
09.00 Ontvangst
09.30 Welkom 

Voorzitter NVBV: Ieke Kuijpers-Van Gaalen (DGMR)
09.45 Keynote 1 - Claudia Bouwens (NEPROM) 

Klimaatadaptief bouwen met de natuur
10.25 Keynote 2 - Leonie van der Steen (Square Wise)

Welke stap heeft de grootste impact
11.05 Pauze
11.30 Parallelsessies: A  - Resilent City 

 
Jack Doomernik  
(Avans) 
Slim omgaan met ener-
gie op stedelijk en  
gebouw niveau

B  Klimaatvraagstukken in de  
praktijk
 
Tineke Noorman (Noorman)
De spagaat tussen theorie en  
praktijk

 
Geurt Donze / Pieter Nuiten (WE 
adviseurs) 
Het meetbaar maken van de 
CO2 -impact van de bouw

C Rol van de  
bouwfysicus in een  
ontwerpteam

“Wat voor eisen stelt de toe-
komst. Adviseurs, docenten 
en studenten aan het woord”. 
• Peter Kuindersma  

(Nieman) 
• Martina Moerman (Haagse 

Hogeschool) 
• Ward Somers (TU  

Eindhoven) 
• Iris Wijsman (senior  

adviseur Nelissen)
• Suzanne de Groot (Peutz) 
Discussie o.l.v. Ton Ton 

12.30 Lunch
13.30 Gezond en Energiezuinig: én én gebouwen (NVBV, TVVL, ISIAQ.nl) - Regina Bokel (TU Delft) en Bas de Bont

13.45 Studenten aan het woord - Uitreiking Kees van der Linden Prijs
• Marc Tavenier - “De effecten van stedelijke omgevingen in PV-simulaties”
• Elisabeth van Pruissen - “Lokaliseren van een akoestische bron met gebruik van een  

tetrahedron-microfoonconfiguratie”
• Yamini Patidar - “Naturally air-conditioned nearly- zero-energie housing: the earth, wind & fire case study”

14.15 Parallelsessies (drie keer 30 min & 5 min tijd om te wisselen)
14.20 A 

Bouwkwaliteit en  
duurzaamheid in de 

praktijk

B 
Bio based

C 
Energie &  

gezondheid

D 
Akoestiek &  

(dag)licht

E 
Klimaatverandering

Ruben Dijkstra 
(DGMR) 

De ontwikkeling en 
aandachtspunten van 

sprinkler in  
parkeergarages

Marijn Heeren 
(Avans)

Urban living labs
paviljoen bio-iso

Eric Terry  
(Actiflow)

De digitale tweeling 
voor optimalisatie 

van comfort en  
energieverbruik in  

gebouwen

Jan Hardlooper 
(Buro bouwfysica)

Spuien via de  
Amsterdamse  
geluidloggia

Janneke van de 
Weerd (LBP Sight) 

De ro van de bouw-
fysisch adviseur bij 

klimaatadaptief  
bouwen 

Jan Pieter van Dalen 
(ISSO)

Praktijkprotocollen 
i.r.t. wet  

kwaliteitsborging

Paressa Loussos 
(ABT)  

Hygrische aspecten 
en aantasting 

bio-based materialen

Anne-marije Scheffe 
(Stimular)

Verduurzaming  
zorgvastgoed: de  

routekaart en de rol 
van bouwfysici

Merijn Bink 
Daglicht – de gebruiker  

centraal

Annebeth Muntinga 
en Farid Saif  (DWA) 
Hittestress: ontwer-
pen voor een koele 

stad 

Aldo de Jong en 
Noortje Alders (ISSO)

Circulariteit in  
Referentiedetails

Janneke de Kort 
(TU/e)

Emissies van (bio- 
based) materialen

Arjan van Helvoort 
(Atriensis)

Samen sneller  
verduurzamen

Hans Bosch (DGMR soft-
ware) 

De invloed van de nieu-
we NPR4056 op daglicht-

factoren in de praktijk

Eleonora Brembilla  
(TU Delft)  

Windows to the 
future 

16.00 Afsluiting & borrel in Grand Café


