 
zullen heel dikwijls aanleiding geven tot 
klachten.

Naast de theoretische uiteenzetting zal de 
docent verschillende voorbeelden bespre-
ken zoals een risicoanalyse van verschil-
lende speeltuigen, een logboek en de prak-
tische uitwerking van een risicoanalyse.
Na het volgen van deze opleiding is men 
op de hoogte van de normering, verant-
woordelijkheden en is men in staat om de 
risico’s in te schatten, te analyseren en 
preventieve maatregelen voor te stellen, en 
weet men hoe een logboek en onderhouds-
schema op te maken en te beheren.

VOLGENDE ZAKEN KOMEN RUIM AAN BOD 
TIJDENS DE OPLEIDING:

• Wat zijn speeltoestellen?
• Wat is een speelterrein?
• Welke normeringen zijn er?
• Van toepassing zijnde reglementering
• De verantwoordelijkheden van de 

uitbater
• De verantwoordelijkheden van de 

gebruiker
• Inrichting van een speelterrein
• De risicoanalyse
• Opstellen van preventiemaatregelen
• Opmaak van een inspectie en onder-

houdsschema
• Werken met een logboek
• Nazicht, onderhoudswerkzaamheden, 

periodieke controles
• Meldingsplicht van incidenten en onge-

vallen
• Verplichtingen voor fabrikanten van 

speeltoestellen

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Veiligheid op speelpleinen vr 01 mrt ‘19 dag 2 Zwijnaarde € 150,00
* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit
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Milieu & veiligheid

De milieuwetgeving in 
Brussel

Tijdens deze opleiding brengen we inzicht 
in de structuur van de Brusselse wetgeving 
inzake vergunningen, afval, geluid, lucht, 
water en bodem. We maken de vergelijking 
met de situatie in Vlaanderen om gelij-
kenissen en aandachtspunten verder te 
duiden.
We richten ons tot de milieucoördinator, 
de milieuverantwoordelijke, leidinggeven-
den, … die geconfronteerd worden met de 
milieuproblematiek van de organisatie of 
instelling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.
De docent legt vooral het accent op de 
algemene structuur en aanpak en de 
onderlinge verhouding tussen vergunning 
en de diverse milieucompartimenten. Er is 
ruimte voor het delen van praktijkervaring 
en specifieke vragen van de deelnemers.

PROGRAMMA

• Krachtlijnen van de ordonnantie betref-
fende de milieuvergunningen.

• Grasduinen in de lijst van hinderlijke 
inrichtingen.

• Wie moet wat doen en wanneer, ver-
plichtingen, aanvraagdossiers, ...

• Specifi eke aandachtspunten voor afval, 
afvalwater, bodem, lucht, geluid.

• Praktische toelichting van de wetge-
ving en waar relevant vergelijken met 
Vlaanderen.

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

De milieuwetgeving in Brussel
di 07 mei '19 av   

1
Kortrijk

€ 340,00 
wo 27 feb '19 nm   Zwijnaarde

* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit
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M I L I E U  & 
V E I L I G H E I D

INTRODUCTIE

De markt voor camerabewaking neemt de 
laatste jaren enorm toe. Niet alleen voor 
privégebruik maar ook zeker in publieke 
ruimtes. De interesse in deze specialisa-
tie van de beveiligingsmarkt is dan ook 
gelijkmatig meegegroeid.
Het plaatsen en opleveren van een ca-
merabewakingsinstallatie is meer dan 
kabeltjes verbinden. Belangrijk is te weten 
wat een camera precies doet, wat de func-
tie van een lens precies is en hoe u omgaat 
met specifieke vragen van de eindgebruiker. 
Zowel analoge camera’s worden behan-
deld maar met evenveel zorg worden de 
IP- camera’s of ook wel megapixelcamera’s 
behandeld. De betekenis van resolutie, 
pixels, CMOS, streams, bandbreedte enz., 
zullen na deze opleiding alvast duidelijker 
worden.  
Wat inbraakbeveiliging betreft bestaat 
er een stevige wetgeving. Sinds de wet 
Tobback vervangen is door de wet Jambon 
moet u als beveilingsonderneming voor 
camerabewaking een erkenning hebben 

Als instelling of organisatie is het verbo-
den om gebruik te maken van niet vergun-
de ondernemingen!
Ook de wet van de privacy speelt hier een 
rol: de camerabewakingswet zit hier onder 
gebracht. Deze wetgeving moet uiteraard 
gevolgd worden door zowel de installateur 
als de gebruiker. Welke stappen er moeten 
genomen worden door deze twee betrok-
ken partijen wordt in deze cursus aange-
pakt.
Wij organiseren deze cursus om u een 
grondige kennis van CCTV bij te brengen: 
vanaf de basisprincipes tot de meest mo-
derne technologieën. De docent besteedt 
veel aandacht aan de praktijk. U gaat 
naar huis met heel wat bagage: u kent de 
principewerking van een Closed Circuit 
Television Camera (CCTV) -installatie met 
alle bijbehorende componenten. Ook kunt 
u een CCTV-installatie concipiëren en in 
dienst stellen.

VOORKENNIS

U hebt een basiskennis elektriciteit.

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Camerabewaking di 04 jun ‘19 av 4 Zwijnaarde € 340,00
* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit

Camerabewaking
Grondige kennis van Closed Circuit 
Television Camera



m
16

Milieu & veiligheid

GOED VOOR HET MILIEU, VOOR DE PORTEMON-
NEE EN HET PUBLIEK

Goede milieuzorg is belangrijk bij het orga-
niseren van evenementen. Milieumaatrege-
len helpen evenementen in goede banen te 
leiden met een minimale milieubelasting. 
Dit is goed voor het milieu, biedt vaak 
fi nancieel voordeel én zorgt voor een 
positieve uitstraling voor de organisator.
Organisatoren die laten zien dat zij re-
kening houden met het milieu, kunnen 
rekenen op steun en sympathie van de 
bezoekers. Ook bij het werven van spon-
sors of subsidie kan actieve milieuzorg de 
bereidheid tot sponsoring of subsidiëring 
vergroten.
Voor die milieuzorg zijn goede afspraken 
nodig - zowel voor de organisator als voor 
de vergunningverlener en de handhaver die 
bestuurs- en strafrechtelijk kan optreden 
tegen overtredingen.
Specifi ek naar evenementen toe is er de 
laatste jaren ook een verdere verstren-
ging van de milieuwetgeving van toepas-
sing geworden.

Een aspect waar op gelet moet worden 
is bijvoorbeeld “afvalmanagement” dat 
gericht is op het voorkomen en beperken 
van afval, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
drankjes, etenswaren en promotiemateri-
aal, alsook de problematieken met betrek-
king tot sanitair en andere afvalwaters.
Maar ook muziek en machines die geluid 
produceren kunnen hinder en klachten ver-
oorzaken. Om te voorkomen dat evenemen-
ten niet (meer) mogen plaatsvinden door 
klachten, is het dus zaak om hinder zo veel 
mogelijk te voorkomen of toch minimaal 
zo laag mogelijk te houden.
De milieuaspecten die tijdens deze prak-
tijk gerichte opleiding aan bod komen zijn: 
afvalpreventie, energievoorzieningen, mo-
biliteitsmanagement, het voorkomen van 
geluidshinder, energie- en waterbesparing, 
sanitair en andere afvalwaters, duurzaam 
inkopen en het sparen van groen en bodem.
Door met al deze aspecten rekening te hou-
den wordt ieder evenement gegarandeerd 
een feest!

Milieuzorg tijdens 
evenementen
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PROGRAMMA

Milieuwetgeving en evenementen:
• Mogelijks van toepassing zijnde mileu-

wetgeving op evenementen.
• Interpretatie van de wetgeving naar 

evenementen toe.

Bespreking van relevante milieuaspec-

ten:
• Afval

 - Afvalpreventie: drinken, eten, groot-
verpakkingen, promotiematerialen

 - Selectieve inzameling, vermijden 
van zwerfvuil, afvalmanagement, 
afspraken met de afvalophalers en 

-verwerkers
 - Opbouw- en afbraakperiode van 

evenementen, tijdens evenementen
 - Organisatie en medewerkers
 - Publiek

• Mobiliteitsplan: algemene maatregelen 
en maatregelen voor diverse verkeers-
stromen

• Bodem en groen: evenemententerrein, 
wateroverlast, verkeer, zwerfvuil

• Geluid en geluidshinder
 - Indeling evenemententerrein
 - Geluidsbeperking aan de bron
 - Communicatie naar de omwonen-

den

• Energie: energievoorziening en – 
besparing, veiligheidsaspecten met 
betrekking tot energie

• Water: watervoorziening en – bespa-
ring, sanitaire voorzieningen, afvoer 
afvalwaters

• Vergunningsplichtige inrichtingen:
 - Afvalwaters
 - Elektriciteitsproductie
 - Stalling voertuigen
 - Opslag brandstoffen
 - Geluid

DOCENT

Oscar Moonen is gespecialiseerd inzake 
veiligheid en milieu.
Na zijn studies bedrijfseconomie studeerde 
hij in 1997 af als eerste milieukundig inge-
nieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). 
Daarna werkte hij bij de afvalverwerker 
IMOG waar hij voor de verschillende sites 
milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij 
als consultant actief.
Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve 
en dynamische aanpak wordt het initiatief 
bijzonder leerzaam en aangenaam om te 
volgen. Hij maakt u op een professionele 
manier wegwijs in de materie.

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Milieuzorg tijdens 
evenementen

vr 03 mei ‘19 dag 1 Zwijnaarde € 250,00

* excl. BTW, tarief publieke sector & social profit
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Dossier

Werkt u met een kettingzaag in de bossen 
van het Agentschap voor Natuur en Bos? 
Dan staat veiligheid steeds voorop. Daarom 
werd het Europees kettingzaagcertifi caat 
(ECC) ontwikkeld.
Hiermee wil het Agentschap voor Natuur 
en Bos ongevallen bij exploitatiewerken 
vermijden.

Vanaf 1 september 2019 dient u te beschik-
ken over het gepaste niveau van het ECC.
Met dit certificaat toont u aan dat u als 
kettingzaaggebruiker de kennis en vaardig-
heden  bezit die u minimaal nodig heeft om 
bepaalde werken uit te voeren.

Escala (Skilliant) is erkend als examencen-
trum. U kunt bij ons terecht voor zowel de 

b
U kunt bij ons terecht voor zowel de 

b
opleidingen als de bijhorende examens

b
opleidingen als de bijhorende examens

b
.

Als kettingzaaggebruiker hebt u met een 
ECC een bewijs in handen van uw kennis en 
vaardigheden. Het is een extra erkenning 
als professional of gedreven beheerder.
En u bent meteen op de hoogte van de laat-
ste ontwikkelingen in veiligheid en techniek.

De kettingzaagopleidingen van Escala 

zitten in de lift. De reden? Sinds enkele 

jaren is het behalen van een certifi caat 

in vele situaties verplicht. 

“Veiligheid en techniek zijn heel belang-
rijk”, bevestigt docent en examinator Kurt 
Devos. “En daar spelen we op in”.

De European Chainsaw Standard (ECS) is 
de kennis en vaardigheid die een ket-
tingzaaggebruiker minimaal nodig heeft 
om bepaalde werken uit te voeren. Het 
werd ingevoerd in 2014 door het nationaal 
agentschap EFESC (European Forestry 
and Environmental Skills Council). Escala 
speelde meteen in op de nieuwe regelge-
ving en nam de ECS-opleidingen op in haar 
aanbod. Met succes. Vorig jaar behaalden 
180 cursisten een zogenaamde European 
Chainsaw Certificate. 

Dossier
Bomen vellen in openbare 
bossen - ECC

bWAT ZIJN DE EUROPEAN CHAINSAW STANDARDS?

De European Chainsaw Standards of ECS zijn een omschrijving van de kennis en vaar-
digheden die een kettingzaaggebruiker minimaal nodig heeft om bepaalde werken uit te 
voeren.
Deze standaarden zijn ontwikkeld door kettingzaagexperts uit verschillende Europe-
se landen. Ze zijn dus in alle deelnemende landen dezelfde en vrij beschikbaar voor 
iedereen.
Er worden momenteel vier niveaus van kettingzaaggebruik onderscheiden. Enkel ni-
veau 1 en 2 zijn verplicht. De andere niveaus worden uiteraard sterk aangeraden.
• Niveau 1: onderhoud en doorkorttechnieken
• Niveau 2: basisveltechnieken

Vellen van kleine (diameter < 40 cm) en hellende bomen
• Niveau 3: gevorderde technieken

Vellen van middelgrote en grote bomen (diameter > 40 cm)
• Niveau 4: windval en beschadigde bomen vellen
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“De opleidingen zitten in de lift. En dat is 
positief. Veilig en correct werken met een 
kettingzaag is heel belangrijk.” zegt docent 
en examinator Kurt Devos. Hij is erkend 
boomverzorger van beroep en behaalde 
zelf de hoogste graad in de ECS-opleidin-
gen. “Er zijn vier niveaus in de opleiding”, 
duidt Kurt Devos. “Bij niveau 1 werken we 
op liggend hout. 
Bij niveau 2 en 3 werken we met bomen 
met een dikte tot respectievelijk veertig 
centimeter en een meter. Bij niveau 4 
staan ontwortelde bomen en stormschade 
centraal”.

De opleiding bestaat uit een theoretisch 
gedeelte rond veilig omgaan met een ket-
tingzaag, maar de praktijk op specifi eke 
locaties speelt een essentiële rol. “De 
opleiding niveau 1 gebeurt ofwel op de 
campus Roeselare waar er hout wordt aan-
gebracht, ofwel op locatie. Voor de andere 
niveaus zoeken we geschikte locaties. We 
doen daarvoor vaak beroep op bosgroepen. 
Dat zijn verenigingen die bossen beheren 
van particulieren. Voor niveau 4 gaan we 
op plekken waar er stormschade is of we 
creëren zelf gelijkaardige situaties”.
De opleiding duurt twee à drie dagen, 
naargelang het niveau en wordt afgesloten 
met een examen. “Ook dit neemt een dag 
in beslag”, zegt Kurt. “De onafhankelijk-
heid voor het ECC wordt verzekerd doordat 
de docent en de examinator niet dezelfde 
persoon zijn. De evaluatie gebeurt volgens 
bepaalde standaarden waaraan de kan-
didaat moet voldoen. We bekijken of de 
persoon veilig werkt, de juiste kledij draagt, 
de juiste technieken hanteert en rekening 
houdt met de omgeving. Sinds kort kunnen 

we de resultaten rechtstreeks invoeren in 
een app op de tablet én meteen doorsturen 
naar het Agentschap. Dit is administratief 
een pak eenvoudiger. Vroeger moesten we 
een papieren versie eerst inscannen. Een 
bijkomend voordeel is dat de kandidaat het 
resultaat meteen in zijn mailbox ontvangt”, 
zegt Kurt.

Wie slaagt, die ontvangt een attest. “De 
afgelopen drie jaar zijn er vooral ECC’s 
niveau 1 en 2 behaald. Intussen zijn voor 
september al de eerste deelnemers voor 
niveau 3 ingeboekt. Het niveau stijgt dus”, 
vertelt Kurt. Over de slaagkans kan de 
boomexpert zich niet uitdrukken. “Dat 
hangt af van de deelnemers. Wie dat zijn? 
Heel divers eigenlijk. Van particulieren 
die veilig willen werken, tot personeel van 
grote bedrijven die bijvoorbeeld instaan 
voor het onderhoud van het groen langs de 
wegen, tot leerkrachten van scholen uit de 
groensector”. 

Kurt Devos verwacht de komende jaren nog 
een grotere interesse in de ECS-opleidin-
gen. “Dat merken we nu al aan het stijgen-
de aantal inschrijvingen. Het Agentschap 
Natuur & Bos liet bovendien weten dat 
iedereen die werkt voor hen in bossen, 
zowel eigen personeel als exploitanten, 
straks ook gecertifi ceerd zal moeten zijn. 
Dit zal dus een nieuwe inschrijvingsgolf be-
tekenen. Door de nieuwe regelgeving is het 
hebben van een certificaat heel belangrijk 
en zelfs noodzakelijk geworden. Zeker bij 
officiële werken in steden en gemeenten of 
Vlaamse bossen”, besluit Kurt Devos.

Docent en examinator 
Kurt Devos:

“De opleidingen zitten 
in de lift. En dat is 
positief. Veilig en 

correct werken met 
een kettingzaag is heel 

belangrijk.”
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De VLM heeft heel wat taken van algemeen 
belang: ze werkt aan een levenskrachtig 
platteland en een duurzame open ruimte 
waar het goed is om te wonen, te werken, 
te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
Vlaanderen heeft een hele eigen structuur 
met vele, vaak kleine, historische steden 
die dicht bij elkaar liggen met tussenin 
vele stukjes open ruimte. We moeten zorg 
dragen voor deze open ruimte die steeds 
meer onder druk komt te staan. Verstede-
lijking en bebouwing blijven in Vlaanderen, 
meer dan elders in de wereld, toenemen. 
De ruimte voor natuur en landbouw wordt 
steeds schaarser, terwijl de vraag er naar 
groter is.

Open ruimte is nodig voor voedselproductie 
en energiewinning, om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken, om plan-
ten- en diersoorten te behouden. Mensen 
verlangen ook naar groen en water in de 
buurt, om er te wandelen, te fietsen en te 
ontspannen.
De VLM is een bruggenbouwer. In gebieden 
waar milieu, economie, natuur en verstede-
lijking samenkomen en met verschillende 
belanghebbenden komen wij tot een mooi 
resultaat. Zo werken wij aan een goede 
omgevingskwaliteit.

VLM’ers zijn professionals met passie voor 
hun vak. Door die verschillende specialis-
ten kunnen we oplossingen op maat van het 
gebied en de betrokkenen uitwerken. We 
werken hier samen aan, samen met onze 
vele partners, de burgers en de politiek 
maar ook intern. De samenwerking van 
onze specialisten vormt de basis van onze 
geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we 
complexe opdrachten aan om de omge-
vingskwaliteit te verbeteren.

Bron: www.vlm.be

Escala is al meer dan tien jaar een 

belangrijke opleidingspartner van de 

Vlaamse Landmaatschappij en onder-

steunt de specialisten van de VLM met 

een opleidingsaanbod op maat.

“De opleidingen op maat én de flexibiliteit 
zijn grote troeven. Hoe gecompliceerd de 
vraag ook is, er wordt altijd een oplos-
sing gevonden”, zegt coördinator Sandy 
Colpaert.  

Dossier

Dossier
Klant in de 
kijker: ‘Vlaamse 
Landmaatschappij’
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De Vlaamse Landmaatschappij maakt 

als Extern Verzelfstandigd Agentschap 

(EVA) deel uit van het beleidsdomein 

Leefmilieu, Natuur en Energie van de 

Vlaamse overheid. De kernafdelingen 

zijn Platteland- en Mestbeleid, Projec-

trealisatie, en Mestbank. 

“In de volksmond is de VLM vooral bekend 
als de Mestbank, waar we een adviseren-
de en controlerende functie hebben bij 
landbouwbedrijven. Maar daarnaast zijn we 
ook actief op het vlak van plattelandsbeleid 
en de landelijke inrichting”, schetst Sandy 
Colpaert.

Als VTO-coördinator (vorming - training 
- ontwikkeling) is Sandy onder andere 
verantwoordelijk voor de opleiding van het 
personeel. “Dat kan zowel het regelmatig 
bijschaven van competenties zijn, of een 
cursus voorzien voor nieuwe werkkrach-
ten”, zegt Colpaert. “Het is mijn taak om 
ervoor te zorgen dat onze mensen de oplei-
ding krijgen die ze nodig hebben. Dat is een 
continu proces. Bij VLM schenken we veel 
aandacht aan levenslang leren”. 

Omdat het personeelsbestand heel divers 
is – van administratief personeel, tot infor-
matici, ingenieurs, en landschapsdeskun-
digen – gaat VLM op zoek naar meerdere 
opleidingen. Telkens volgens hetzelfde 
procedé. “We zitten rond tafel met de 
doelgroep en luisteren naar de behoeften. 
Die vormingsronde wordt omgezet in een 
specifieke opleiding, waarvoor we op zoek 

gaan naar een partner. Met Escala werken 
we zo al meer dan tien jaar samen. Het is 
intussen een automatisme geworden om 
aan Escala te denken als we een opleiding 
zoeken”, zegt Colpaert. 

Escala organiseert zo’n tien tot vijftien in 
house trainingen voor VLM. Diverse oplei-
dingen, van skills, tot juridisch, vastgoed, 
HR, communicatie, agressie, bureautica, 
vastgoed, en EHBO. “In het aanbod zien 
we zowel opleidingen rond office, word, en 
excel, als bijvoorbeeld managementtrai-
ning of milieugerelateerde opleidingen. Zo 
loopt er momenteel ook een opleiding voor 
inspecteurs hoe men moet omgaan met 
mondige burgers. Het aanbod is dus heel 
uiteenlopend”, zegt Sandy Colpaert. 

Escala biedt in veel gevallen de trainingen 
aan in de regionale kantoren van VLM. 

“De fl exibiliteit is een grote troef. Hoe 
gecompliceerd de vraag ook is, Escala 
komt bijna altijd met een oplossing. Ook 
bij hoogdringendheid. Bij een dringende 
nood aan een training, speelt Escala heel 
kort op de bal. Een bijkomend pluspunt is 
de verhouding prijs-kwaliteit. Men werkt 
met vakbekwame, gedreven mensen die 
degelijke trainingen op maat aanbieden, 
aan concurrentiële prijzen. Bovendien ap-
preciëren we dat Escala zich niet opdringt 
om opleidingen te verkopen. We hopen dat 
deze samenwerking op deze manier in de 
toekomst kan verder groeien”, aldus nog 
Sandy Colpaert.

VTO-Coördinator 
Sandy Colpaert:

“Het is intussen 
een automatisme 
geworden om aan 
Escala te denken 

als we een opleiding 
zoeken.”
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Onze opleidingen

opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Openbaar groen
Basisopleiding Ecologisch 
Groenbeheerder

do 14 mrt '19
do 28 mrt '19

dag  
dag  

4
Oelegem                                 
Zwijnaarde

€ 200,00 

Kettingzaaggebruik: 
opleiding ECS 2 

wo 13 feb '19
wo 20 feb '19

dag  
dag  

4
Eeklo                                   
Genk                                    

€ 240,00 

Kettingzaaggebruik: 
opleiding ECS 3 

di 19 mrt '19 dag  4 Damme                                   € 240,00 

Kettingzagen: Examen ECC 2
ma 25 feb '19
di 26 feb '19
wo 27 feb '19

dag  
dag  
dag  

2
Eeklo                                   
Eeklo                                   
Genk                                    

€ 200,00 

Kettingzagen: examen ECC 3 wo 27 mrt '19 dag  2 Damme                                   € 240,00 

Kwaliteitsbestekken en on-
kruidbeheer in de openbare 
groene ruimte

vr 15 mrt '19 dag  2 Zwijnaarde € 200,00 

Plantenkennis - basisopleiding di 01 apr '19 dag  8 Roeselare € 450,00 

Plantenkennis - openbaar 
goren

25 apr '19 dag  8 Mechelen € 350,00 

Veilig en milieubewust omgaan 
met pesticiden

vr 22 mrt '19 dag  2 Zwijnaarde € 100,00 

Duurzaam beheer van 
sportvelden

vr 10 mei '19 dag  2 Zwijnaarde € 150,00 

Duurzame 
beplantingsconcepten

ma 11 mrt '19 dag  4 Zwijnaarde € 300,00 

Ongediertebestrijding
wo 20 feb '19
wo 13 mrt '19

dag  
dag  

2
Zwijnaarde                                
Westerlo

€ 150,00 

Waterdoorlatende bestrating zie www.escala.be

Juridisch 

De watertoets
wo 23 apr '19
wo 15 mei '19
di 12 jun '19

dag  
dag  
dag  

2
Kortrijk                      
Antwerpen                                
Hasselt

€ 150,00

Geluidshinder zie www.escala.be

Publieke gebouwen 
Camerabewaking di 04 jun '19 av   4 Zwijnaarde € 340,00 

Energiezuinig verlichten in 
publieke gebouwen

vr 21 mrt '19
do 07 jun'19

dag  
dag  

2
Zwijnaarde                                
Westerlo

€ 210,00 

Mobiliteit
Weg- en werfsignalisatie: 
signalisatie van verkeers-
belemmeringen

ma 18 feb '19
ma 27 mei '19

dag  
dag  

2
St-Michiels                           
Westerlo                                

€ 180,00 

Weg- en werfsignalisatie: uit-
breidingsmodule opmaak van 
signalisatieplannen

di 19 feb '19
di 28 mei '19

vm   
vm   

1
St-Michiels                           
Westerlo                                

€ 80,00  

* excl. BTW
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opleiding start tijdstip sessies locatie prijs*

Weg- en werfsignalisatie: 
plaatsen van signalisatie en 
opmaak van signalisatieplan-
nen - totaalpakket

ma 18 feb '19
ma 29 mei '19

dag  
dag  

3
St-Michiels                           
Westerlo                                

€ 220,00 

Milieu en veiligheid
Aandachtspunten bij de 
aanvraag van een omgevings-
vergunning

do 16 mei '19 dag  3 Kortrijk € 490,00 

Asbest  -  
eenvoudige handelingen

vr 22 feb '19
vr 15 mrt '19

dag  
dag  

2
Kortrijk
Zwijnaarde

€ 190,00 

Beheersen van geurhinder do 28 mrt '19 na   2 Zwijnaarde € 340,00 

De milieuwetgeving in Brussel
di 27 feb '19
wo 07 mei  '19

av   
nm   

2
Zwijnaarde
Kortrijk

€ 340,00 

De milieuwetgeving in Wallonië
do 07 feb '19
do 25 april '19

nm   
nm   

2
Zwijnaarde
Kortrijk

€ 340,00 

De omgevingsvergunning 
treedt in werking

di 21 mei '19 vm   1 Zwijnaarde € 170,00 

De Vlarem "Omgevingstrein"
di 07 mei '19
di 04 jun '19

nm   
nm   

1
Antwerpen                               
Zwijnaarde

€ 170,00 

Recente wijzigingen in de 
milieuwetgeving

wo 22 mei '19
di 18 jun '19

nm   
vm   

1
Zwijnaarde
Antwerpen                               

€ 170,00 

Basiscursus omgevingsrecht: 
algemeen overzicht milieurecht

ma 06 mei '19
ma 11 mrt '19

dag  
dag  

6
Hasselt                                 
Zwijnaarde

€ 450,00 

Milieuzorg tijdens 
evenementen

vr 03 mei '19 dag  2 Zwijnaarde € 250,00 

Veiligheid op speelpleinen en 
veiligheid van speeltoestellen

vr 01 mrt '19 dag  2 Zwijnaarde € 150,00 

* excl. BTW
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info en inschrijvingen

 051 26 87 65
  tine@escala.be

www.escala.be

Openbare ruimte

ESCALA GEEFT KWALITATIEVE ANTWOORDEN OP ACTUELE OPLEIDINGSNODEN VOOR DE 
PUBLIEKE SECTOR, DE SOCIAL PROFIT EN NON-PROFIT.

Escala staat garant voor innovatieve 
opleidingen die vrij gevolgd kunnen 
worden via het kalenderaanbod of op 
maat in-house georganiseerd worden. 
Vertel Escala welke opleiding(en) uw 
medewerkers exact nodig hebben. Escala 
plant en organiseert samen met u de 
opleidingen ‘à la carte’ in een veelheid van 
functies en sectoren, zowel voor starters 
als gevorderden.
Binnen Escala vertaalt een team van 
15 ontwikkelaars, elk vanuit hun eigen 
expertise, de polsslag van de sectoren in 
eigentijdse opleidingen.Onze docenten zijn 
maximaal vertrouwd met uw sector. Vanuit 
hun eigen expertise brengen ze actuele 
kennis en vaardigheden bij, waarmee de 
deelnemers concreet aan de slag kunnen.

15 interessedomeinen op uw maat
• wetgeving en sociale topics
• overheidsopdrachten en aankoop
• omgevingsrecht
• HR en management
• klantgerichtheid, marketing, communi-
catie
• IT-opleidingen en burotica
• taalcursus
• veiligheid, milieu en kwaliteit
• openbaar groen
• financiën en verzekeringen
• mobiliteit en logistiek
• gebouwenbeheer en facility management
• grootkeuken en HACCP
• zorg en welzijn
• persoonlijke vaardigheden


