
 
 
 
 
 
 

Thema-avond over duurzaam monumentenbeheer 
 

Datum: maandag 2 oktober 2017 

Plaats: Burgerzaal van het stadhuis 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Organisatie: Monumentenvereniging Doesburg i.s.m. de gemeente Doesburg 

 

Na de succesvolle thema-avond over ‘Monument en glas’ die de Monumentenvereniging in 

april van dit jaar organiseerde, wordt op maandagavond 2 oktober in samenwerking met de 

gemeente Doesburg een avond georganiseerd die in het teken staat van de overige mogelijk-

heden om uw monument te verduurzamen. 

N.B. : aanmelden noodzakelijk ! 

 

 

Het programma voor deze avond: 

 Vanaf 19.45 uur inloop. 

 Welkomstwoord door de voorzitter van de Monumentenvereniging 

 Welkomstwoord door wethouder Fred Jansen  

 Dhr. Mario Groot Kormelink (beleidsadviseur milieu van de gemeente Doesburg) : 

gemeentelijk energiebeleid en het energieloket 

 Mevr. Mia Buddingh ( Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, 

SVn): o.a. duurzaamheidslening en stimuleringslening 

 Mevr. Denise Huntjes en Dhr. Martijn Haitink (Energie in Erfgoed: 

www.energieinerfgoed.nl): Duurzaam erfgoed en de energiescan  

 Vervolgacties 

 Rondvraag en sluiting  

 

Duurzaam monumentenbeheer 

Duurzaamheid staat momenteel zeer in de belangstelling. We moeten zuinig met onze ener-

giebronnen omgaan. Voor woningen zijn isolerende maatregelen daarom hard nodig. Ze be-

sparen niet alleen energie en dus kosten, maar verhogen ook het comfort en de veiligheid. 

Historische monumentale panden zijn in de regel vaak minder goed geïsoleerd dan nieuwe 

woningen, maar ook voor monumentale panden zijn er verschillende specifieke oplossingen 

om onnodig energieverlies te voorkomen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en 

raamisolatie. Al die oplossingen mogen de monumentale waarde van een pand echter niet 

aantasten.   

 

Er is veel onduidelijkheid over energiebesparende maatregelen bij monumenten. Welke in-

grepen mogen wel en welke zijn juist niet toegestaan en welke maatregelen veroorzaken juist 

schade en schimmels bij het monument? Wat is mogelijk en wat is onmogelijk?  

 

http://www.energieinerfgoed.nl/


Op deze informatieavond zult u worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden 

om te komen tot een comfortabel en energiezuinig monument. Uiteraard is niet elke oplossing 

geschikt voor elk monument maar u krijgt wel een beeld van de mogelijkheden op het gebied 

van energiebesparing en comfortverhoging zonder de monumentale waarden en de leefomge-

ving te schaden.  

 

Ondersteuning en begeleiding 

Aan alle energiebesparende maatregelingen hangt natuurlijk een prijskaartje. Voor een groot 

deel worden deze kosten terugverdiend vanwege de besparing op de energiekosten. Maar ge-

lukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een financiële 

ondersteuning, bijvoorbeeld door een laagrentende lening. Daarnaast kunt u worden begeleid 

met een deskundig advies waardoor u voor een belangrijk deel wordt ‘ontzorgd’.   

In deze presentatie over duurzaam erfgoed komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Wat is duurzaamheid? 

 Hoe werken energieverliezen? 

 Nut en noodzaak van isoleren? 

 Isoleren van vloeren 

 Isoleren van wanden en muren 

 Energiebesparing kozijnen 

 Isoleren daken 

 Installaties 

 Bufferzones 

 Subsidies en financiën 

Aanmelden noodzakelijk. Aantal plaatsen beperkt.  

Vanwege de samenwerking met de gemeente Doesburg is deze avond gratis toegankelijk.  

Er is echter een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (maximaal 60). U dient zich daarom aan 

te melden.* De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geregistreerd, waarbij 

leden van de Monumentenvereniging voorrang krijgen.    

 

De informatie op deze avond is ook van groot belang voor monumenteneigenaren die nog 

geen lid zijn van de monumentenvereniging. Deze avond is dan ook een mooie aanleiding om 

u aan te melden als lid.* Indien er nog plaats is zijn ook niet-leden van harte welkom.  

 

Indien u specifieke vragen heeft kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. Wij bekijken dan of  

een van de sprekers hier aandacht aan kan besteden.  

 

 

 

*via  

email:   info@monumentenverenigingdoesburg.nl  

schriftelijk:  Gasthuisstraat 6, 6981 CS Telefonisch: 0313 410768 

website:  www.monumentenverenigingdoesburg.nl 
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