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wat is 
DUURZAAMHEID ?

WAT is duurzaamheid eigenlijk?

“ om lang mee te gaan “

GEBOUW + AARDE

Monument behouden is sowieso 
DUURZAAM(er)?

Onderscheid tussen GEBRUIK & VERBRUIK 



Begrippen

Duurzaam GEBRUIK van een Monument is een 
VOORWAARDE voor BEHOUD van de 
monumentale waardes. 

HERGEBRUIK van een pand kan ervoor zorgen 
dat het in goede staat blijft. Een PASSENDE 
functie is dan een MUST.

MAKKELIJK passend vs. MOEILIJK passend

Voorbeeld;

- Abbekesdoel, Bleskensgraaf



Begrippen

Aanpassen van panden aan HUIDIGE EISEN.

Moet het dan voldoen aan alle WET- en 
REGELGEVING? Aan alle eisen van het 
BOUWBESLUIT?

Welke COMFORT eisen kan de opdrachtgever 
stellen? Moet hij/zij concessies doen? 

RESTAURATIELADDER.

Voorbeelden verschil comfort-eisen.
- tocht
- decentrale verwarming
- condens



Begrippen

Verminderen van VERBRUIK van

- WATER

- ENERGIE (CO2)

Waarom wil je verminderen?

- MILIEU

- GELD

- ANDERE DRIJFVEREN

Voorbeelden
- Waterverbruik per gem. huishouden



Bepalen van je DOEL

Welk DOEL heb je voor ogen? 

Wat WIL je bereiken?  Wat KUN je bereiken? 
En HOE wil je het bereiken?

Welke OFFERS ben je bereid te brengen?

link;

www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

http://www.vberduurzamingsrichtlijnen.nl/


bepalen van je DOEL

S.M.A.R.T.
- Specifiek (besparing in m³/kwh/€)

- Meetbaar (wat verbruik ik nu)

- Acceptabel (budget)

- Realistisch (wat kan er?)

- Tijdgebonden (juist moment)

Voorbeelden
- Gasverbruik + Luchtvochtigheidsmeting



bepalen van je DOEL

Verduurzaming hofstede HEMELRIJK

Het DOEL van de opdrachtgever;

- S. Gasverbruik naar 0%. Warmte en 
koeling middels warmtepomp.

- M. Huidig verbruik.

- A. Budget is toereikend.

- R. Monumentale waardes vastgelegd in 
BH onderzoek. Vooroverleg gemeente.

- T. Uitvoering ten tijde van 
renovatiewerkzaamheden.



bepalen van je DOEL

Inzoomen op de WARMTEBEELD camera.

Want wat ZIE je nu eigenlijk? Als je weet 
dat de thermische weerstand van 
verschillende onderdelen gelijk is, en ze 
geven een hele andere kleur. Wat 
BETEKENT dat dan?

In dit voorbeeld vermoeden we dat de 
ISOLATIE in de spouwmuur is weggezakt, 
en er buitenlucht via de knellat in de 
spouw, achter de isolatie komt. 



bepalen van je DOEL

Terugdringen VERBRUIK. 

Betekent sturen van menselijk GEDRAG.

- Slimme Thermostaat,

- Standby Killers,

- LED,



de SUBSIDIES

Vast onderdeel van de 
verduurzamingsadviezen is een overzicht 
van de aan te spreken SUBSIDIES;

- ISDE.

- NRF voor opstellen advies.

- Woonhuis subsidie RCE.

- SIM subsidie RCE

- BTW op PV panelen.

- Provinciale Subsidies.

Link
www.energiesubsidiewijzer.nl

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/


Keuze materialen

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom verdient 
ieder monument een andere aanpak. MAATWERK 
is de STANDAARD.

Isolatie: dikker is niet altijd beter. Wat doet een 
dikkere isolatieschil met het aanzicht van een 
gebouw? Kan het worden ingepast in het 
gevelbeeld?

Bouwfysische voorkeur heeft het om aan de 
bui.zijde van de constructie te isoleren, want dan 
staat constructie niet bloot aan grote thermische 
schommelingen. Dit geeft vaak wel problemen 
met monumentale waardes. Denk aan 
beschermde monumenten en stads- en 
dorpsgezichten.

Voorbeeld
- Restauratie Eisenhowerflat, Utrecht



Keuze materialen



Projecten

Funderingshestel

Risico op koudebruggen

Risico op vochtdoorslag



Projecten
Kritische details vanuit de constructie die          
goed ingepast moeten worden.



Projecten
• Inpassen vondsten



Projecten

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.



Projecten

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.



Projecten

Toepassing van droogbouw; 

wandverwarmingspanelen, omdat de 
verdiepingshoogte geen ruimte laat voor 
vloerverwarming. 

Vloerplaatsystemen voor vloerverwarming.

Let wel op met plaatsen!



Projecten

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.

Een groot gedeelte van de warmte verlies je 
via de glasopeningen. Hier is veel winst te 
behalen;

1. met het plaatsen van achterzetbeglazing.

2. met aanbrengen monumentenglas

3. met aanbrengen folie 

Denk aan ventilatie van de spouw!



Projecten



Projecten

Inpassen Installaties vraagt de nodige
aandacht voor het ambitieniveau en < heel 
belangrijk, wat het monument kan
verdragen

Ook de toegankelijkheid en veiligheid vraagt
aandacht.  



Projecten
duurzame op-
wekking elektra
en warmte







de VRAGEN



Lakerveld Ingenieurs &  Architecten
Noordzijde 95A, 4225PL Noordeloos

tel: 0183 582 600

mail: h.lakerveld@lakerveld-noordeloos.nl


