
VAKBLAD OVER KWALITEITSBORGING BIJ PRODUCTEN, HANDHAVING EN REGELGEVING

www.nbd-online.nl en
www.omgevingindepraktijk.nl

BO
UWKWALITEIT

IN DE PRAKTIJ
K

nr. 2 maart 2021

THEMA’S:
• Milieuprestatie
• Circulariteit

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 2 maart 2021  | 3

Inhoud

Colofon

Adverteerdersindex

NEN 44

Voorpagina

In het voormalige

Ketelhuis in Delft heeft

Vakwerk Architecten

een onderkomen ge-

vonden. Het Vakwerk-

huis is een bron van

hernieuwde energie,

een plek van samen-

komst die bruist.

Foto: Boudewijn Bollmann.F t B d ij B ll

12 34

Milieuprestatie
6 NMD faciliteert circulair 

bouwen
9 Houtbouw mist eerlijk 

speelveld bij MPG-berekening
12 Fiscaal voordeel bij lagere

milieuprestatie
14 Drijvende ballen beperken

plasbrand
16 Grenfell Inquiry (10) 
19 Kinderen verwarmen de school
22 Wkb-update maart 2021

Circulariteit
24 Floriadeterrein toont groene

stad van de toekomst
26 Food Forum symboliseert

Flevoland
28 Circulaire toegang tot de

Floriade
30 Welke samenleving willen we 

zijn?
34 ‘Fout’ beton keert terug in

terrazzovloer

En verder
5 Column

33 Octrooi

36 Waar op te letten bij de

CAR-verzekering?

39 Vraag en antwoord

40 Nieuws

42 NEN nieuws

46 Verenigingsnieuws VBWTN

HOOFDREDACTIE
Ing. Frank de Groot

Katja van Roosmalen

REDACTIE
Wico Ankersmit (directeur Vereniging BWT Nederland)

Peter Brouwer (D+B architecten) 

Ir. Hajé van Egmond (Adviseur Omgevingsrecht en kwaliteitsborging, 

Geregeld BV)

Joost Heijnis (cepezed)

Vincent Hilhorst (Gemeente Den Haag DSO)

Ir. Annet van der Horn (NEN Bouw)

Ing. Gert-Jan van Leeuwen (Docent en adviseur bouwregelgeving)

Drs. ing. Harry Nieman (Nationale Milieudatabase)

Dr. ir. C.C.A.M. (Caspar) van den Thillart (adviseur CE-markering en 

industrieel bouwen)

Jacco van der Weel (gBOU.)

Alle bijdragen worden op persoonlijke titel geschreven.

UITGEVER
Davey Cobben (daveycobben@vakmedianet.nl)

EINDREDACTIE
Marit Hazeleger (bouwkwaliteit@vakmedianet.nl)

VORMGEVING
Colorscan B.V. (www.colorscan.nl)

ABONNEMENTEN
Vakmedianet Klantenservice, Postbus 31, 2370 AA Roelofarends-

veen. Tel. (088) 58 40 888; klantenservice@vakmedianet.nl.

Abonnementen: € 249,- (excl. btw), losse nummers € 27,50 (excl. btw).

Verschijnt 9 maal per jaar.

Een abonnement geldt steeds voor een jaar en kan op elk gewenst 

tijdstip ingaan. Het abonnement wordt automatisch met een jaar 

verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van

het abonnementsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij Vakmedianet

Klantenservice. Vanwege de aard van de uitgave gaat Vakmedianet

uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt 

onder het algemene verbintenissenrecht. Leden van de Vereniging

BWT Nederland dienen met betrekking tot wijzigingen/opzegging 

lidmaatschap contact op te nemen met de ledenadministratie van de

Vereniging BWT Nederland.

Tel. (0318) 438340.

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Rick Bakker (rickbakker@vakmedianet.nl), (088) 584 04 25

www.omgevingindepraktijk.nl  |  www.nbd-online.nl  

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)

overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Vakmedianet 

bv en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als u geen prijs 

stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Vakmedia-

net Klantenservice, Postbus 31, 2370 AA Roelofarendsveen.

ISSN: 1382-4937

© Vakmedianet 2021

Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze 

uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geau-

tomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 

Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen 

te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3051, 2130 KB Hoofd-

dorp, telefoon (023) 799 78 10. Voor het overnemen van een gedeelte van deze 

uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 

16 Auteurswet dient men zich te wenden tot de Stichting PRO, Postbus 3060, 

2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 09. Voor het overnemen van een 

gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men

zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave 

de uiterste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)

fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), 

redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

Aangeleverde artikelen kunnen worden hergebruikt voor elektronische doeleinden.


