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Aanleiding 
Een belangrijk speerpunt in het in 2019 gepubliceerde Visieplan voor de stad Bronkhorst is  
het verduurzamen van de woningen. De gemeente Bronckhorst is het project “routekaart 
Bronckhorst energieneutraal 2030” gestart. 
Om het uiteindelijke doel, energieneutraliteit, dichterbij te brengen heeft de energiecoöperatie 
BoeN (Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal) samen met Belangengroep Stad 
Bronkhorst (BSB) het initiatief genomen voor het project 'Duurzaam Bronkhorst'. Doel van dat 
project is om de bewoners van het stadje Bronkhorst te stimuleren en zoveel mogelijk te 
helpen naar een verduurzaming van hun woning: meer comfort en minder energieverbruik (en 
energiekosten). Belangrijk daarbij is inzicht te krijgen in zowel individuele als collectieve 
energiebesparingsmogelijkheden voor de panden.  
 
De provincie Gelderland ondersteunt het initiatief en heeft 44 (voor 47 panden) ‘Quickscans 
energieduurzaamheid’ verstrekt aan de bewoners van de panden in Bronkhorst. Het advies 
heeft als doel de bewoners/gebruikers inzichtelijk te maken hoe de energieprestatie, met 
inachtneming van de monumentenstatus en/of het rijksbeschermde stadsgezicht, is te 
verbeteren. In navolging van de quickscans wordt gekeken welke maatregelen eventueel 
collectief zijn door te voeren en welke alternatieven er zijn voor een aardgasvrije toekomst.  
 
Ten behoeve van het onderzoek is een format ontwikkeld (zie bijlage) die het mogelijk maakt 
om in beknopte tijd quickscans uit te voeren voor de panden in Bronkhorst. Tezamen met een 
vragenlijst die specifieke data omrent de panden genereert en een bouwtechnisch en -
fysische opname, is een op het betreffende pand toegespitst verduurzamingsadvies geven. In 
totaal zijn 47 panden bezocht.  
 
In dit document zal eerst een beknopt beeld worden geschetst van de bebouwing van 
Bronkhorst om veelvoorkomende situaties te destilleren. Ingegaan wordt op de 
karakteristieken van de bebouwing, de aanwezige monumentale waarden en de technische 
en bouwfysische condities. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het energieverbruik 
van de panden in Bronkhorst.  
 
In aansluiting hierop wordt een overzicht gegeven van verantwoorde 
verduurzamingsoplossingen voor de veel voorkomende situaties. Ook wordt gekeken welke 
mogelijkheden er bestaan om maatregelen collectief aan te pakken en hoe het 
verduurzamingsproces kan worden vereenvoudigd. Tenslotte wordt een overzicht gegeven in 
welke mate de aardgasvrije strategieën van de gemeente Bronckhorst verenigbaar zijn met 
de monumentale bebouwing van het stadje Bronkhorst. 
 
Het rapport bevat achtereenvolgens: 
 
1. Samenvatting 
2. Leeswijzer 
3. Historische context en beknopte waardering Bronkhorst 
4. Kenmerken bebouwing Bronkhorst  
5. Gemiddeld energieverbruik  
6. Uitkomsten vragenlijst bewoners 
7. Oplossingsrichtingen voor veel voorkomende situaties 
8. Scenario’s aardgasvrij 
9. Collectieve maatregelen  
10. Bronnen  
11. Bijlagen 

 Format 

 Bezochte panden 
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1 Samenvatting 
Het gasverbruik van de bezochte panden in Bronkhorst is vergelijkbaar met het gasverbruik 
van andere (monumentale) woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst en het gasverbruik 
van vrijstaande woningen van vóór 1940 in Nederland. Het elektriciteitsverbruik ligt in 
Bronkhorst wel een stuk lager dan vergelijkbare panden in de gemeente Bronckhorst en het 
landelijk gemiddelde. Dit laatste is deels te verklaren door de samenstelling van de 
huishoudens in Bronkhorst die voor een groot deel uit 2 personen bestaan.  
Uit de vragenlijst is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de bewoners langer dan 
10 jaar verwacht te wonen in Bronkhorst; veel van de maatregelen zullen derhalve naast 
comfortverbetering ook financieel profijt opleveren voor de bewoners zelf. 
 
Bij de meeste bezochte woningen is de kierdichting van ramen en deuren niet afdoende. De 
toepassing van kierdichting is een relatief eenvoudig middel om warmteverlies te beperken; 
eventueel kan kierdichting collectief worden aangekocht of werkzaamheden (zoals de 
kierdichting bij schuiframen en valdorpels bij deuren) collectief worden aanbesteed.  
Na kierdichting is de ventilatie van de woningen een aandachtspunt; de meeste woningen in 
Bronkhorst kennen overwegend natuurlijke ventilatie (met alleen een wasemkap in de 
keuken). Er zijn ventilatiemogelijkheden bij de ramen die geen monumentwaarde of alleen 
een beeldwaarde hebben (positieve monumentwaarde) of via bestaande of nieuwe kanalen. 
Voor intensief gebruikte vertrekken als de woonkamer kan het aantrekkelijk zijn om 
gebalanceerde ventilatie aan te brengen (units zijn redelijk eenvoudig onder te brengen op de 
zolders). De apparaten zijn collectief in te kopen.  
 
Het merendeel van de ramen van de woningen zijn uitgerust met enkel glas in meerruits 
vensters. De eenvoudigste (en goedkoopste) maatregel om de isolatiewaarde van de ramen 
te verhogen is de toepassing van warmte reflecterende folie op het bestaande glas. De folie 
heeft wel als nadeel dat de werking op lange termijn nog niet is bewezen. Duurdere 
oplossingen zijn monumentenglas, dun dubbel glas, of een (binnen-)voorzetraam; de 
sponningsdiepte, detaillering en raamvorm dicteren een heel eind de mogelijkheden. 
Belangrijk is dat in ieder geval per gevel of bouwdeel een uniforme aanpak wordt gekozen om 
een gelijkvormig gevelbeeld te kunnen behouden. Door de diverse raamvormen en -grootten 
is collectieve aankoop van glas lastig, wel zou gekeken kunnen worden of een collectieve 
aanbesteding bij een glasleverancier een financieel voordeel biedt.  
 
Meer dan de helft van de woningen heeft geen vloerisolatie (en bij de aanwezigheid van een 
kelder, ook geen geïsoleerd luik). Vloerisolatie van onderaf (alleen bij houten vloeren boven 
een kruipruimte of kelder) is een maatregel die zich in Bronkhorst gemiddeld tussen 5 en 10 
jaar zal terugverdienen. Voor stenen vloeren direct in het zand is alleen isolatie van bovenaf 
mogelijk, een omvangrijkere maatregel die zich bij de meeste panden niet binnen 10 jaar 
terugverdient. Wel is de maatregel aan te bevelen als men vloerverwarming door wilt voeren. 
Bij het isoleren van houten vloeren vanaf de onderzijde, met name bij het volblazen van een 
ondiepe kruipruimte met korrels, chips of natuurschelpen, kan een collectieve aanbesteding 
financieel voordeel bieden. Vloerisolatie van boven af is maatwerk en mede afhankelijk van 
de gekozen vloerafwerking, en leent zich derhalve minder goed voor collectieve aankoop of 
aanbesteding. 
 
Ook de isolatiewaarde van het dak is bij de meeste woningen in Bronkhorst slecht tot matig. 
De keuze tussen een (technisch beter) warm dak of een koud dak (isolatie aan de 
binnenzijde) wordt grotendeels bepaald door de technische staat van het dak, de ruimte bij 
gevels en eventuele goten, en de aanwezigheid van al bestaande isolatie. Derhalve is isolatie 
van het dak maatwerk. Collectieve aanbesteding is mogelijk lastig door de verschillende 
technische levensduren van de daken.  
 
De massieve buitenmuren van de woningen in Bronkhorst zijn over het algemeen 
ongeïsoleerd. Bij na-isolatie van de muren is een grote mate van behoedzaamheid geboden. 
Het is dan ook aan te bevelen om eerst door een specialist te laten onderzoeken wat de 
risico’s zijn. Daarnaast is het aan te bevelen om de isolatie integraal aan te brengen; het 
maakt de maatregel daarom lastiger in bewoonde toestand door te voeren. Een maatregel die 
wel makkelijk is toe te passen is folie achter de radiatoren; een relatief goedkope maatregel 
die de directe opwarming van de gevel grotendeels tegengaat. Radiatorfolie is goed collectief 
in te kopen en heeft een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.  
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De meeste woningen worden verwarmd met een Hr ketel. Quickwins ten aanzien van de 
verwarming zijn leidingisolatie, de plaatsing van radiatorventilatoren, het waterzijdig inregelen 
van de verwarming en (indien nog niet aanwezig) de toepassing van thermostaatkranen ten 
behoeve van een betere warmte-zonering. Met uitzondering van het waterzijdig inregelen 
kunnen deze quickwins collectief worden aangekocht.  
De helft van alle CV ketels moet op korte termijn worden vervangen. Een belangrijke vraag 
voor de woningen is derhalve welke (aardgasvrije) scenario de gemeente in gedachte heeft 
voor het stadje Bronkhorst. De gemeente heeft vijf toekomstige scenario’s geformuleerd maar 
voor het historische stadje Bronkhorst nog geen keuze gemaakt. Een belangrijke factor bij de 
keuze voor een alternatieve verwarmingsbron is het redelijkerwijs haalbare isolatieniveau van 
de panden en de omvang van de noodzakelijke aanpassingen om een systeem door te 
voeren. Met dit in het achterhoofd zijn drie van de vijf scenario’s in basis mogelijk:  
1) Warmtenet met midden of hoge temperatuurbron 
2) Hybride systeem met hernieuwbaar gas en een warmtepomp 
3) Hernieuwbaar gas met HR-ketel. 

 
Wanneer een CV ketel op korte termijn moet worden vervangen en nog niet duidelijk is welk 
scenario voor Bronkhorst wordt gekozen, is het meest verstandig om (opnieuw) een Hr ketel 
aan te schaffen eventueel in combinatie met een luchtwarmtepomp (hybride systeem). Een 
hybride warmtepomp is individueel mogelijk maar men moet beseffen dat wanneer het 
merendeel van de woningen in Bronkhorst kiest voor een warmtepomp, het geluid van de 
apparaten hinderlijk kan worden.1 Hybride warmtepompsystemen kunnen eventueel collectief 
worden aangekocht maar een nadeel is dat de bestaande ketels van de woningen 
verschillende afschrijvingstermijnen kennen. 
 
Wel is het mogelijk om met 3 of 4 woningen een gemeenschappelijke WKO aan te leggen. De 
warmtevraag in de winter moet dan wel min of meer gelijk zijn aan de koelvraag in de zomer, 
anders functioneert het systeem niet goed. Individueel te kiezen andere alternatieven zijn 
kleine biomassakachels (voor o.a. bijverwarmen van de warmwaterboiler) of infrarood 
verwarming (voor ruimtes met een tijdelijke warmtevraag). Zonne energie is individueel lastig 
omdat panelen op het eigen dak of op het erf niet zijn toegestaan binnen het beschermd 
stadsgezicht. Alleen collectief bestaan er mogelijkheden met de zogenaamde Postcoderoos-
regeling, zoals al geïnitieerd door stichting Boen met het zonnedak Holthuizen in Steenderen. 
 
Vereenvoudigde vergunningprocedures 
Met de quiscans is een goed overzicht van de karakteristieken van het gebouwd erfgoed in 
Bronkhorst verkregen, evenals de mogelijkheden en aandachtspunten ten aanzien van 
potentiële verduurzamingsmaatregelen. Hierdoor is het mogelijk om voor veel voorkomende 
situaties voorbeeldoplossingen te genereren die als ‘trendsetters’ zondermeer akkoord zijn. 
Zo wordt het mogelijk om de bewoners op voorhand te laten zien wat wel kan. Een belangrijk 
gegeven omdat veel bewoners aangaven het gevoel te hebben dat weinig tot niets is 
toegestaan bij de monumentale panden in het stadje.  
De voorbeeldoplossingen zijn in afstemming met de monumentencommissie te formaliseren 
in een ‘verantwoord verduurzamen’ programma voor het stadje Bronkhorst. In combinatie met 
een vereenvoudigde versnelde vergunningsprocedure zal de stap om daadwerkelijk 
maatregelen door te voeren, sneller worden gemaakt door de bewoners.  
Daarnaast kunnen de voorveeldoplossingen worden afgestemd met lokale aannemers en 
eventueel architecten. Hierdoor wordt het doorvoeren van verantwoorde maatregelen 
aanzienlijk vereenvoudigd en wordt het risico op ‘uitvoeringsfouten’ verminderd.  

  

                                                           
1 De meeste buitenunits van luchtwarmtepompen produceren gemiddeld 35 tot 40 decibel. Dit is vergelijkbaar met 
het zoemend geluid van een reguliere koelkast. Meerde units samen produceren een iets hoger volume. Naarmate 
de afstand tot de bron groter is wordt het geluidsniveau lager. 
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2 Leeswijzer 
De informatie in deze rapportage is gedestilleerd uit de afzonderlijke maatwerkadviezen voor 
de 44 panden. Op basis van een opname en een vragenlijst zijn de panden voorzien van een 
passend pakket met maatregelen dat verenigbaar is met de monumentale waarden, het van 
rijkswege beschermde stadsgezicht en de bouwtechnische en bouwfysische condities van de 
woningen.  
 
Allereerst wordt een globaal overzicht gegeven van de huidige situatie en conditie van de 
woningen. Het betreft hierbij een vaststelling van de aanwezige monumentale waarden, de 
technische condities en het huidige energieverbruik.  
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de veelvoorkomende situaties en hierop 
afgestemde maatregelen; van ‘quick wins’ tot grootschalige maatregelen. In navolging 
hiervan wordt een overzicht gegeven van maatregelen die zich lenen voor een collectieve 
aanpak en worden in aanvulling hierop de consequenties aangegeven van de aardgasvrije 
strategieën die de gemeente Bronckhorst hanteert voor de bebouwing van Bronkhorst. 
 
Historische context en beknopte waardering Bronkhorst 
Hier wordt de bouw- en cultuurhistorische ontwikkeling van Bronkhorst globaal beschreven en 
wordt een overzicht gegeven van de veel voorkomende karakteristieken en monumentale 
waarden van de bezochte panden. De waarderingen in de quickscans zijn opgesteld volgens 
de richtlijnen bouwhistorische quickscan.2 
 
Kenmerken bebouwing Bronkhorst 
Geeft een overzicht van de aangetroffen bouwkundige en installatietechnische situaties van 
de woningen (hoofddraagconstructie; raamtype; isolatieniveau, type verwarming etc.). 
 
Gemiddeld energieverbruik  
Geeft een inzicht in het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per m2 vloeroppervlak van 
de bezochte woningen in vergelijking met het gemiddelde energieverbruik van monumentale 
woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst en met het landelijke gemiddelde verbruik. 
 
Uitkomsten vragenlijst bewoners 
Hier wordt een overzicht gegeven van de antwoorden op de vragen die de deelnemende 
bewoners en eigenaren kregen ten aanzien van de woonsituatie, motivatie aanleiding van 
deelname, etc.  
 
Oplossingsrichtingen voor veel voorkomende situaties 
Beschrijft de geschikte bouwkundige en installatietechnische oplossingen voor 
veelvoorkomende situaties. 
 
Scenario’s aardgasvrij 
De vijf door de gemeente Bronckhorst aangeven aardgasvrije strategieën worden hier 
aangehaald waarbij wordt ingegaan op de consequentie voor de bebouwing. M.a.w. in welke 
mate moeten de panden worden aangepast voor een strategie, wat is het gemiddelde 
investeringsniveau, en is de strategie uitvoerbaar?  
 
Collectieve maatregelen  
Hier wordt weergegeven welke maatregelen eventueel in aanmerking kunnen komen voor 
een collectieve aanpak en/of aanbesteding.  
 

  

                                                           
2 Uitgave RCE, SBN, VNG, AR en Rgd, april 2009.  
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3 Historische context en beknopte waardering Bronkhorst 
Het stadje Bronkhorst ligt verhoogd op een (voormalige) oeverwal van de IJssel nabij de 
plaats waar de Grote Beek uitmondt. De combinatie van rivierklei en dekzand maakte de 
grond vruchtbaar waardoor de locatie al vroeg in de Middeleeuwen werd gebruikt voor 
landbouw. Ook strategisch blijkt deze verhoogde plek aan de IJssel in trek; rond 1140 wordt 
dan ook melding gemaakt van de stichting van een torenvormige burcht (zog. Mottekasteel) 
door de heren van Bronkhorst. Dit geslacht zou ruim 400 jaar over Bronkhorst regeren. Nadat 
de heerlijkheid in 1795 was opgeheven, werd het kasteel in 1828 grotendeels gesloopt. Op 
de overblijfselen werd een landhuis gebouwd, dat in 1904 al werd afgebroken.  
 
Het ‘Stedeke Bronkhorst’ wordt voor het eerst genoemd in de 3e kwart van de 14e eeuw 
wanneer de toenmalige heer van Bronkhorst, Willem IV een schenking doet ten behoeve van 
de kapel. Dit stedeke betreft dan een nederzetting binnen de voorburcht van het kasteel 
Bronkhorst. In 1482 krijgt de nederzetting stadsrechten en versterkte men de ommuring en 
voorzag deze van twee stadspoorten (de Veerpoort en de Steenpoort). Het stratenplan van 
Bronkhorst is in de loop der jaren weinig veranderd, evenals de omvang van de bebouwing. 
De door Gijsbert V van Bronkhorst in de 14e eeuw gestichte kapel vormt al eeuwen het 
middelpunt van de stad. In 1633 verwoestte een grote brand vrijwel de gehele bebouwing van 
het stadje dat voornamelijk uit houten huizen op stenen fundamenten bestond. Ook het ‘Hoge 
Huis’ aan de Bovenstraat 12 werd getroffen en moest grotendeels worden herbouwd (zo 
getuige ook de jaartalankers).  
 

 
 
Het forse, in renaissancistische vormentaal opgetrokken Hoge Huis is tezamen met het 
middeleeuwse een-beukige kerkje een van de weinig overgebleven oudere bebouwing 
zonder agrarische functie. De overige bebouwing bestaat grotendeels uit van oorsprong 
achttiende- en negentiende-eeuwse stadsboerderijen, een type boerderij dat (vanwege 
veiligheid) binnen de stadsmuur of wallen van een versterkte stad of heerlijkheid lag. De 
weidegronden van deze boerderijen lagen wel buiten de stadsmuren. Dit gold ook voor de 
stadsboerderijen in Bronkhorst; het vee werd dagelijks naar buiten op een vermoedelijk 
gezamenlijke plek in de uiterwaarden geleid en weer naar binnen gehaald. Het heeft in 
belangrijke mate de opzet van de meeste boerderijen bepaald: haaks op de weg gesitueerde 
(hallehuis)boerderijen met ankerbalkgebinten en een drie-beukige opzet waarbij de deel en 
stallen aan de straatzijde waren gesitueerd en het woongedeelte aan de (‘rustige’) 
achterzijde. De grote deeldeuren aan de straat maakte het eenvoudig het vee dagelijks vanuit 
de weg naar binnen te leiden. Hoewel veel boerderijen in de loop der jaren zijn 
getransformeerd, is dit onderscheid tussen voor- en achterzijde nog duidelijk aanwezig. 
 

 

Kadastrale minuutplan 
Bronkhorst 1811-1823. In het 
stratenpatroon en hoeveelheid 
bebouwde percelen is in 
vergelijking met de situatie nu, 
weinig veranderd. 
Bron: Beeldbank RCE 
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Een andere karakteristiek is de aanwezigheid van een zogenaamde osendrop, een steegje 
tussen de haaks op de weg gelegen boerderijen. Het diende om het regenwater van de 
daken (die grotendeels zonder dakgoot zijn uitgerust) op te vangen en af te voeren. En 
functioneerde als toegang tot de aan de achterzijde gesitueerde woningen. Opvallend is dat 
de compactheid van de bebouwing (de boerderijen staan relatief dicht op elkaar) wordt 
afgewisseld met een aantal open onbebouwde plekken. 
Veel boerderijen zijn uitgerust met schild- en wolfsdaken, soms met een zadeldak waarbij 
enkele nog houten topgevelschotten hebben. Een groot deel is gedekt met riet of een 
combinatie van riet aan de bovenzijde en pannen op de onderste delen van het dakschild.3 
Opvallend is dat de oorspronkelijke geslotenheid van de daken, m.u.v. enkele dakvensters, 
goed behouden is gebleven. 
 

  
 
Aan het eind van de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw verkeerde een 
groot deel van de bebouwing van Bronkhorst in technische slechte staat. Vanaf de jaren ’60 
en in de jaren ’70 is geleidelijk aan het merendeel van de panden opgeknapt en 
getransformeerd tot woonboerderij. In 1971 werd het stadje aangewezen als beschermd 
stadsgezicht waarbij ook de open landerijen en uiterwaarden rondom de bebouwde kom 
onder de bescherming kwam. Bronkhorst heeft zodoende zijn oorspronkelijke karakter weten 
te behouden als compact stadje in het omringende open landschap met de daarbij behorende 
doorzichten en beleefbare hoogteverschillen. De bebouwde kom van Bronkhorst telt 36 
rijksmonumenten en 7 gemeentelijke monumenten; naast de status rijksbeschermd 
stadsgezicht heeft dus 80% van de bebouwing een monumentenstatus.4 
 
De in de jaren ’60 en ’70 uitgevoerde restauraties kenmerken zich grotendeels door een 
reconstructieve aanpak naar een overwegend laat achttiende-eeuws of vroeg negentiende-
eeuws beeld met raamvormen en roedeverdelingen die daarbij aansluiten. Een van de 
architecten die hierbij een belangrijke stempel op het huidige beeld van Bronkhorst heeft 
gedrukt is de architect J.G.A. Heineman, die ook de kapel in 1960 restaureerde naar het 
beeld van de kapel dat tekenaar Jan de Beijer tekende in 1743. 
Het onderscheid tussen het woon- en bedrijfsgedeelte is bij de restauraties van de panden in 
Bronkhorst overwegend gehandhaafd en nog duidelijk herkenbaar, ondanks het verdwijnen 
van de stalling/schuurfunctie van de deel. In het interieur zijn de ankerbalkgebinten daarbij in 
de meeste gevallen gehandhaafd. De dakconstructies daarentegen zijn bij een groot deel van 
de panden vernieuwd. Verder zijn de buitengevels van de meeste panden gehandhaafd, al 
hebben een aantal panden geheel of gedeeltelijk opnieuw opgetrokken gevels. Bij het 
(voormalige) woongedeelte van de boerderijen is de opzet met een opkamer boven een 
kelder in de meeste gevallen gehandhaafd. 
 
Door de grootschalige restauratieronde in de jaren ’60 en ’70 heeft de monumentwaarde van 
de panden vooral betrekking op het beeld. De uiterlijke verschijningsvorm met bakstenen 
gevels, dakvorm (overwegend wolfsdaken) en herkenbare opzet met de deel met deeldeuren 

                                                           
3 Pannen waren vroeger duurder dan een rieten bedekking maar ook beter. De overstap naar pannen ging dan ook 
vaak in fasen, beginnend aan de onderzijde, daar waar het dak het kwetsbaarst was voor doorlekken en rot (waren 
doorgaans de veestallen gesitueerd).  
4 De bebouwde kom van Bronkhorst telt 54 adressen. Bron: allecijfers.nl 

Links: Onderstraat 10, een 
typische van oorsprong 
achttiende-eeuwse 
hallehuisboerderij met de deel 
aan de straat en het 
woongedeelte aan de 
achterzijde.  
Rechts: een osendrop zoals die 
in Bronkhorst veel voorkomt.  
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aan de straat en woongedeelte aan de achterzijde zijn van hoge monumentale waarde. 
Verder zijn de intern aanwezige ankerbalkgebinten en indien aanwezig de structuur met een 
opkamer met kelder onder de opkamer, van monumentale waarde. De dakconstructies en 
balklagen daarentegen zijn bij de meeste panden vervangen en daarmee van indifferente 
waarde. 
De ramen met in veel gevallen buitenluiken, zijn overwegend het product van de naoorlogse 
restauraties en vertegenwoordigen derhalve geen intrinsieke waarde maar zijn wel van 
belang voor het beeld (positieve monumentwaarde). Incidenteel is een pand nog uitgerust 
met ramen uit de (vroeg) negentiende eeuw, en vertegenwoordigen dan wel een hoge 
monumentwaarde. Afgezien van enkele nog historische schouwen is de waarde het interieur 
van de panden overwegend indifferent.  
 
De panden zonder status hebben voor het overgrote deel een beeldondersteunende waarde 
of voegen zich goed in het rijksbeschermde stadsbeeld. 
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4 Kenmerken bebouwing Bronkhorst  
De overwegend vrijstaande boerderijwoningen bestaan doorgaans uit één bouwlaag met 
daarboven een zolderverdieping. Veel panden hebben zoals eerder aangegeven, een opzet 
met de deel met grote inrijdeuren aan de straatzijde en het woongedeelte met entreedeur aan 
de achterzijde. Ook is nog een groot deel van de woningen voorzien van een opkamer boven 
een onverwarmde kelder. 
 
Meest voorkomende kenmerken 
 De panden zijn opgebouwd met massieve gemetselde buitenmuren, vaak ongeïsoleerd.  

 

Van de 47 onderzochte panden zijn 16 panden (geheel of grotendeels) van gevelisolatie 
voorzien (variabele isolatiewaarde); 31 panden hebben geen gevelisolatie. 

 
 De begane grondvloer is steenachtig en bevindt zich rechtstreeks op de ondergrond of 

bestaat uit een houten balklaag boven een lage met buitenlucht geventileerde ruimte. 
 Er bevindt zich een kelder die voorzien is van een gemetseld gewelf waarboven de 

houten vloer van de opkamer is gesitueerd of alleen een houten vloer. 
 

Van de 47 onderzochte panden zijn 13 panden (geheel of grotendeels) van vloerisolatie 
voorzien (variabele isolatiewaarde); 21 panden hebben (overwegend) geen vloerisolatie. Van 
13 panden is onbekend of vloerisolatie is toegepast. 

 
 De verdiepingsvloer bestaat uit een houten balklaag. De voormalige deel is nog 

voorzien van ankerbalkgebinten. 
 De panden zijn uitgerust met beschoten daken, grotendeels voorzien van een koud 

dak-constructie met een (voor huidige maatstaven) laag isolatieniveau. 
 

Isolatieniveau daken onderzochte panden:5 

Hoogwaardig (Rc ≥ 4,0 m2K/W) 4 

Redelijk (2 ≥ Rc < 4,0 m2K/W) 14 

Matig (Rc < 2,0 m2K/W) 21 

Niet 8 

 
 De deeldeuren aan de straat bestaan uit dubbele houten opgeklampte deuren met 

rondom forse naden. 
 De entreedeur van de woning is van hout en betreft vaak een boerendeur uitgevoerd 

met enkel glas, zonder kierdichting of onvolledige kierdichting. 
 Er bestaat een variatie aan (roeden)ramen met overwegend enkel glas zonder 

kierdichting. De meeste ramen zijn van belang voor de beeldkwaliteit en verkeren in 
technisch goede staat. De glassponning is soms uit te diepen maar vaak ook te ondiep 
voor de plaatsing van een dunne variant dubbel glas. 

 Doorgaans zijn er nog enkele gietijzeren stalramen aanwezig. 
 

Glastoepassing onderzochte panden: 

Geheel of overwegend voorzien van dubbel glas < 20 jaar6 7 

Panden grotendeels voorzien van dubbel glas > 20 jaar 2 

Panden voorzien van combinatie dubbel, monumenten- en enkel glas 1 

Panden geheel of grotendeels voorzien van enkel glas 37 

 
 De ventilatie is grotendeels natuurlijk met alleen mechanische afzuiging in de keuken 

en/of badkamer. 
 De meeste woningen zijn voorzien van een gasgestookte Hr-ketel, met variabel 

bouwjaar. 
 

                                                           
5 Rc staat voor de warmteweerstand van een constructie (Resistance Construction). Naarmate de Rc hoger is, is het 
isolatieniveau hoger. Ter vergelijk: de huidige norm voor daken bij nieuwbouw is 6,0 m2K/W. 
6 Er is een onderscheid in de leeftijd van glas gemaakt aangezien de levensduur van dubbel glas  20 tot max. 30 jaar 
is. Naarmate een ruit ouder wordt, treedt er meer lekkage op en neemt de isolatiewaarde af. 
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Overzicht installatiejaar CV ketel ten tijde van de opname (n = 49) 

Bouwjaar resterende economische levensduur7 Aantal 

2016 - 2020 ++ 13 

2011 - 2015 + 12 

2006 - 2010 +/- 8 

2001 - 2005 - 9 

t/m 2000 -- 5 

Gaskachels in ruimte -- 2 

 
 De leidingen in het met buitenlucht geventileerde stookhok of kelder zijn vaak niet of 

slecht geïsoleerd. 
 De woningen worden verwarmd met paneel- en ledenradiatoren. Een deel van de 

radiatoren is voorzien van een thermosstaatkraan. Bij een aantal panden is naast 
radiatoren of convectoren vloerverwarming toegepast, met name in de woonkamer (12 
van de onderzochte panden) 

 De kelder en vliering gelden als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). 
 De kelder is van de woonkamer afgescheiden d.m.v. een houten luik of deur waarvan 

de kierdichting doorgaans onvolledig is. 
 Bij diverse woningen wordt bijverwarmd met een houtkachel. 
 De technische staat is overwegend redelijk tot goed.  
 Van de 44 onderzochte adressen hebben 11 eigenaren/gebruikers aangegeven dat zij 

zonnepanelen hebben in het collectieve zonnedak 'Holthuizen' van de 
energiecoöperatie BoeN (in totaal 127 panelen).  
 

   
 

     

                                                           
7 De gemiddelde economische levensduur van een CV-ketel is 15 jaar. 
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5 Gemiddeld energieverbruik 
Op basis van de beschikbare energiedata8 is een vergelijking gemaakt van het gemiddelde 
gas- en elektriciteitsverbruik per m2 vloeroppervlak van de bezochte woningen9 met het 
gemiddelde energieverbruik van monumentale woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst.  
Voor de hieronder weergegeven gemiddelden zijn vakantiewoningen die incidenteel worden 
verwarmd, niet meegenomen. Als uitgangspunt is het gemiddelde energieverbruik van een 
woning van minimaal 3 jaar genomen. 
 
 

Gasverbruik10  

Gemiddeld per woning per jaar 2.376 m³  

 
Huidig energieverbruik gas per woning per m2 vloeroppervlak per jaar:   568,0 MJ/m2 

 
Ter vergelijking:  
Het energieverbruik gas van monumentale woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst per 
jaar:                      514,4 MJ/m2.11  
Het landelijk gemiddelde energieverbruik gas van vrijstaande woonhuizen (vóór 1940) per 
jaar:                527,6 MJ/m2.12  
 
Het gemiddeld energieverbruik van gas in Bronkhorst ligt dus iets boven het gemiddelde 
energieverbruik van monumentale woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst en iets 
boven het landelijke gemiddelde van vrijstaande woningen van vóór 1940. 
 
Overzicht energieverbruik gas in Bronkhorst: 

 
Gemiddeld energieverbruik gas van een woning per jaar in MJ/m2 

 

  

                                                           
8 22 woningen hebben hun energiedata beschikbaar gesteld. 
9 Voor gas is het verwarmd vloeroppervlak genomen. 
10 De calorische waarde van aardgas is 35,17 MJ/m3. 

11 Bron: Monumentenmonitor, Fenicks. 
12 Bron: CBS (2020) en Milieu Centraal (2.400 m3/160 m2). 
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Elektriciteitsverbruik13  

Gemiddeld per woning per jaar 3.584 kWh 

 
Energieverbruik elektriciteit per woning, per m2 vloeroppervlak per jaar:   76,5 MJ/m2 

 
Ter vergelijk 
Het energieverbruik elektriciteit van monumentale woonboerderijen in de gemeente 
Bronckhorst per jaar:                  84,4 MJ/m2 .14  
Het landelijk gemiddelde energieverbruik elektriciteit voor vrijstaande woonhuizen (vóór 1940) 
per jaar:                  100,1 MJ/m2.15  
 
Het energieverbruik elektriciteit in Bronkhorst ligt dus iets beneden het gemiddelde 
energieverbruik van monumentale woonboerderijen in de gemeente Bronckhorst en beneden 
het landelijke gemiddelde van vrijstaande woningen van vóór 1940.  
 
 

 
Overzicht energieverbruik elektriciteit Bronkhorst: 

 
Gemiddeld energieverbruik elektriciteit van een woning per jaar in MJ/m2 

 
 
Overzicht energieverbruik: 
 

Gemiddelde 
energieverbruik 
in MJ/m2 

Deelnemende 
panden Bronkhorst 

Monumentale 
woonboerderijen 
gemeente 
Bronckhorst 

Landelijk 
vrijstaande 
woonhuizen voor 
1940 

gas 568,0 514,4 527,6 

elektriciteit 76,5 84,4 100,1 

totaal 644,5 598,8 627,7 

procentueel vergelijk 103% 95% 100% 

 
De onderlinge afwijkingen zijn niet significant. 

  

                                                           
13 1 kWh is gelijk aan 3,6  MJ. 

14 Bron: Monumentenmonitor, Fenicks. 
15 Bron: CBS (2020) en Milieu Centraal (4.450 kWh/160 m2). 
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6 Uitkomsten vragenlijst bewoners 
Alle deelnemende bewoners en eigenaren hebben een vragenlijst ontvangen met vragen 
omtrent energieverbruik, motivatie en bouw- en installatietechnische zaken. Ook zijn een 
aantal vragen opgenomen om een beeld te krijgen van de aanleiding van deelname. Bij 31 
van de 47 panden is een vragenlijst ingevuld. In een aantal gevallen is de vragenlijst niet 
ingevuld omdat de mensen er recent zijn komen wonen en er onvoldoende gegevens 
beschikbaar waren. Hieronder zijn een aantal vragen uitgelicht. 
 
Hoe lang denkt u nog in dit pand te blijven wonen of te gebruiken (< 5 jaar, tussen 5 en 10 
jaar, langer dan 10 jaar)?: 
 Langer dan 10 jaar    17 
 Tussen de 5 à 10 jaar    7 
 Minder dan 5 jaar (woning staat in de verkoop)  2 
 Niets ingevuld of onbekend    5 

 
Wat is uw motivatie om het pand te verduurzamen? 

Kostenbesparing en op de tweede plaats het milieu zijn de twee meest voorkomende 
redenen om deel te nemen aan het project (11). Een tweede reden is een verbetering van het 
comfort (7). Andere redenen zijn: toekomstbestendig, aardgasvrij, geplande renovatie, 
informatie voor toekomstige bewoner. In 5 gevallen is geen reden aangegeven. 
 
Hoe comfortabel zou u het pand willen beschouwen (niet comfortabel, comfortabel, zeer 
comfortabel)? 
 Zeer comfortabel     6 
 Comfortabel     18 
 Oncomfortabel     3 
 Niet aangegeven     4 

 
In een aantal gevallen is bij de aanduiding comfortabel de kanttekening aangegeven dat er 
wel comfortklachten zijn, maar dat deze nu eenmaal horen bij een oud pand. 
 
Staan er onderhouds- en/of restauratie-werkzaamheden op de planning? 
In 10 gevallen is aangegeven dat er op korte termijn werkzaamheden zijn gepland of in de 
verdere toekomst plannen zijn om te gaan verbouwen of renoveren. 
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7 Oplossingsrichtingen voor veel voorkomende situaties 
 
Ramen 
De zwakste schakel van veel panden in Bronkhorst is het grotendeels ontbreken van 
kierdichting en de toepassing van enkel glas. Tijdens de restauraties in de jaren ’60 en ’70 
zijn de meeste ramen vernieuwd (ca. 80%). Deze ramen zijn hoofdzakelijk van belang voor 
de beeldwaarde en zouden vervangen mogen worden door (in vorm vergelijkbare) nieuwe 
exemplaren met bijvoorbeeld geïntegreerde kierdichting en een vorm van isolatieglas. 
Aangezien het overgrote deel nog in goede technische staat verkeert, is in de quickscans uit 
oogpunt van duurzaam materiaalgebruik meestal uitgegaan van een aanpassing van de 
bestaande ramen.  
 
Een probaat middel om warmteverlies te beperken, is het toepassen van kierdichting. Het 
integraal verbeteren van de kierdichting voorkomt ongewenste tocht en warmteverlies. Bij 
draai- en klepramen kunnen eenvoudig tochtstrips in de sponning of op het kozijn worden 
aangebracht. Bij gangbare schuiframen is dit te realiseren door kierdichting aan te brengen 
door o.a. de belegstukken scharnierend te maken en te voorzien van een kierdichting of een 
zogenaamde Vr-strip toe te passen. 
 
De meeste ramen in Bronkhorst zijn roedenramen met enkel glas (ca. 60% is 6-ruits of meer) 
waardoor veel energie verloren gaat. De mogelijkheden om isolatieglas te plaatsen is 
afhankelijk van de glassponningdiepte van de ramen en de eventuele uitdiepbaarheid. Bij 
diverse ramen is het raam aan te passen zodat een dunne variant dubbel glas kan worden 
geplaatst, maar er zijn ook veel ramen waar de detaillering dit niet toe laat. Hier zou glas met 
een reflecterende coating (monumentenglas) kunnen worden geplaatst. Een andere, relatief 
eenvoudige mogelijkheid voor het glas is het aanbrengen van een warmte reflecterende folie 
op het bestaande glas.16 Een meer hoogwaardige oplossing voor de ramen is de plaatsing 
van een binnen-voorzetraam dat voorzien kan worden van hoog rendementsglas en een 
hoogwaardige kierdichting.  

    
Overzicht globaal investeringsniveau voor een denkbeeldig houten schuifraam met roeden met positieve 
monumentwaarde (van belang voor de beeldkwaliteit) met een glasoppervlak van 2,2 m2.  
De werkzaamheden zijn inclusief aanbrengen kierdichting en eventueel veren.  

 U-
waarde17 

6-ruits 9-ruits 12-ruits 15-ruits 24-ruits 

Glasfolie 
 

3,6 W/m2K € 530 € 560 € 600 € 640 € 750 

Monumentenglas18 
 

3,6 W/m2K € 900 € 1.200 € 1.600 € 1.800 € 2.700 

Dun dubbel glas. Incl. 
uitdiepen19 

2,2 W/m2K € 1.650 € 2.200 € 2.800 € 3.400 € 4.900 

Binnen-voorzetraam 
 

1,2 W/m2K € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 

Nieuw raam met zelfde 
uiterlijk 

1.6 W/m2K € 3.100 € 3.400 € 3.700 € 4.000 € 4.600 

 

                                                           
16 De duurzaamheid van het product op de lange termijn is echter nog niet aangetoond. 
17 De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) is lager naarmate de voorziening beter isoleert. Ter vergelijk enkel 
glas heeft een U- waarde van 5,8 W/m2K; Hr++ heeft een U waarde van 1,2 W/m²K of lager. 
18 Bij ruiten kleiner dan 0,25 m2 wordt per ruit 0,25 m2 in rekening gebracht. 
19 Bij ruiten kleiner 0,5 m2 wordt per ruit 0,5 m2 in rekening gebracht. 

Links: detail van een bestaand 
schuifraam met kierdichting op 
het kozijn gemonteerd  
Midden: detail van een binnen-
voorzetraam  
Rechts: Verhouding 
sponningdiepte en glasdikte. De 
benodigde Sponningdiepte (S) is 
Glasdikte (G) plus 10 mm. Vanaf 
een Glasdikte (G) van 16 mm, is 
de benodigde Sponningdiepte 
(S) de Glasdikte (G) plus 12 mm.  
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Geschat economisch rendement van de investering20:  

 Zeer beperkt 

 Beperkt 

 Redelijk 

 Goed  

 
 
Deuren 
Het toepassen van kierdichting bij deuren en/of het aanbrengen van een tochtportaal, 
voorkomt veel energieverlies en leidt tot een comfortverbetering. Bij deuren kunnen in de 
sponningen eenvoudig tochtstrips worden aangebracht. Aan de onderzijde kan een 
zogenaamde valdorpel worden aangebracht die een sterkere en duurzamere kierdichting 
geeft dan de tochtwerende borstels. 
 
Veel woningen zijn uitgerust met een boerendeur. Voor de sponning tussen de onder- en 
bovendeur is het gezien de beperkte ruimte vaak beter om plaktochtstrips toe te passen. 
Eventueel kan ook een tochtstrip worden ingefreesd direct achter de wel. De meest 
eenvoudige oplossing is de onder- en bovendeur permanent (reversibel) vast te maken en de 
naden dicht te schilderen waardoor de kierdichting automatisch is gerealiseerd. 
 
Kierdichting bij de deeldeuren is echter lastiger door te voeren omdat de deuren overwegend 
forse naden vertonen. Daarnaast zijn grote houten deuren gedurende de 
seizoenswisselingen nooit volledig vormvast en kan de kierdichting nooit volledig zijn. Een 
alternatief is om niet de deeldeuren van een kierdichting te voorzien maar achter de toegang 
naar de deel een pui te plaatsen die de scheiding tussen binnen en buiten vormt. 

 
 

   
 

  
 
 
Ventilatie 
Bij een verbetering van de kierdichting verdient de ventilatie bijzondere aandacht. Ventilatie is 
noodzakelijk om vocht af te voeren en het binnenklimaat gezond te houden. Als oplossing 
kunnen ventilatieroosters geplaatst worden in de ramen en gevel indien dit niet tot een 
verstoring van het monumentale beeld en/of aantasting van de gevel leidt. Een andere optie 
is de ventilatie via bestaande rookkanalen of nieuw aan te leggen kanalen te regelen. In 
veelvoorkomende gevallen is het aan te bevelen om een decentraal gebalanceerd systeem 
aan te brengen voor de meer intensief gebruikte leefvertrekken. Vaak zijn de units goed 
onder te brengen bij de bergzolders ter hoogte van de voet van het dak. 

                                                           
20 Op basis van de gemiddelde besparing per m2 (gegevens Milieu Centraal) afgezet tegen het de investering. 

Links: schematische weergave 
van een valdorpel. 
Midden: principe van een 
tochtportaal.  
Rechts: een lat met een 
tochtstrip in de negge geplaatst 
bij een deur in een 
steensponning.  

Voorbeelden van een pui achter 
deeldeuren. 
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Vloeren  
Bij de begane grondvloeren in de panden in Bronkhorst komen zowel veel houten vloeren 
boven een kruipruimte of boven een kelder voor, als steenachtige vloeren die direct in het 
zand zijn gelegen.  
 
Steenachtige vloeren zonder kruipruimte kunnen alleen vanaf de bovenzijde worden 
geïsoleerd, bijvoorbeeld door middel van een zwevende geïsoleerde vloer. Een dergelijke 
nieuwe vloer is goed te combineren met vloerverwarming. Wel is de ophoging van de vloer 
een aandachtspunt bij aangrenzende deuren en de aansluiting op een trap. 
 
Houten vloeren boven een (kruip)ruimte kunnen vanaf de onderzijde worden geïsoleerd. 
Hiervoor is wel een ruimte van minimaal 40 cm noodzakelijk. Voor vloerisolatie vanaf de 
onderzijde zijn verschillende systemen in de handel. Bij het na-isoleren van de vloer is het 
van belang dat de kruipruimte goed geventileerd blijft met buitenlucht.  
Wanneer de kruipruimte onvoldoende stahoogte heeft, kan deze eventueel worden 
volgeblazen met isolatiekorrels, -chips of natuurschelpen. Hiervoor is een vrije ruimte onder 
de balken van minimaal 15 cm nodig. Houten keldervloeren kunnen eenvoudig van een 
geïsoleerd plafond worden voorzien. 
 

     
 
Gevel 
Bij na-isolatie van de overwegend massieve buitenmuren in Bronkhorst, is een grote mate 
van behoedzaamheid geboden; de historische panden zijn ‘thermisch lek’ waardoor 
koudebruggen bijna niet zijn te voorkomen en terughoudend met gevelisolatie moet worden 
omgegaan. Wanneer toch de wens bestaat de buitenmuren na te isoleren, is het sterk aan te 
bevelen dit bij het gehele pand door te voeren waarbij de isolatie ook bij vloeren door loopt. 
Aan de binnenzijde zouden hiervoor voorzetwanden rechtstreeks tegen de buitenmuur 

Links: voorbeeld van een 

ventilatie-unit met WTW voor de 

ventilatie via de gevel 

gebruikmakend van één rooster 

(ComfoSpot 50 Zehnder). 

Rechts: voorbeeld van een 

ventilatiepan om detonerende 

pijpen op het dak te voorkomen. 

Links: detail van een 
ventilatieopening in de 
bovendorpel van een 
schuifraam. 
Midden: schematisch detail van 
een ventilatierooster in het 
raamhout. 
Rechts: schematische weergave 
van gebalanceerde ventilatie. 
 
 

Links: een zwevende 
geïsoleerde vloer boven op een 
bestaande vloer. 
Midden: een vloer vanaf de 
onderzijde geïsoleerd. 
Rechts: isolatievlokken die 
tussen het plafond en de vloer 
zijn geblazen 
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kunnen worden toegepast. Wel is het aan te bevelen om door een bouwfysicus te laten 
controleren of de voorzetwand geen bouwfysische problemen veroorzaakt. 
 
Een eenvoudige maatregel om de directe opwarming van de buitengevel en omliggende 
constructie te verminderen, is het plaatsen van een warmte reflecterende folie bij radiatoren. 
 

        
 
 
Dak 
De mogelijkheden van dakisolatie worden voor een groot deel gedicteerd door de vorm en 
het type dak dakbedekking. Veel daken in Bronkhorst hebben al een vorm van isolatie 
(overwegend aan de binnenzijde) maar het niveau van de isolatie is voor de huidige 
maatstaven erg laag. Voor de meeste panden is het, deels ook vanwege de bestaande 
isolatie aan de binnenzijde, meest eenvoudig om wederom een zogenaamd koud dak toe te 
passen.  
 
Wanneer een dak technisch matig tot slecht is en op termijn aan renovatie toe is, is het echter 
aan te bevelen om een warm dak-constructie (isolatie aan de buitenzijde) toe te passen. Een 
warm dak is technisch immers een betere oplossing (hele constructie ligt dan aan de warme 
zijde waardoor geen temperatuursverloop plaatsvindt). Het doorvoeren van een warm dak is 
vanuit kostentechnisch oogpunt echter vaak alleen aan te bevelen als onderdeel van een 
renovatie. Ook moet goed rekening worden gehouden met eventuele aansluitingspunten bij 
gevels en goten. 
 

   
 
 
Wanneer een zolder of vliering niet wordt verwarmd en alleen als opslagruimte wordt 
gebruikt, is het aan te bevelen om i.p.v. het dak de zolder- of vlieringvloer te isoleren. Ten 
eerste omdat de thermische scheiding dan direct boven de verwarmde ruimte is gesitueerd 
en er minder warmtetransmissie optreedt naar de koude zolder erboven. Ten tweede omdat 
het in de regel goedkoper is om een zoldervloer te isoleren dan het dak. 
 
Verwarming 
De meeste woonboerderijen worden verwarmd met een reguliere gasgestookte Hr CV-ketel 
en radiatoren en/of convectoren, waarbij in een significant aantal gevallen wordt bijverwarmd 
met een houtkachel.  
Bij veel panden geven kleinschalige maatregelen zoals een verbetering van leidingisolatie, 
het waterzijdig inregelen van de installatie of het toepassen van thermostaatkranen, al een 
directe besparing (5 tot 15%). Daarnaast kan de efficiëntie van bestaande meerwandige 

Rechts: detail van gevelisolatie 

in aansluiting op de strijkbalk 

van een vloer. 

Midden: isolatie omgezet bij een 

binnenwand die aansluit op een 

buitengevel om koudebruggen te 

vermijden. 

Rechts: isolatie bij een houten 

wand. 

Links: detail van een pannendak 

met isolatie aan de binnenzijde 

(koud dak-constructie) met de 

toepassing van een 

geventileerde luchtspouw. 

Midden: een pannendak met 

warmte reflecterende folie aan 

de buitenzijde onder de pannen. 

Rechts: een gebonden rieten 

dak met een geïsoleerde 

afwerking aan de binnenzijde.  
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paneelradiatoren worden verhoogd door de plaatsing van radiatorventilatoren (besparing 5 à 
10%). 
De toegepaste ketels zijn van variabele leeftijd; een deel is op (korte) termijn aan vervanging 
toe.  
 
Bij de vraag hoe te anticiperen op een aardgasvrije toekomst, is het voor de meeste 
woningen aan te bevelen om als mogelijke tussenstap een hybride warmtepomp toe te 
passen, in afwachting van de strategie die de gemeente Brockhorst voor ogen heeft (zie 
hieronder: Scenario’s aardgasvrij). De hybride warmtepomp reduceert het gasverbruik 
aanzienlijk en biedt tevens de gelegenheid om verduurzamingsmaatregelen gefaseerd door 
te voeren. Een ketel jonger dan 5 jaar (13 panden hebben een CV ketel < bouwjaar 2016) is 
in veel gevallen al te koppelen aan een luchtwarmtepomp waardoor een hybride systeem 
ontstaat. Een potentieel nadeel van een warmtepomp kan zijn dat de unit geluid produceert. 
Het geluidsniveau is weliswaar niet hoog maar wordt door sommigen toch als hinderlijk 
ervaren.21 Individueel is een hybride warmtepomp een goede oplossing, wanneer echter veel 
huishoudens hiervoor kiezen, loopt het geluidsniveau op. 

 

 
 
Naast reguliere verwarmingssystemen bestaan er ook Laag Temperatuur Verwarmingen. 
Vloerverwarming is een vorm van LTV, waarmee al een aantal panden in Bronkhorst zijn 
uitgerust (12 van de onderzochte panden); overwegend in combinatie met radiatoren en/of 
convectoren).22 LTV verbruikt in verhouding minder energie om een gewenste temperatuur te 
bereiken dan een regulier systeem. Door de lagere temperatuur is bij LTV wel een grotere 
warmteafgifte oppervlak nodig dan bij conventionele verwarmingssystemen. LTV wordt 
daarom meestal gekoppeld aan vloer-, wand- of eventueel plafondverwarming. Er bestaan 
ook speciale LTV radiatoren zoals LowH2O-radiatoren. Deze laatsten geven door een relatief 
klein watervolume en een speciale warmtewisselaar een snellere opwarming en koelen 
sneller af, en verbruiken derhalve minder energie dan reguliere radiatoren.23 
 
Met name vertrekken op de begane grond (woonkamer) zouden eventueel van 
vloerverwarming kunnen worden voorzien. Bij de vloeren, met name bij betonvloeren 
rechtstreeks op de ondergrond, kan boven op vloer de vloerverwarming worden aangebracht 
waarbij in veel gevallen een zogenaamd droog systeem is te prevaleren (eventueel met 
metalen warmteverspreiders voor een grotere efficiëntie). Wel is bij vloerverwarming het grote 
probleem dat de vloer omhoog komt waardoor deuren moeten worden ingekort en er een 
aansluitingsprobleem kan ontstaan bij de trap. Bij houten vloeren is dit eventueel te 
ondervangen met een (zij het ingrijpende) oplossing waarbij het vloerhout wordt verwijderd, 
en een nieuwe houten draagvloer verlaagd tussen de balken wordt aangebracht met daarop 
de isolatie. 
Een andere optie is een binnenwand in de betreffende vertrekken van wandverwarming te 
voorzien. Op slaapkamers (met gemiddeld een lagere warmtevraag) zouden bijvoorbeeld 

                                                           
21 De meeste buitenunits van luchtwarmtepompen produceren gemiddeld 35 tot 40 decibel. Dit is vergelijkbaar met 
het zoemend geluid van een reguliere koelkast. Meerde units samen produceren een iets hoger volume. Naarmate 
de afstand tot de bron groter is wordt het geluidsniveau lager. 
22 Van een LTV-systeem wordt gesproken als de aangevoerde watertemperatuur niet hoger is dan 55 °C en de 
retourwatertemperatuur maximaal 45 °C is (in tegenstelling tot het traditionele 90-70 °C systeem). 
23 Uit onderzoek naar het afgifterendement zou blijken dat LowH2O radiatoren 9 tot 16 procent minder energie 
verbruiken dan reguliere paneelradiatoren en 18 tot 24% minder dan ledenradiatoren. 

Schematische weergave van 

een warmtepompsysteem 
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LowH2O radiatoren kunnen worden toegepast, die een snellere opwarming geven en sneller 
afkoelen. 
Het grote voordeel van LTV is dat het verenigbaar is met nagenoeg elke warmtebron. Naast 
stadsverwarming of conventionele CV-ketels is dit type verwarming ook te combineren met 
warmtepompsystemen (dit i.t.t. bijvoorbeeld reguliere radiatoren).  
Bij LTV reageert het systeem wel trager op temperatuurwijzigingen; het is dan ook aan te 
bevelen om alleen LTV als hoofdverwarming toe te passen in een goed geïsoleerd pand. 
  

 
 

  
 
 
Zonne-energie 
Binnen het beschermde gezicht zijn zonne-installaties niet toegestaan, ook niet op het erf aan 
de achterzijde.24 De enige mogelijkheid is dan ook gebruik te maken van collectieve 
initiatieven zoals geinitieerd door BoeN (Bronkhorst en omgeving energie Neutraal) en de 
Postcoderoos (PCR) regeling.25  In totaal hebben 11 eigenaren/gebruikres (van de 44 
onderzochte adressen) aangegeven zonnepannelen te hebben aangeschaft op een collectief 
zonnedak (in totaal 127 panelen). 

 
 

  
  

                                                           
24 Bronkhorster ruimtelijke afweging, september 2019. 
25 Op een dak in Steenderen (Holthuizen) zijn door de energiecoöperatie BoeN 741 panelen aangebracht die gekocht 
zijn door 55 huishoudens in Bronkhorst, Steenderen, Baak, Rha en Olburgen. 

Voorbeelden van 
wandverwarming 

Schematisch detail van een 
droog systeem vloerverwarming 
op een bestaande balklaag 
waarbij verlaagd tussen de 
balken een draagvloer is 
aangebracht waarop isolatie is 
aangebracht. 
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8 Scenario’s aardgasvrij 
Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 per wijk of buurt aangeven welk alternatief er voor 
aardgas komt. Op dit moment onderzoekt de gemeente Bronckhorst vijf strategieën die een 
alternatief voor aardgas kunnen zijn.26  
1. individuele elektrische warmtepomp 
2. warmtenet met midden- en hoge temperatuurbron 
3. warmtenet met lage temperatuurbron 
4. hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 
5. hernieuwbaar gas met HR-ketel 
 
Welke strategie de gemeente Bronckhorst voor het stadje Bronkhorst gaat volgen, is nog in 
onderzoek. Wel heeft de gemeente al aangegeven dat de transitie betaalbaar en toegankelijk 
moet zijn voor iedereen.27 In het concept-klimaatakkoord is het streven naar 
woonlastenneutraliteit aangegeven: ‘het uitgangspunt is dat inwoners per maand geen 
hogere kosten krijgen dan dat ze zouden hebben wanneer ze geen 
verduurzamingsmaatregelen hadden genomen’. 
 

 
 
De bebouwde kom van Bronkhorst is een beschermd stadsgezicht waarbij een aanzienlijk 
deel van de bebouwing een beschermde monumentenstatus geniet. Voor het doorvoeren van 
standaard energiebesparende maatregelen bij monumentale panden is een grote mate van 
behoedzaamheid gewenst. Standaard energiebesparende maatregelen kunnen grote 
gevolgen hebben voor zowel de technische staat als de cultuurhistorische waarde van het 
gebouw. Het is dan ook zaak een goede balans te vinden tussen de bouwfysische 
kenmerken en cultuurhistorische waarden van het pand en de verbetering van de 
energieprestatie. De mogelijkheden voor de monumentale panden in Bronkhorst bepalen 
derhalve sterk de slagingskans van de strategieën. 
 
Een belangrijke factor bij de keuze voor een alternatieve verwarmingsbron is het 
redelijkerwijs haalbare isolatieniveau van de panden en de omvang van de noodzakelijke 
aanpassingen om een systeem door te voeren.  
Het isolatieniveau van de panden in Bronkhorst is in dien mate op te waarderen dat naast 
een hoog temperatuur verwarming ook een midden temperatuur verwarming mogelijk is. 
Laag temperatuurverwarming vraagt daarentegen om een hoog isolatieniveau en om relatief 
omvangrijke bouwkundige aanpassingen van de woningen waarbij tevens de huidige 
verwarmingsinstallatie in veel gevallen zal moeten worden vernieuwd of gereviseerd. Van 
laag temperatuur verwarming (LTV) wordt gesproken bij een watertemperatuur tussen de 35 

                                                           
26 Startnotitie: Op weg naar een aardgasvrij Bronckhorst. Januari 2020. 
27 Verrijkte routekaart “Bronckhorst Energieneutraal 2030”, september 2019. 
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en 55 °C. Een midden temperatuur verwarming voorziet in een watertemperatuur van 55 tot 
75 °C en een hoog temperatuur van 75 tot 90 °C. 

LTV vraagt derhalve om relatief forse investeringen waardoor het ook niet aansluit bij de 
beoogde woonneutraliteit. Daarnaast zal een (klein) deel van de monumentale panden in 
Bronkhorst het minimaal noodzakelijke isolatieniveau niet halen zonder nadelige gevolgen 
voor de monumentwaarde of zonder (gevolg)schade aan het pand. 
 
Gelet op het bovenstaande, zijn strategieën 2, 4 en 5 in basis het best toe te passen in de 
historische bebouwing van Bronkhorst. Hierbij is alleen naar de mate van de verenigbaarheid 
met de bestaande bebouwing gekeken en niet naar andere factoren die de slagingskans van 
een strategie bepalen.  
 
Hieronder wordt per strategie de eventuele gevolgen voor de panden in Bronkhorst 
uiteengezet.28 
 
Strategie 1: individuele elektrische warmtepomp 
Bij de toepassing van warmtepompen wordt ook vaak gesproken van een all-electric 
methode, omdat warmtepompen alleen elektriciteit verbruiken. Een warmtepomp haalt met 
een warmtewisselaar warmte uit onuitputtelijke bronnen zoals water, lucht of bodem. Gebruik 
maken van bodemwarmte (een WKO-installatie) is individueel erg kostbaar en meer geschikt 
voor collectieve initiatieven. Individueel is een luchtwarmtepomp een beter alternatief. 
Voor een gemiddeld huishouden komt de toepassing van een warmtepomp neer op een 
verbruik van 4000 kWh per jaar.29  
 
De all-electric strategie met individuele warmtepompen vraagt om een hoogwaardig 
geïsoleerd pand (minimaal energielabel B) en om Laag Temperatuur Verwarming. Dit laatste 
betekent dat conventionele radiatoren niet meer toereikend zijn en de bestaande installatie 
doorgaans zal moeten worden vervangen of aangevuld (toepassing van o.a. vloerverwarming 
en LTV radiatoren). Verder zullen de ramen minimaal een Hr+ niveau moeten hebben, en het 
dak en vloeren hoogwaardig moeten worden geïsoleerd. Voor het gemiddelde pand in 
Bronkhorst zal dit een omvangrijke renovatie betekenen en bij een aantal monumentale 
panden zal het niveau niet op een verantwoorde manier te verwezenlijken zijn. 
 
Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op een warmtepomp: 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
een all electric scenario. 

geen 

Panden die met een beperkte investering (tot € 10K) kunnen 
overstappen op een all electric scenario 

8 

Panden met een hoger investeringsniveau (tot € 20 K) kunnen 
overstappen op een all electric scenario 

3 

Panden die met een zeer hoog investeringsniveau (> € 20 K) kunnen 
overstappen op een all electric scenario 

34 

Panden waar een all electric scenario niet mogelijk is. 30 
 

2 

 
 
Strategie 2: warmtenet met midden en hoge temperatuurbron 
Bij een hoog temperatuur warmtenet is het in principe niet noodzakelijk om aanpassingen aan 
de woningen door te voeren. Bij een midden temperatuur is het doorvoeren van een 
gemiddeld isolatieniveau toereikend: isolatieglas in ramen; kierdichting en dakisolatie 
(energielabel C/D). Bij de meeste panden in Bronkhorst is het minimaal noodzakelijke 
isolatieniveau voor een midden temperatuur systeem (met inachtneming van de 
monumentenstatus) redelijkerwijs haalbaar. De bestaande radiatoren zijn overwegend 
toereikend; in enkele gevallen is een uitbreiding van de capaciteit gewenst.  
 

                                                           
28 Strategieën als genoemd in de Startnotie: op weg naar een duurzaam Bronckhorst.  
29 Lucht/water warmtepomp SCOP 4. 
30 Vanwege de bouwkundige opzet en/of aanwezige monumentale waarden. 
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Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op een hoog temperatuur 
warmtenet: 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
een hoog temperatuur warmtenet. 

45 

Panden die met noodzakelijke aanpassingen (tot € 20K) kunnen 
overstappen op een hoog temperatuur warmtenet.31 

2 

 
 
Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op een midden temperatuur 
warmtenet: 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
een midden temperatuur warmtenet. 

8 

Panden die met een beperkte investering (tot € 10K) kunnen 
overstappen op een midden temperatuur warmtenet. 

6 

Panden met een hoger investeringsniveau (tot € 20 K) kunnen 
overstappen op een midden temperatuur warmtenet. 

17 

Panden die met een zeer hoog investeringsniveau (> € 20 K) kunnen 
overstappen op een midden temperatuur warmtenet. 

16 

Panden waar een midden temperatuur warmtenet niet mogelijk is. 
  

geen 

 
 
Strategie 3: warmtenet met een laag temperatuurbron 
Deze strategie bestaat uit verwarming met warmtenetten die worden gevoed uit 
warmtebronnen met een lage temperatuur (circa 30°C). 32 Een dergelijk lage temperatuurbron 
vraagt om een zeer optimaal geïsoleerd pand en een aanpassing van het 
verwarmingssysteem (conventionele radiatoren en convectoren zijn niet toereikend). 
Aangezien de temperatuur van het beoogde warmtenet te laag is om de panden in 
Bronkhorst mee te verwarmen, is het noodzakelijk om deze individueel per woning, of voor 
een groep woningen elektrisch op te waarderen naar een hogere temperatuur. Dit zal echter 
veel elektriciteit vergen die behoorlijk kan oplopen. Opwaarderen naar een temperatuur tot 
max. 55 °C is nog een reële optie, daarboven kan men zich afvragen of het warmtenet, 
gezien het grote verschil tussen de aangeboden en gewenste watertemperatuur voor 
verwarming, wel geschikt is. 
 
Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op een laag temperatuur 
warmtenet:33 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
een laag temperatuur warmtenet 

geen 

Panden die met een beperkte investering (tot € 10K) kunnen 
overstappen op een laag temperatuur warmtenet 

8 

Panden met een hoger investeringsniveau (tot € 20 K) kunnen 
overstappen op een laag temperatuur warmtenet 

3 

Panden die met een zeer hoog investeringsniveau (> € 20 K) kunnen 
overstappen op een laag temperatuur warmtenet 

34 

Panden waar een laag temperatuur warmtenet niet mogelijk is. 
 

2 

 
 
Strategie 4: hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 
Bij een hybride systeem met hernieuwbaar gas en een warmtepomp wordt een 
luchtwarmtepomp in combinatie met een gasgestookte CV-ketel geplaatst. In principe vormt 

                                                           
31 Twee panden worden nog verwarmd met afzonderlijke gaskachels per ruimte en hebben nog geen CV. 
32 De watertemperatuur is lager dan wat voor Laag Temperatuur Verwarming (LTV) wordt aangehouden (35 tot 55 
°C). 
33 Bij het opwaarderen naar een midden of hoge temperatuur geldt dezelfde tabel als voor strategie 2. 
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de luchtwarmtepomp dan de warmtebron voor de verwarming. Op koude dagen wanneer de 
warmtepompinstallatie onvoldoende vermogen kan leveren, kan de CV-ketel bijverwarmen of 
het overnemen. Warmtepompen gebruiken wel elektriciteit; veelal ligt het stroomverbruik van 
de warmtepompen op ca. 20-25% van het afgegeven warmtevermogen in kW. De woning 
verbruikt bij deze methode aanzienlijk minder gas (afhankelijk van het isolatieniveau 30 tot 50 
%). Naarmate een pand beter is geïsoleerd en gebruik maakt van LTV, hoeft de CV ketel het 
minder vaak over te nemen. Als uitgangspunt voor een rendabele plaatsing van een hybride 
warmtepomp kan minimaal een energielabel D worden aangehouden.  

 
De buitenunit van de warmtepomp zou verdekt in de tuin van een pand kunnen worden 
geplaatst met bijvoorbeeld een groene afscherming er om heen (tot 1 m hoog 
vergunningsvrij). Een nadeel kan zijn dat de units geluid produceren. Het geluidsniveau is 
weliswaar niet hoog maar wordt door sommigen toch als hinderlijk ervaren.34 
 
Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op hernieuwbaar gas met een 
hybride warmtepomp: 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 

11 

Panden die met een beperkte investering (tot € 10K) kunnen 
overstappen op hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 

14 

Panden met een hoger investeringsniveau (tot € 20 K) kunnen 
overstappen op hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 

16 

Panden die met een zeer hoog investeringsniveau (> € 20 K) kunnen 
overstappen op hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp 

6 

Panden waar hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp niet mogelijk 
is. 

geen 

 
 
Strategie 5: hernieuwbaar gas met HR-ketel 
Bij deze strategie wordt voor verwarming volledig ingezet op hernieuwbaar gas. De gasvraag 
is daardoor aanzienlijk hoger dan bij de toepassing van een hybride systeem. In principe zijn 
voor deze strategie geen aanpassingen noodzakelijk, de situatie wijzigt niet t.o.v. de huidige 
situatie. Een uitzondering vormen de panden die geen CV hebben maar zelfstandige 
gaskachels; voor deze panden zal een nieuw installatiesysteem moeten worden aangelegd.  
 
Aanpassingen onderzochte panden in Bronkhorst bij overstap op hernieuwbaar gas met HR-
ketel: 
 

Panden met een toereikend isolatieniveau en verwarmingssysteem voor 
hernieuwbaar gas met HR-ketel 

45 

Panden die met noodzakelijke aanpassingen (tot € 20K) kunnen 
overstappen op hernieuwbaar gas met HR-ketel 

2 

 
 

 

                                                           
34 De meeste buitenunits van luchtwarmtepompen produceren gemiddeld 35 tot 40 decibel. Dit is vergelijkbaar met 
het zoemend geluid van een reguliere koelkast. Meerde units samen produceren een iets hoger volume. Naarmate 
de afstand tot de bron groter is wordt het geluidsniveau lager. 
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Alternatieve individuele oplossingen 
 
Hybride warmtepomp als tussenstap 
Een hybride verwarmingssysteem met een CV ketel en een warmtepomp, vergelijkbaar met 
strategie 4, kan ook worden aangewend als tussenstap wanneer de CV-ketel is afgeschreven 
en het nog niet duidelijk is welke strategie de gemeente Bronckhorst kiest. Met een hybride 
warmtepomp wordt al aanzienlijk minder gas verbruikt en het biedt de mogelijkheid om 
gefaseerd energiebesparende maatregelen door te voeren. 
Eventueel kan ook een airco worden toegepast ofwel een lucht/luchtwarmtepomp. Naast 
koelen kan met deze unit ook worden verwarmd. In de winter kan de unit de verwarming 
ondersteunen in bijvoorbeeld de woonkamer door warme lucht in te blazen. Hierdoor 
verbruikt de reguliere CV minder gas. 
 
Individueel biomassa 
Een individuele biomassa-installatie is een CV ketel die houtafval of pellets van houtafval als 
brandstof gebruikt. De systemen zijn relatief duurzaam (20 tot 30 jaar) en heten CO2 neutraal 
te zijn. Dit geldt overigens alleen als er gebruik wordt gemaakt van daadwerkelijk afvalhout uit 
de nabije omgeving. Wanneer houtpellets van elders komen (waarvoor speciaal bomen zijn 
gekapt) is het niet CO2 neutraal en is de milieubelasting volgens sommige experts nog groter 
dan wanneer gebruik wordt gemaakt van gas. Verder produceert een biomassa-installatie 
fijnstof waardoor het systeem een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit, al is dit in 
verhouding minder dan een open haard of reguliere houtkachel. Vanuit milieutechnische 
oogpunt is een biomassa-installatie derhalve een minder geschikt alternatief voor aardgas. 
 
Aan een met pellets gestookte CV ketel kan tevens de warmwatervoorziening worden 
gekoppeld: door het buffervat wordt dan een spiraal aangelegd die de warmwaterboiler voedt. 
Een groot nadeel is dat gedurende de zomer het buffervat van de ketel op temperatuur moet 
worden gehouden waardoor het gunstiger is een afzonderlijk warmwater-systeem aan te 
leggen. 
 
Er bestaan ook kleinschalige biomassakachels die in een woonvertrek kunnen worden 
geplaatst. De kachels (houtvergassers) hebben een veel hoger rendement dan een reguliere 
houtkachel of open haard en stoten door de meer volledige verbranding minder roet en 
fijnstof uit. Een dergelijke kachel kan mogelijk als alternatief dienen voor een reguliere kachel 
die als bijverwarming wordt gebruikt. Daarnaast bestaan er kachels die te koppelen zijn aan 
een CV-installatie. Overwegend wordt het systeem aangewend voor warm water: rondom de 
kachel bevindt zich een mantel met water die in verbinding staat met de CV-installatie. Door 
middel van een warmtewisselaar wordt zo het water in de boiler van de combi CV-installatie 
verwarmd. 
 
Infrarood 
Een individueel te nemen all-electric alternatief is de toepassing van infrarood verwarming 
waarbij niet de lucht, maar de gebruikers en de objecten in een ruimte rechtstreeks worden 
verwarmd. Vaak worden hiervoor stralingspanelen in een ruimte opgehangen. Ondanks een 
lagere ruimtetemperatuur voelt het voor een gebruiker door de directe aanstraling toch 
aangenaam. Een groot voordeel is dat infrarood verwarming nauwelijks opwarmtijd kent en 
het systeem bij het verlaten van een ruimte uit kan worden gezet zodat er alleen wordt 
verwarmd bij de aanwezigheid van personen. Het systeem is eventueel te combineren met 
een luchtwarmtepomp die de woning tot een minimale temperatuur verwarmd.  
Een nadeel is dat het buiten het bereik van de infrarood straler kouder is. Hierdoor is 
infrarood verwarming met name geschikt voor kleinere ruimtes (met een tijdelijke vraag) zoals 
een badkamer of studeerkamer. Als hoofdverwarming voor de grotere (hoge) woonkamers 
(zoals bv. in de voormalige deel) is het systeem minder geschikt. 
 
Cluster met bodemwarmtepomp 
Een mogelijkheid is een bodemwarmtepomp ofwel WKO systeem voor een klein groepje 
(twee tot vier) woningen aan te leggen. Een bodemwarmtepomp haalt met een 
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warmtewisselaar warmte uit in dit geval grondwater. De bodemgesteldheid en 
grondwaterkwaliteit van het gebied zijn geschikt voor het bodemsysteem (WKO).35 De 
installatie heeft een zeer hoog rendement. Bij bovengenoemd cluster woningen is een 
zogenaamd gesloten bronsysteem het meest geschikt.36 Bij een gesloten 
bodemenergiesysteem wordt een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in 
buizen door de bodem geleid. Het water met antivriesmengsel neemt de temperatuur van de 
bodem op en brengt het naar de warmtepomp. Elke grondsoort heeft een afgifte in wattage 
per strekkende meter, vandaar dat de samenstelling van de bodem bepalend is voor het 
aantal boringen voor de voeding van de warmtepomp van het complex.37  
 
Een belangrijke factor voor het goed functioneren van de bodembron is de omvang van de 
koelvraag (zogenaamde topkoeling38) in de zomer. De warmtevraag in de winter en de 
koelvraag in de zomer moeten in zekere mate in balans zijn om de bodembron goed te 
kunnen laten functioneren.39 Wanneer dit niet of te beperkt het geval is, en er bijvoorbeeld 
meer warmte wordt onttrokken dan koude, is het systeem niet geschikt. Derhalve is het aan 
te bevelen om een nauwkeurige transmissie berekening te maken.  
Een gesloten bronsysteem is onderhoudsarm en heeft een levensduur van 15 tot 20 jaar. De 
levensduur van de bron zelf is 30 tot 50 jaar. Wel is voor de plaatsing (boven de 70 kW) een 
vergunning vereist. 

  

                                                           
35 WKO tool, Rijkswaterstaat. 
36 Bij een open systeem wordt het grondwater opgepompt om er energie aan te onttrekken, waarna het vervolgens 
wordt teruggepompt en wordt in de regel alleen toegepast bij meer omvangrijke projecten. 
37 Voor 3 woningen van ca. 250 m2 is ca. 1.125 tot 1800 meter boringen nodig. De kosten voor de aanleg van de  
installatie varieert derhalve van € 40.000 tot 65.000. 
38 Er wordt niet gekoeld naar een specifieke temperatuur maar er vindt een afvlakking plaats van de 
temperatuurtoppen in het dagelijkse temperatuurverloop. 
39 In de zomer vindt warmtetransport plaats (door te koelen) naar de bodembron die in de winter weer wordt 
aangewend om te verwarmen. 
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9 Collectieve maatregelen 
Hoewel veel oplossingen en maatregelen op een groot deel van de panden in Bronkhorst 
toepasbaar zijn, is het collectief inkopen van voorzieningen door de verschillende situaties 
(afmetingen, detaillering, etc.) lastig. Zo wordt de huidige bebouwing in Bronkhorst 
gekenmerkt door een scala aan raamvormen, variërend van onverdeelde ramen tot 42 ruits 
roederamen, met een uitdiepbare of door de bestaande detaillering juist niet uitdiepbare 
sponning. De maatregelen blijven hierdoor, ondanks vergelijkbare oplossingsrichtingen, 
maatwerk per pand. Wel kan gekeken worden of een omvangrijke opdracht (isolatiemateriaal, 
kierdichting, soorten isolatieglas, etc.) voor meerdere panden tot een korting bij aannemers 
en/of leveranciers kan leiden. 
 
Oplossingen die minder afhankelijk zijn van individuele situaties, is de collectieve aanschaf 
van installaties zoals een hybride warmtepomp, een decentraal gebalanceerd 
ventilatiesysteem of infra roodpanelen. Wel is een mogelijk nadeel bij de aanschaf van 
bijvoorbeeld hybride warmtepompen dat de bestaande ketels van de panden in Bronkhorst 
verschillende afschrijvingstermijnen kennen. 
 
Ook is het mogelijk om een cluster van drie of vier panden met een redelijk tot hoog 
isolatieniveau te voorzien van een gezamenlijk bodemwarmtesysteem (WKO; gesloten 
systeem of monobron). Een aandachtspunt is de mogelijkheid tot plaatsing van het warmte 
station en de aanleg van relatief dure geïsoleerde grondleidingen. 

 
 

Zonne-energie 
Zonne-energie is een goed collectief te nemen maatregel. Binnen het beschermde gezicht 
van Bronckhorst zijn (individuele) zonnepanelen op het dak en zonne-installaties op het erf 
aan de achterzijde niet toegestaan.40 De enige mogelijkheid is gebruik te maken van de 
Postcoderoos (PCR) regeling en deel te nemen aan collectieve initiatieven buiten het 
beschermd stadsgezicht, zoals geinitieerd door BoeN (Bronkhorst en omgeving energie 
Neutraal). De PCR-regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is 
geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, 
zonder de plaatsing van individuele zonnepanelen op het eigen dak. Het biedt 15 jaar lang 
vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een 
project gezamenlijk opwekken. 
 
BoeN heeft een zonnedak gerealiseerd in Steenderen (Holthuizen) waarop 741 panelen zijn 
geplaatst. In totaal maken 55 huishoudens in de gemeente Bronckhorst gebruik van de 
regeling. Mogelijk kan een uitbreiding van dit soort initiatieven plaatsvinden en in de nabije 
omgeving van Bronkhorst een tweede zonnedak (of zonneweide) worden gerealiseerd zonder 
dat deze afbreuk doet aan het beschermd gezicht. 
 
 
Vereenvoudigen procedures 
Het voordeel van het gezamenlijke initiatief van Duurzaam Bronkhorst en de uitvoering van 
44 scans (80% Van de totale bebouwing) is dat goed inzicht is verkregen in de 
karakteristieken van het gebouwd erfgoed en de mogelijkheden en aandachtspunten ten 
aanzien van de potentiële maatregelen. Derhalve is een collectieve aanpak te realiseren bij 
de vergunningsaanvragen van (vergunningsplichtige) maatregelen waardoor een 
vereenvoudigde en versnelde verduurzamingsproces kan worden beoogd. 
 
Er is een onderscheid te maken tussen panden zonder en met monumentenstatus binnen het 
beschermde gezicht en een onderscheid tussen maatregelen die vergunningsvrij kunnen 
worden doorgevoerd en maatregelen die vergunningsplichtig zijn.  
Bij vergunningsplichtige maatregelen voor veel voorkomende situaties in Bronkhorst zouden 
voorbeeldoplossingen kunnen worden gegeven, die in samenspraak met de welstand- en 
monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst akkoord zijn. Zo zouden 
oplossingsprincipes met de daaraan gekoppelde voorwaarden (voor beeld en uitvoering) 
kunnen worden vastgesteld (zog. ‘trendsetters’). Wanneer een vergunningaanvrager zich aan 

                                                           
40 Bronkhorster ruimtelijke afweging, september 2019. 
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de voorwaarden van deze oplossingen houdt, kan een versnelde procedure worden gevolgd 
en de aanvraag door de gemeente gemandateerd worden afgehandeld.  
Afwijkingen van de standaard doorlopen de reguliere procedure. 
 
Voor één situatie kunnen meerdere oplossingen worden gegeven die bijvoorbeeld oplopen in 
kosten en ambitieniveau. De voorwaarden van de maatregelen zouden daarnaast kunnen 
worden afgestemd met lokale aannemers en eventueel architecten. Hierdoor wordt het 
doorvoeren van verantwoorde maatregelen aanzienlijk vereenvoudigd en wordt het risico op 
‘uitvoeringsfouten’ verminderd.  
 
Het grote voordeel van bovengenoemde simplificering is dat bewoners en eigenaren op 
voorhand weten waar ze aan toe zijn en dat zo sneller wordt overgaan tot 
verduurzamingstappen.  
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10   Bronnen 
- Allecijfers.nl 
- Beeldbank RCE 
- Beeldbank HVS 
- Beschermde gezichten Bronkhorst, Hummelo en Laag-Keppel, Nadere typering van 

de cultuurhistorische waarden en check actuele ruimtelijk beleid, Gelders 
Genootschap, augustus 2017 

- Bronckhorster ruimtelijke afweging bij energie-initiatieven, september 2019 
- Casadata 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- E.J. van Ebbenhorst Tengbergen, Bronkhorst. korte historie van stad en 

heerlijkheid, 2003 
- Inpassingsmatrix Duurzame energie in Bronckhorst, uitgave gemeente Bronckhorst 
- Inspiratiefolder beschermd stadsgezicht Bronkhorst, uitgave gemeente Bronckhorst 
- Milieu Centraal 
- Monumentenmonitor, bureau Fenicks 
- Startnotitie op weg naar een aardgasvrij Bronckhorst, januari 2020 
- Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stadsgezicht ex artikel 

20 van de monumentenwet te Bronkhorst gemeente Steenderen, 24 juni 1971 
- Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030, september 2019 
- Wijzigingen Verrijkte routekaart op basis van de binnengekomen reacties, uitgave 

gemeente Bronckhorst 
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11  Bijlage: Format Quicksan 
 
De quickscan behelst een kort bezoek ter plaatse t.b.v. de vaststelling van de huidige situatie. 
Via het opgestelde format worden de cultuurhistorische en/of monumentwaarde, 
bouwtechnisch/bouwfysische condities en huidig gebruik/energieprestatie in kaart gebracht. 
Deze factoren zijn bepalend voor het genereren van realistische maatregelen.  
Vervolgens worden in het Energie Prestatie Advies verantwoorde 
verduurzamingsmaatregelen en aandachtspunten gegeven. De systematiek die in de EPA 
wordt gehanteerd, geschiedt op basis van het rendement en bestaat uit opeenvolgende 
stappen die genomen kunnen worden om de energievraag te reduceren per onderdeel. De 
maatregelen behelzen zowel de eenvoudige ‘Quickwins’ (eenvoudige maatregelen die 
aansluiten bij de korte termijn) als verdergaande maatregelen (o.a. te koppelen aan MJOP) 
en maatregelen die aansluiten bij een toekomstbestendig pand (o.a. aardgasvrij).  
De maatregelen worden daar waar relevant, geïllustreerd met technische details of 
voorbeelden.  
 
In de quickscans wordt met name ingegaan op individuele maatregelen. Collectieve 
maatregelen zoals warmtenetten, worden in een later stadium, wanneer er een breder zicht is 
op de situatie en condities binnen de bebouwde kom van Bronkhorst, in een apart document 
toegevoegd. 

 
 
Vaststellen huidige situatie 
 
Cultuurhistorische context: 
 Kenmerken en karakteristieken plaats, wijk of buurt 
 Beknopte karakterisering pand 

Categorie/typologie; bouwstijl; cultuurhistorische achtergronden; opzet/structuur; 
onderdelen; situering etc. 

 Beknopte verbouwingsgeschiedenis 
 Waardering 

Hoog / positief / indifferent 
 
Technische beschrijving: 
 Beknopte karakterisering 

Situering onderdelen; aantal bouwlagen, plattegrondvorm; dakvorm etc. 
 Hoofddraagconstructie 

Opbouw gevels; vloeren; dak(en) (inclusief eventuele isolatiemaatregelen) 
 Buitendeuren 

Vorm, situering; ouderdom; kierdichting; eventueel soort glas; aanwezigheid 
tochtportaal; etc. 

 Ramen 
Vorm; situering; ouderdom; kierdichting; glas; glassponningdiepte; etc. 

 Ventilatie 
Wijze en aanwezige voorzieningen 

 Verwarming en warm water 
Systeem (type; bouwjaar vermogen); verwarmingselementen (radiatoren, convectoren, 
vloerverwarming etc.). Leidingisolatie; bijverwarming (kachels, haard etc.); boilers 
(inhoud vermogen); temperatuurinstellingen etc. 

 Indeling 
Relevante opzet plattegrond (verkeerstructuur etc.) 

 Technische staat 
Globale indicatie. Relevante onderdelen benoemen die een matige tot slechte staat 
hebben. Geplande werkzaamheden (MJOP). 

 
Energieverbruik 
 Gemiddeld energieverbruik gas en elektriciteit over de afgelopen jaren (minimaal 3) 
 Vergelijk energieverbruik in MJ/m2/jaar (of kWh/m2/jaar) met gemiddeld verbruik 

gebouwcategorie; gebruik in context plaatsten. 
 Eventuele voorzieningen aangeven (zonnepanelen etc.). 
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Energie Prestatie Advies  

 
De EPA wordt ingeleid met een globale indicatie van de status van de gebouwschil en 
zwakke schakels, en de installatietechnische voorzieningen.  
Daarna komen de volgende onderdelen aan bod:  
 
 Ramen 

Mogelijke oplossingen voor kierdichting en beglazing bij de verschillende raamtypen. 
 

 Deuren 
Mogelijke oplossing voor kierdichting, eventueel beglazing, en gebruik of plaatsing van 
een tochtportaal. 
 

 Ventilatie 
Hoe te ventileren (natuurlijk; mechanisch; gebalanceerd). 
 

 Vloeren 
Oplossingen voor het isoleren van vloeren, ingegeven door de constructie en het 
vloertype. 
 

 Gevel 
Mogelijkheden om de gevel na te isoleren; risico’s aangeven. 
 

 Dak 
Mogelijkheden om het dak te isoleren aansluitend bij type en bedekking (koud dak; warm 
dak). Aandachtspunten mee geven (aansluitingen etc.). 
 

 Verwarming 
Mogelijke verbeteringen huidige situatie (leidingisolatie; waterzijdig inregelen; 
thermostaatkranen etc.). 
 

 Aardgasvrij 
Hoe te anticiperen op aardgasvrij? Plannen gemeente; mogelijkheid hybride tussenstap; 
mogelijkheden LTV. 
 

 Zonne-energie 
Aansluitend bij lokaal beleid 
 

 Eenvoudige aanvullende techniek 
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Bijlage: Bezochte panden 
 
Adres:     Status: 

Boterstraat 1    RM 
Boterstraat 1a    Geen status 
Boterstraat 2    RM41 
Boterstraat 3    RM 
Boterstraat 4    Geen Status 
Boterstraat 5    RM 
Boterstraat 6    GM 
Boterstraat  8    GM 
Bovenstraat 1    RM 
Bovenstraat 2    RM 
Bovenstraat 3    RM 
Bovenstraat 4    GM 
Bovenstraat 5    RM 
Bovenstraat 6    GM 
Bovenstraat 8    RM 
Bovenstraat 10    RM 
Bovenstraat 12    RM 
Bovenstraat  14    RM42 
Bovenstraat  16    RM43 
Bovenstraat  18    RM44 
Bovenstraat  20    RM45 
Gijsbertplein 1344; 1    RM 
Kapelstraat 1    RM 
Kapelstraat 2    RM 
Kasteelweg 2    RM 
Maneveld 1    GM 
Molenstraat 1    RM 
Onderstraat 2    RM 
Onderstraat 3    RM 
Onderstraat 4    RM 
Onderstraat 5    RM 
Onderstraat 6    RM 
Onderstraat 7    Geen status 
Onderstraat 8    Geen status 
Onderstraat 8a    Geen status 
Onderstraat 8b    Geen status 
Onderstraat 9    RM 
Onderstraat  10    RM 
Onderstraat  12    Geen status 
t Hof 1    Geen status 
t Hof 2    RM 
t Hof 3    Geen status 
t Hof 5    RM 
t Hof 18    Geen status 
t Hof  20    Geen status 
Uilenhoek 1    RM 
 
Totaal 47 panden 

                                                           
41 Valt onder de bescherming van Gijsbertplein 1344; 1. 
42 Valt onder de bescherming van Bovenstraat 12. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 


