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Op 2 oktober 2017 hield de Monumentenvereniging 15 april 1945
Doesburg een informatieavond voor monumenteigenaren over het
thema: Hoe verduurzaam ik mijn monument?
In dit document wordt de belangrijkste informatie samengevat, zodat
het nemen van verduurzamende stappen eenvoudiger wordt.

En waarom is verduurzamen ook
alweer belangrijk?
De wereld verbruikt meer fossiele
brandstoffen dan ooit tevoren en
dit moet veranderen. Als de hele
wereldbevolking

zoals

de

Nederlander zou leven, hebben we
vier(!) planeten nodig, om te overleven. Als we op deze voet verder
gaan, hebben toekomstige generaties een onomkeerbaar probleem. Het
is vijf voor twaalf, maar nog niet te laat! We moeten verduurzamen om
People, Planet & Profit (mensen, planeet en economie) weer in balans te
krijgen, zodat we de aarde niet verder uitputten.
Op micro-niveau….. in het belang van uw monument: “Goed gebruik is
de beste bescherming”. Om ook monumenten in te toekomst interessant
te houden om in te wonen en werken, zijn energiebesparende en
comfortverhogende maatregelen in veel gevallen een noodzaak. Om
toekomstige generaties van onze monumenten te laten genieten, zullen
deze maatregelen met zorg moeten worden uitgevoerd. Verkeerde
beslissingen kunnen niet alleen leiden tot schade aan de monumentale
waarden maar kunnen ook ernstige problemen veroorzaken zoals
houtrot en schimmels.

Een belangrijk en weinig samengevat onderwerp. We doen een poging…
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AMBITIE VAN
DOESBURG IS OM IN
2050 EEN
ENERGIENEUTRALE
GEMEENTE TE ZIJN

Voor het behalen van deze ambitie heeft Gemeente Doesburg een
routekaart opgesteld met de volgende thema’s


Energiebesparing woningen en bedrijven



Gemeentelijk vastgoed en voorzieningen



Mobiliteit



Opwekking duurzame energie

En daarbij….. “Komende jaren
specifieke aandacht/aanpak voor de
verduurzaming van monumentale
woningen”
Herfst

2017

heeft

Gemeente

Doesburg

de

Duurzaamheidslening

beschikbaar gesteld, als ondersteuning bij het verduurzamen van
(monumentale) woningen. (Komt nog terug in hoofdstuk 4)
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DE BELANGRIJKSTE TIPS VAN
ENERGIE IN ERFGOED
VOOR HET VERDUURZAMEN VAN
UW MONUMENT

1. Begrijp uw monument
2. Beperk de energievraag
3. Energie opwekken
4. Financiering
5. Het stappenplan
Deze thema’s komen hier aan bod, omdat Energie in Erfgoed zoveel
mogelijk monumenteigenaren willen aansporen om stappen te nemen.
Wij zijn monumentenmensen, die met passie werken met en voor
monumenten. We zien dat op veel plekken de informatie over
verduurzaming beter kan en daar willen wij mee helpen.
Huis en Erfgoed Collectief is een bedrijf dat restauraties en onderhoud
aan monumenten begeleidt. AdVinci is een advies- en detacheringbureau
op gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Erfgoed en Bouwen bij
gemeenten en provincie. Samen kennen we de wereld van monumenten
en duurzaamheid van beleid tot uitvoering en die kennis willen we ten
dienste stellen van de toekomst en voor eerlijke prijzen.
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Trias Energetica
Voordat we u door de vier belangrijkste uitgangspunten meenemen,
frissen we uw geheugen nog even op met de Trias Energetica. Dit model
geeft het principe weer van de weg naar een duurzame samenleving:

1. Beperk het energieverbruik
door verspilling tegen te gaan.
2. Maak maximaal gebruik van
energie uit duurzame bronnen,
zoals wind-, water-, en zonneenergie.
3. Maak zo efficiënt mogelijk
gebruik
brandstoffen

van
om

fossiele
in

de

resterende energiebehoefte te
voorzien.

Dus: eerst uw energie verbruik terugbrengen door slimmer om te gaan
met uw energie, zuinige apparatuur te gebruiken en de warmte binnen te
houden. Dan zo duurzaam mogelijk energie opwekken en als het nodig
is, fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken.
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1. BEGRIJP UW MONUMENT

Uw pand is ooit als monument aangewezen vanwege esthetische
schoonheid, zeldzaamheidswaarde en/ of bijzondere bouwhistorische
elementen. Als u iets wil wijzigen aan uw monument, dan krijgt u te
maken

met

wetgeving.

De

voorgestelde

werkzaamheden

worden

gewogen en beoordeeld, zodat uw monument zijn waarde niet verliest en
het bouwwerk geen gevaar loopt. Het plaatsen van dubbel isolatieglas
bijvoorbeeld, kan met een grote spouw het historische karakter van het
venster teniet doen. Dat wordt dan ook niet toegestaan.

Onze tip: denk met uw monument
mee. Wat laat dit eeuwenoude pand
toe? Hoe blijft het mooi en goed in de
toekomst?
Let op! In uw monument kunnen sommige verduurzamende maatregelen
zelfs schade aanrichten aan de bouwkundige toestand, bijvoorbeeld als
de materialen niet kunnen ademen en er schimmels ontstaan. Dit werkt
anders

dan

noodzakelijk.
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bij

naoorlogse

bouwwerken

en

maatwerk

is

hierbij

2. DE ENERGIEVRAAG BEPERKEN

Elk pand gebruikt energie. We verwarmen, koken, douchen, verlichten,
gebruiken apparatuur etc.

Tussen de 80 % en de 90 % wordt
gebruikt voor het verwarmen.
De rest van de energie wordt gebruikt
voor verlichting, koken, tapwater en
apparatuur.
Warmteverliezen per gebouwdeel:
30 % door het dak
30 % door de ramen en deuren
25 % door de muren
10 % door de begane grond vloer
5 % door kieren, schoorstenen en
ventilatie
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Bedenkt u eens waar u energie voor gebruikt…
Wordt uw gehele monument verwarmd en gebruikt u die ruimtes ook
allemaal? Of kunt u slim omgaan met welke warmte u wanneer en waar
wilt hebben? Is een dikke trui bij geringe kou niet een goede optie? Kunt
u zuiniger omgaan met uw wasdroger, die doorgaans energie slurpt? Zijn
er opvallende kieren in uw monument?

Kortom: ziet u kleine maatregelen of aanpassingen in uw gedrag die de
energievraag omlaag kunnen brengen?

Deze infraroodfoto laat zien
dat er duidelijke
warmtelekken in
dit pand aanwezig
zijn.
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Een manier om de energievraag te beperken is het isoleren van uw
monument. Let u daarbij goed op het belang van uw monument. Te veel
isoleren is schadelijk voor de constructie en uw gezondheid. Ventilatie is
dan ook heel erg belangrijk.

Verschillende soorten isolatie:


Vloerisolatie



Wandisolatie



Isolerend glas / achterzetbeglazing



Kierdichting



Dakisolatie

Bij iedere vorm van isolatie moet worden bekeken of en hoe dit in uw
monument kan gebeuren. Het isoleren van een eeuwenoude marmeren
vloer is bijvoorbeeld niet aan de orde.
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Vloerisolatie is soms mogelijk. Het verhoogt het comfort enorm. Bij een
natuurstenen of plavuizen vloer is het soms ook mogelijk.
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Het toepassen van wand- of muurisolatie gaat bij monumenten vaker mis.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de vochtregulatie goed moet zijn.
Deskundig advies van een kenner van oude panden is noodzakelijk.
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Het isoleren van monumenten is vaak aan de orde. Enkel glas en kieren
kunnen zorgen voor veel kou in de achterliggende ruimte. Om het
monumentale venster te sparen is achterzetbeglazing een goede optie.
Dubbel glas (met zichtbare spouw) is eigenlijk nooit gewenst, maar
monumentenglas kan vaak wel. Let op: Echt oude ramen mogen niet
vervangen worden.
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Isolerende

raamdecoratie,

verrassend goed!

11

dikkere

gordijnen

en

luiken

isoleren

Is het nodig om uw dak te isoleren? Let er dan op dat de materialen goed
kunnen ademen (ter voorkoming van schimmelvorming) en dat oude
kaponderdelen niet verstopt worden.
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Pas duurzame en gezonde materialen toe. Dat is belangrijk voor uw
gezondheid, maar ook voor de constructie.
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3. ENERGIE OPWEKKEN

Als u de energievraag hebt beperkt, dan is het erg interessant om te
bekijken hoe u de energie op kunt wekken. Zonnepanelen op de
historische daken van Doesburg is doorgaans niet toegestaan in het
vigerende beleid. In de gemeente Doesburg zijn echter verschillende
ideeën ver en minder ver gevorderd om collectief energie op te wekken
bijvoorbeeld via zonnepanelen op bedrijfsdaken of via waterkracht.
Vraag dit na bij uw gemeente en het energieloket, want men staat te
springen om collectief aan de slag te kunnen! Ook kan Buurtkracht helpen
om gezamenlijke interesses in het opwekken van energie bij elkaar te
brengen

en

het

tot

een

succes

te

maken.

Het

https://www.liemersenergieloket.nl/gemeente/doesburg
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energieloket:

Er zijn echter nog meer mogelijkheden om in uw monument energie op
te wekken, zoals via infrarood-panelen, warmtepompen, etc.
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4. FINANCIERING

Als u overweegt uw monument te verduurzamen is het handig om te
weten welke financiële regelingen er zijn. We noemen hier de meest
belangrijke regelingen voor duurzaamheidsmaatregelen:


Rijksmonumenten:

via

het

Nationaal

Restauratiefonds

een

laagrentende leningen voor verduurzamingsmaatregelen.


Gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen sinds kort bij gemeente
Doesburg terecht voor de laagrentende duurzaamheidslening.



www.milieucentraal.nl informeert over landelijke subsidieregelingen.

Het idee achter laagrentende duurzaamheidsleningen: De
energiebesparende maatregel is binnen enkele jaren
terugverdiend, terwijl de lening tegen die tijd is afbetaald.
Afhankelijk van de maatregel, wegen de energiebesparingen (en
dus geldbesparingen) op tegen de aflossing van de lening. Zo
heeft u meer comfort en bent u goed bezig!
(Ook goed om te weten: Voor instandhouding van uw gemeentelijke
monument kent de gemeente een subsidieregeling. Rijksmonumenten
kunnen kosten verrekenen met de inkomstenbelasting. En let op: Geld
lenen kost geld.)
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5. HET STAPPENPLAN

Oriënteren, keuzes maken en uitvoeren… Dit zijn drie belangrijke stappen
als u iets voor elkaar wil krijgen. Monumenteigenaren komen vaak in een
web aan informatie terecht, waarbij de oriëntatiefase vaak al lastig is en
men vaak afhaakt. Hoe kunt u nu te werk gaan? Stap voor stap in ieder
geval. We wensen u en uw monument een goede toekomst toe! Als u
vragen heeft kunt u terecht bij:


Het Liemers energieloket



De gemeente (over de
gemeentelijke regelingen
en wet- en regelgeving).



Energie in Erfgoed over
meer informatie over de
Erfgoed Energiescan

Energie

in

Erfgoed

heeft

een

energiescan

ontwikkeld

voor

monumenteigenaren, omdat we weten waar u en anderen tegenaan
lopen. We helpen u door deze stappen heen en stellen een rapport op met
verbeterpunten in uw pand. We adviseren onafhankelijk en kunnen u
nadien informeren over subsidie / financiering. De scan kost € 375,- voor
monumenten in Doesburg.
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LINKS NAAR WEBSITES / REGELINGEN


https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/
duurzame-monumenten-lening



https://www.doesburg.nl/home/alleonderwerpen_247/product/duurzaamheidslening_1006.html



https://www.liemersenergieloket.nl/gemeente/doesburg



https://www.milieucentraal.nl
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