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Goed van start:  

algemene aan-

dachtspunten  



 ■ Meter: ken uw energie-

verbruik 

 ■ Monument: weet wat van 

historische waarde is (en 
wat niet) 

 ■ Maatwerkadvies: een 

gewoon energieadvies biedt 
weinig hulp bij monumenten 

 ■ Maatregelen: weet hoe 

goed ze werken, hoe snel u 
ze terugverdient, en wat ze 
doen met het monument  

  

De vier M’s 



Verduurzamen in vier stappen 

    

 
STAP 2 
 
spring 
zuinig om 
met 
energie 

 
STAP 1 
 
vermijd 
gebruik 
van 
energie 

 
STAP 3 
 
gebruik 
waar 
mogelijk 
duurzame 
energie 

 
STAP 4 
 
gebruik 
voor de 
rest nog 
fossiele 
energie 



Verduurzamen in vier stappen 

    

 
STAP 1 
 
● daglicht 
● schaduw 
● warmte van 

de zon 
● natuurlijke 

ventilatie 
● droog-

ruimte 

 
STAP 2 
 
● regeling en 

ketel cv 
● kierdichting 
● ledlampen 
● deelstoken 
● gordijnen  

en luiken 
● isolatie 

 

 
STAP 3 
 
● groene 

stroom/gas 
● biomassa 
● bodem/lucht- 

warmte 
● windenergie 
● zonne- 

energie 
 

 

 
STAP 4 
 
● warmte/ 

kracht- 
koppeling 
(HRe-ketel) 

● warmte- 
netten 

● uitwisselen  
warmte 

 



 

 

 

Basismaat-

regelen: simpel  

en snel 



Verduurzamen kan klein beginnen 

 Hoge kosten en/of  
 hoog risico 
 
 ■ complete vervanging van 

verwarmingsinstallaties 
 ■ isoleren van gevels, daken 

en vensters 
 ■ sommige alternatieve 

energiesystemen 
 ■ energieconcepten zoals  

nul-op-de-meter en 
PassiefHuis  

 
 



Verduurzamen kan klein beginnen 

 Lage kosten en 
 laag risico 
 
 ■ bestaande installaties 

verbeteren (cv-ketel, led’s) 
 ■ kierdichting (tochtstrips) 
 ■ (in)regeling cv verbeteren 
 ■ leidingisolatie 
 ■ gebruik thermische buffers 
 ■ gordijnen en luiken sluiten 
 ■ onderhoud verbeteren 
 ■ nieuwe gewoonten 

 

 Hoge kosten en/of  
 hoog risico 
 
 ■ complete vervanging van 

verwarmingsinstallaties 
 ■ isoleren van gevels, daken 

en vensters 
 ■ sommige alternatieve 

energiesystemen 
 ■ energieconcepten zoals  

nul-op-de-meter en 
PassiefHuis  

 
 



 afname Uw-waarde 
 warmte- in W/m2K 
 verlies 

alleen enkelglas - 4,4 

dikke gordijnen 40% 2,5 

plisségordijnen 50% 2,1 

dun dubbelglas 50% 2,2 

raamluiken 60% 1,7 

binnenvoorzetraam 60% 1,8 

 

Gordijnen, raamluiken en isolatieglas 

F
o
to

: 
H

E
 



  

 ± 30% minder luchtinfiltratie 

 tot 85% minder luchtinfiltratie 

 40% betere isolatie  

 60% betere isolatie  

 

 

 

 

 

 Bij waardevolle vensters: 

 ■ stap 1: herstel timmerwerk 

 ■ stap 2: tochtstrips 

 ■ stap 3: dikke gordijnen 

 ■ stap 4: binnenvoorzetraam 

           (indien nog nodig)  

 

 

 

 

 

Vensterisolatie in vier stappen 



lager gasverbruik 

tot 10% bij kierdichting  
van ramen en deuren 

 Waar: 

 ■ alleen bij ramen, deuren, 

vloerplinten en doorvoeren 

 ■ laat per vertrek 2 – 4 meter 

aan raamkieren open 

 ■ dicht geen kieren bij  

keuken- en badkamerramen 
  

 Hoe:  

 ■ kies professionele tochtstrips 

 ■ plaats strips ‘blind’ (infrezen) 

 

 

 

 

 

Naden en kieren dichtmaken 



 

 

lager gasverbruik 

woonhuizen tot 5% 
utiliteitsbouw tot 30% 

 Maatregelen 

 ■ juiste hoeveelheid water per 

uur door alle radiatoren 

 ■ temperatuur van het water 

omlaag 

 ■ (draaisnelheid van de pomp 

omlaag) 

 

 

 

 

 

Inregelen van cv-installaties 



lager gasverbruik 

normale open kanalen: 14% 
kleine open kanalen: 7% 
kanalen met kachel: 2% 

 Schoorsteenballonnen: 

 ■ minder warmteverlies en 

minder koude voeten 

 ■ bijna altijd mogelijk 

 ■ kies de juiste maat ballon 

 ■ alleen in de winter,  

niet in de zomer 

 ■ schoorsteenklep kan ook 

 

 

 

 

Niet gebruikte schoorstenen afsluiten 



80% tevreden vanaf 

19,5 oC (met cv) 
18 oC (met stralingswarmte) 
12 oC (met stoelverwarming) 

 Lager gasverbruik: 

 ■ kamerthermostaat één 

graad lager bespaart 7,5% 

 ■ kamerthermostaat ‘s nachts 

op 15 graden bespaart 10% 

 ■ dikke trui dragen in de 

winter bespaart 15% 

 ■ alleen in gebruik zijnde 

ruimten verwarmen  
bespaart 30% 

 

 

Nieuwe gewoonten 



 

 

 

Warmte-isolatie: 

kansen maar ook 

risico’s 



 
  

 meer dan gelaagd glas   

 
  

vaak meer dan dun dubbelglas  

 

 

 

 

 

 

 

 Laagste risico’s en kosten: 

 ■ gewone dikke gordijnen 

 ■ speciale isolerende gordijnen 

 ■ raamluiken (ook reconstruc-

ties van verdwenen luiken) 

 ■ binnenvoorzetramen 

 Hoogste risico’s en kosten: 

 ■ gelaagd glas 

 ■ dun dubbelglas 

 

Vensterisolatie 



 Wanneer binnenvoorzet- 
 ramen: 

 ■ in vrijwel ieder historisch 

interieur (alleen soms niet) 

 ■ vaak niet bij betimmeringen 

of wanddecoraties rondom 
de vensters 

 

 

  

Vensterisolatie 



 Wanneer gelaagd glas of 
 dun dubbelglas: 

 ■ als het bestaande glas niet 

van historische waarde is 

 ■ als het bestaande raamhout 

behouden kan blijven dan 
wel niet van historische 
waarde is 

  

Vensterisolatie 



Verschil in gasrekening 

   50% 

 Isolatie zoldervloer: 

 ■ minder risicovol en goed- 

koper dan isolatie van de 
schuine kapdelen 

 ■ goedkoper en bespaart  

meer dan vensterisolatie 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Kapisolatie 



 Isolatie buitenzijde kap: 

 ■ hoogste technische perfectie, 

minste kans op schade, maar 
ook kostbaar 

 ■ golvingen in oude daken  

maakt isoleren wat lastiger 

 ■ het dak komt omhoog; let  

op aansluitingen met de 
goten en met andere plekken 

Kapisolatie 



 Isolatie binnenzijde kap: 

 ■ snelst uitvoerbaar, technisch 

minder perfect en minder 
efficiënt 

 ■ moet luchtdicht zijn, anders 

weinig winst en veel kans op 
schade 

 ■ let na kapisolatie goed op  

de ventilatie in het hele huis 

 

Kapisolatie 



Meer weten? 

Brochures en 

websites 



 ■ isolatie van vensters 

 ■ isolatie van kappen,  

vloeren en gevels 

 ■ zonne-energie 

 ■ energiebesparende basis- 

 maatregelen (meerdere 
 brochures in 2020-2021) 

 ■ zonwering 
 

  
   

 

 zie: www.cultureelerfgoed.nl 

Brochures 



 ■ toolkit duurzaam erfgoed 

 ■ cultureelerfgoed.nl (onder 

‘duurzaamheid van  
historische gebouwen’) 

 ■ monumenten.nl (onder  

‘duurzame en energie-
besparende maatregelen’) 

 

  

 zie: www.toolkitduurzaamerfgoed.nl  

 zie: www.cultureelerfgoed.nl 

 zie: www.monumenten.nl 

 

Websites 



 ■ voor particuliere 

eigenaren: monumenten 
community 

 ■ voor grotere eigenaren  

en vakmensen: platform 
Duurzaam Erfgoed 

 

 

 
  

  

 zie: www.restauratiefonds.nl/community  

 zie: www.cultureelerfgoed.nl/agenda 

 

  

Anderen ontmoeten? 



Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 

Smallepad 5 

3811 MG  Amersfoort 

www.cultureelerfgoed.nl 

     


