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Inleiding
Een belangrijk speerpunt in het in 2019 gepubliceerde Visieplan voor de stad Bronkhorst is
het verduurzamen van de woningvoorraad. De gemeente Bronckhorst is samen met
Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB) en energiecoöperatie BoeN (Bronkhorst en Omgeving
Energie Neutraal) het project “routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030” gestart.
Om het uiteindelijke doel, energieneutraliteit, te bereiken hebben BoeN en BSB gezamenlijk
het initiatief genomen om projectmatig verdergaande duurzame oplossingen te genereren
voor de panden in Bronkhorst. Belangrijk daarbij is inzicht te krijgen in zowel individuele als
collectieve energiebesparingsmogelijkheden voor de panden in Bronkhorst.
De provincie Gelderland ondersteunt het initiatief middels het verstrekken van ‘Quickscans
energieduurzaamheid’ aan de bewoners van Bronckhorst. Het advies heeft als doel de
bewoners/gebruikers van de panden inzichtelijk te maken hoe de energieprestatie, met
inachtneming van de monumentenstatus en/of het rijksbeschermde stadsgezicht, is te
verbeteren. In navolging van de quickscans zal gekeken worden welke maatregelen
eventueel collectief zijn door te voeren en welke alternatieven er zijn voor een aardgasvrije
toekomst.
Het rijksmonument Onderstraat 10 is een van de panden waarvoor een quickscan is
opgesteld. De quickscan geeft allereerst inzicht in de typologische karakteristieken van
Bronkhorst en de specifieke kenmerken en aanwezige monumentale waarden van
Onderstraat 10. Daarna worden de technische condities geschetst en inzicht gegeven in het
huidige energieverbruik om vervolgens een op het pand toegespitst advies te geven met
verantwoorde maatregelen, zowel per gebouwonderdeel als installatietechnisch.
De opname van het pand heeft plaats gevonden op 9 juli 2020.

Situatie.
Bron: googlemaps
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Historische context
Het stadje Bronkhorst ligt verhoogt 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).
Uitsnede kadastrale minuutplan
Bronkhort 1811-1823. In het
stratenpatroon en hoeveelheid
bebouwde percelen is weinig
veranderd met de situatie nu.
Bron: Beeldbank RCE.

Het forse, in renaissancistische vormentaal opgetrokken Hoge Huis is tezamen met het
middeleeuwse een-beukige kerkje de enige overgebleven oudere bebouwing zonder
agrarische functie. De overige bebouwing bestaat grotendeels uit van oorsprong achttiendeen negentiende-eeuwse stadsboerderijen, een type boerderij dat (vanwege veiligheid) binnen
de stadsmuur of wallen van een versterkte stad of heerlijkheid was gelegen. 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 een ankerbalkgebinten en een drie-beukige opzet waarbij de deel
en stallen aan de straatzijde waren gesitueerd en het woongedeelte aan de achterzijde. Grote
deeldeuren grenzen aan de straat waardoor het vee dagelijks vanuit de weg naar binnen kon
worden geleid.
Hoewel veel boerderijen in de loop der jaren zijn getransformeerd, is dit onderscheid tussen
voor- en achterzijde nog duidelijk aanwezig. Ook hebben de meeste boerderijen een
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zogenaamde osendrop, een steegje tussen de haaks op de weg gelegen boerderijen. Het
diende zowel om overslaande brand tegen te gaan als het regenwater van de daken (die
grotendeels zonder dakgoot zijn uitgerust) op te vangen en af te voeren. Ook functioneerde
het 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 planken 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.1
Opvallend is dat de oorspronkelijk gesloten daken, m.u.v. enkele dakvensters, goed
behouden zijn gebleven.
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.

Aan het eind van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw verkeerde een groot deel
van de bebouwing van Bronkhorst in technische slechte staat. Vanaf de jaren ’60 en in de
jaren ’70 word geleidelijk aan het merendeel van de panden opgeknapt en getransformeerd
tot woonboerderij. In 1971 is het stadje aangewezen als beschermd stadsgezicht waarbij ook
de open landerijen en uiterwaarden rondom de bebouwde kom onder de bescherming vallen.
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 achttiende-eeuwse stadsboerderij aan de Bovenstraat 10 is tot stand gekomen na een
stadsbrand in 1770 (zie ook jaartalankers gevel) waarbij diverse panden in Bronkhorst in de
as waren gelegd. De boerderij werd herbouwd op de fundamenten van het afgebrande pand.
Hierbij zijn delen van het muurwerk hergebruikt, getuige ook de toepassing van klisklezoren
bij de raamsparingen, een oplossing die tot aan het eind van de zeventiende eeuw werd
toegepast (i.t.t. de in de achttiende eeuw veel toegepaste drieklezoor). In het begin van de
21e eeuw is de boerderij gemoderniseerd, daarbij is de oorspronkelijke opzet en karakter
gehandhaafd. Wel werden de meeste ramen vernieuwd (naar ouder beeld) alleen het raam
van de opkamer heeft nog een negentiende-eeuwse oorsprong. Het snijraam boven de
entreedeur daarentegen is nog wel achttiende-eeuws.
Onderstraat 10 is een markante en beeldbepalende boerderij bij de kruising Onderstraat,
Molenstraat en ’t Hof, aan de oostzijde van de bebouwde kom van Bronkhorst. Tevens is de
opzet en verschijningsvorm van de boerderij met de deel aan de straat en het woongedeelte
aan de achterzijde karakteristiek voor het stadje. De gevels met herkenbare opzet van woonen werkgedeelte (o.a. grote inrijdeuren) zijn hoog monumentaal; de ramen zijn hierbij alleen
in beeld van belang (positieve monumentwaarde). Het snijraam boven de woningentree is
hoog monumentaal. De bouwmassa met karakteristiek wolfsdak en nog oorspronkelijke
onderdelen van de hoofdraagconstructie waaronder de zware ankerbalkgebinten zijn
eveneens van hoge monumentale waarde. Verder is de oorspronkelijke structuur met een

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).
1
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woongedeelte met opkamer en bedstede en de afzonderlijke deel nog aanwezig en daarmee
monumentaal. Het interieur bevat verder m.u.v. de schouwen geen monumentale onderdelen.
Onderstraat 10 in 1961.
Bron: Beeldbank RCE.

Links: deel van de zuidgevel met
jaartalankers en de
woningtoegang met snijraam.
Rechts: ankerbalkgebint in de
deel.

De noord- en westgevel.
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Technische beschrijving van het bestaande woning en energieverbruik
De vrijstaande boerderijwoning bestaat uit één bouwlaag met daarboven een
zolderverdieping. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt
wolfsdak. Aan de zuidoostzijde bevindt zich een opkamer boven een onverwarmde kelder.
Boven de zolder bevindt zich een onverwarmde vliering. Aan de straatzijde (noord) zijn de
grote inrijdeuren van de voormalige deel gesitueerd, aan de zuidzijde bevindt zich het
woongedeelte. Aan de oostzijde is de zijgevel ter plaatse van de opkamer hoger, waardoor
de goot hier hoger is gesitueerd dan bij de deel, en de dakhelling afwijkt. De sprong tussen
de twee dakdelen is afgedicht met gepotdekselde houten planken. Bij de deel vormen de
voormalige hildes insteekverdiepingen.
Hoofddraagconstructie
▪ De boerderijwoning is opgetrokken in massieve buitenmuren van anderhalf steens dik
en bij het woongedeelte voorzien van een vermoedelijk ongeïsoleerd binnenvoorzetwand. Bij de keuken (zuidwest) is een (moderne) lambrisering aangebracht.
▪ De begane grondvloer bij het woongedeelte wordt gevormd door een betonvloer
vermoedelijk rechtstreeks op de ondergrond, die voorzien is van tegels of een houten
vloer als afwerking.2 Alleen bij de centraal in de woning gesitueerde voormalige
bedstedes is een houten balklaag met plankenvloer aanwezig boven een vermoedelijk
ongeventileerde ruimte. In de deel bevindt zich een cementvloer.
▪ De keldervloer wordt gevormd door gemetselde klinkers.
▪ De vloer van de opkamer wordt gevormd door een houten balklaag waarbij tegen de
onderzijde een geïsoleerd plafond is aangebracht; ca. 30 mm schuimisolatie met een
gipsplaat.
▪ De verdiepingsvloer (en vloeren van insteekverdiepingen) wordt gevormd door een
houten balklaag. Bij de deel bevinden zich nog de zware grenen ankerbalkgebinten.
▪ De vlieringvloer wordt gevormd door een lichte houtconstructie en is ongeïsoleerd.
▪ De houten dakconstructie van het beschoten en met oud Hollandse pannen gedekte
wolfsdak is ter hoogte van de vertrekken op de verdieping en de onderste delen ter
hoogte van de begane grond geïsoleerd met 80 mm steenwol (koud dak-constructie).
De tussengelegen dakdelen ter hoogte van de bergzolders zijn niet geïsoleerd. Wel is
in de houten wand tussen de bergzolders en de slaapvertrekken op de verdieping
steenwolisolatie opgenomen. Of de vloeren van de bergzolders voorzien zijn van
isolatie, is niet bekend. De dakisolatie loopt, voor zover waargenomen, niet door tot in
de nok.
▪ Voor de strook met gepotdekselde houten delen dat de sprong in het dak aan de
oostzijde overbrugt, is aan de binnenzijde beplating aangebracht. Mogelijk dat
hierachter isolatie is opgenomen.
Buitendeuren
▪ Aan de straatzijde (noord) bevindt zich een dubbele houten deur (deeldeuren) waarvan
één van de deuren uit twee delen bestaat (boerendeur). De houten opgeklampte
deuren zijn niet voorzien van kierdichting en vertonen naden. De deur bevat twee ruitjes
met enkel glas en grenst aan een ruimte die weliswaar van een radiator is voorzien
maar in principe niet wordt verwarmd. De onderdorpel van de deur vertoont plaatselijk
houtrot.
▪ Aan weerszijden van de straatgevel bevinden zich voormalige mestdeuren. Aan de
westzijde is de mestdeur gehandhaafd en aan de binnenzijde van een tweede deur
voorzien met enkel glas en kierdichting. Aan de oostzijde is een houten deur geplaatst
zonder kierdichting, die voorzien is van enkel glas met een roedenverdeling (4-ruits) en
een 8-ruits bovenlicht. Het glas in de deur heeft een glassponning van 19 mm diep, het
bovenlicht van 10 mm diep.
▪ In de zuidgevel is de entree naar de woning gesitueerd, die voorzien is van een
bovenlicht met snijraam en enkel glas. De deur heeft kierdichting echter is deze niet
volledig en ontbreekt deze bij de onderdorpel. Achter de entree bevindt zich een
tochtportaal.

In de zuidgevel zijn een aantal ventilatiegaten zichtbaar die duiden op een geventileerde ruimte onder de vloer.
Deze resteren vermoedelijk nog van de situatie waarbij de begane grond was voorzien van een houten balklaag.
2
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▪

In de westgevel (bij een zijvertrek van de voormalige deel) is houten staldeur met aan
de binnenzijde een tweede (moderne) houten deur aangebracht, voorzien van enkel
glas. De glassponning is 12 mm diep en de deur is van kierdichting voorzien.

Ramen
▪ De woning is aan de zuidzijde voorzien van een aantal schuifvensters, uitgevoerd met
enkel glas en houten buitenluiken. Bij alle drie de ramen is een eenvoudig binnenvoorzetraam op het raamhout gemonteerd. Tussen het schuif- en voorzetraam van de
ramen treedt condensvorming op. De ramen zijn niet voorzien van kierdichting. Het 15ruits schuifvenster van de woonkamer heeft een glassponning van 11 mm diep, het 4ruits opkamerraam 8 mm en het 4-ruits keukenraam 13 mm diep.
▪ In de oostgevel bij de opkamer is een dubbel (2 x 4-ruits draairaam) gesitueerd met een
glassponning van 9 mm, zonder kierdichting en eveneens voorzien van een eenvoudig
binnen-voorzetraam dat op het raamhout is bevestigd. Het voornemen is om aanvullend
in de winter demontabele buitenvoorzetramen aan te brengen, voorzien van een
transparante kunststof plaat.
▪ In de rest van de zijgevels zijn diverse 4-ruits draai- en klepramen met enkel glas
aangebracht met een glassponning van 14 mm diep. De ramen zijn voorzien van
kierdichting. De ramen zijn overwegend van een eenvoudige vorm van binnenvoorzetramen voorzien (gelijk de zuidgevel en niet kiervrij geplaatst). De
keukenvensters (westzijde) zijn uitgerust met houten buitenluiken.
▪ Halverwege de westgevel bevindt zich een stalen roedenraam onder segmentboog (5ruits) met enkel glas en een glassponningdiepte van ca. 8 mm.
▪ Aan weerszijden van de deeldeuren bevinden zich eenvoudige houten roedenraampjes
(4-ruits) voorzien van enkel glas; glassponning ca. 15 mm diep.
▪ De zolderkamer aan de zuidzijde en een dakkapel aan de oostzijde hebben
onverdeelde houten draairamen voorzien van enkel glas. Het zolderraam is voorzien
van kierdichting en een houten buitenluik, de dakkapelramen niet. De glassponningen
zijn ca. 14 mm diep.
▪ In het dak zijn op aantal plaatsen dakvensters aangebracht die zijn uitgerust met dubbel
glas en kierdichting. Laag in het dak aan de oostzijde (bij de slaapkamer op de begane
grond) bevindt zich een stalen dakvenster met enkel glas. De technische staat van het
raam is matig. Aan de binnenzijde is een vast binnen-voorzetraam aangebracht in de
vorm van dubbel glas. Verder bevindt zich nog een stalen raam met enkel glas aan de
straatzijde.
Ventilatie
▪ De woning heeft op diverse plekken permanente mechanische afzuiging (keuken,
wasruimte, toilet, badkamers). Verder is de ventilatie natuurlijk zonder bijzondere
voorzieningen.
▪ De kelder kan worden geventileerd via twee kelderramen. De ramen waren echter in
gesloten toestand tijdens de opname.
▪ De dakvensters op de zolderverdieping zijn van afsluitbare ventilatieroosters voorzien.
Verwarming en warm water.
▪ De woning is voorzien van een gasgestookte combi HR-ketel, vermogen 42 kW,
bouwjaar 2018. De ketel is geschikt om te combineren met een luchtwarmtepomp.
▪ De leidingen in de onverwarmde bergzolders en kelder zijn met eenvoudige mantels
geïsoleerd. Plaatselijk is de isolatie onderbroken en zijn de kranen en koppelingen niet
geïsoleerd.
▪ De woning wordt verwarmd met paneelradiatoren die voorzien zijn van
thermosstaatkranen.
▪ De keuken heeft een boiler, 10L, uit vermoedelijk 2004.
▪ In de woonkamer is een houtkachel aanwezig; de keuken is voorzien van een losse
gaskachel. Beide kachels worden gebruikt.
▪ De temperatuur gedurende de nacht en afwezigheid is ingesteld op 15 °C. De
temperatuur tijdens aanwezigheid is ingesteld op 17 °C. In principe worden de
slaapvertrekken, verkeersruimtes en de deel niet verwarmd.
Indeling etc.
▪ De kelder, bergzolders en vliering gelden als aangrenzende onverwarmde ruimte
(AOR).
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▪

▪

De woning is overwegend voorzien van compartimentering. Zo is de woningentree
uitgerust met een tochtportaal en is tussen de gang achter de entree en de
verkeersruimte met trap naar de verdieping in de deel, een deur aangebracht. Verder is
de ruimte achter de inrijdeuren van de deel afgescheiden van de verkeersruimte door
een wand met bovenlichten. De deel staat wel in open verbinding met de bergzolders
aan de noordzijde.
De deur naar de onverwarmde kelder is niet voorzien van kierdichting en vertoont
naden.

Technische staat
▪ De technische staat is voorover waargenomen redelijk tot goed. Bij de deeldeuren is
plaatslijk houtrot bij de onderdorpels waargenomen. Verder bevindt zich bruinrot bij een
stijl die is opgenomen in de muur van de kelder. Daarnaast verkeert het stalen
dakvenster in de oostgevel in matige technische conditie.
▪ Bij het pannendak vertonen een aantal pannen schilfers hetgeen duidt op een nog
beperkte levensduur van de pan.
▪ Een aantal wanden, met name bij de keuken, woonkamer en hal vertonen sporen van
optrekkend vocht.
▪ Voor augustus 2020 is een schilderbeurt gepland.
Energieverbruik
De data over gemiddeld gas- en elektriciteitsgebruik van monumentale woonboerderijen van
Bureau Feniks wordt toegevoegd bij de definitieve versie.
Gasverbruik
2016
2017
2018
2019
Gemiddeld

2.286 m³
3.145 m³
2.872 m³
2.648 m³
2.738 m³

Verwarmd vloeroppervlak woning:
Gemiddeld energieverbruik gas: (35,17 MJ x 2.738)

120 m2
MJ

Energieverbruik gas per jaar bestaand:

MJ/m2

Het energieverbruik van gas is in vergelijking met andere monumentale woonboerderijen...3
Elektriciteitsverbruik
2016
2017
2018
2019
Gemiddeld

3.618 kWh
3.413 kWh
3.432 kWh
3.055 kWh
3.380 kWh

Vloeroppervlak woning:
Gemiddeld energieverbruik gas: (3,6 MJ x )

250 m2
MJ

Energieverbruik elektriciteit per jaar bestaand:

MJ/m2

Het energieverbruik van elektriciteit is in vergelijking met andere monumentale
woonboerderijen….4

Het gemiddelde energieverbruik (gas) voor woonboerderijen in de provincie Gelderland, is MJ/ m³. Bron:
Monumentenmonitor, Fenicks.
4 Het gemiddelde energieverbruik (elektriciteit) voor woonboerderijen in de provincie Gelderland, is MJ/ m ³.
Bron: Monumentenmonitor, Fenicks.
3
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De woning heeft in totaal 25 zonnepanelen in een collectief energieproject (BoeN;
postcoderoos). De opbrengst van de panelen is hoger dan het eigen gebruik.
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Energie Prestatie Advies
De zwakste schakel van Onderstraat 10 is het grotendeels ontbreken van kierdichting en de
toepassing van enkel glas. Daarnaast treedt het nodige energieverlies op via de
ongeïsoleerde vloeren en via het onvolledig geïsoleerde dak.
Ook leidt de huidige verwarmingsinstallatie op enkele punten tot energieverlies, deze punten
zijn overwegend eenvoudig te verhelpen waarbij tevens de efficiëntie kan worden verbeterd.
Daarnaast is het zinvol om na te denken hoe op termijn kan worden geanticipeerd op een
aardgasvrije toekomst.
De maatregelen die aan bod komen zijn:
▪ Ramen
▪ Deuren
▪ Ventilatie
▪ Vloeren
▪ Gevel
▪ Dak
▪ Verwarming
▪ Aardgasvrij
▪ Zonne-energie
▪ Eenvoudige aanvullende techniek
Ramen
Het aanbrengen van kierdichting en het verbeteren van de isolatiewaarde van de ramen
beperkt het energieverlies en geeft een duidelijke comfortverbetering. De bestaande binnenvoorzetramen gevel al een aanzienlijk hoger isolatieniveau dan gewoon enkel glas, de
oplossing is technisch minder ideaal en geeft condens tussen de ramen.
De bestaande ramen zijn van belang voor de beeldwaarde maar hebben geen intrinsieke
monumentale waarde of zijn niet monumentaal, waardoor het vervangen vanuit monumentaal
oogpunt tot de mogelijkheden behoort. De ramen verkeren echter in een technisch goede
staat, waardoor behoud vanuit het oogpunt van duurzaam materiaalgebruik (trias energetica)
is te prevaleren. Daarom is hier het aanpassen van de bestaande ramen als uitgangspunt
genomen.
Kierdichting ramen
Een probaat middel om warmteverlies te beperken, is het toepassen van kierdichting. Het
integraal verbeteren van de kierdichting voorkomt ongewenste tocht en warmteverlies.
Links en rechts: detail van een
bestaand schuifraam met enkele
kierdichting: ter hoogte van de
wisseldorpel en de onderdorpel
van het raam kunnen rubberen
afdichtingstrips worden
aangebracht. Deze strips worden
dichtgedrukt onder het eigen
gewicht van het raam. De
dichting aan de zijkant van het
schuifraam vindt plaats via de
knellat die verstelbaar wordt
gemaakt door middel van een
scharnier en een hendel.

Schuiframen

Bij schuiframen is kierdichting wat lastiger te realiseren. De relatief eenvoudige toepassing
van glijvilt in de schuifsponning of tochtwerende borstels in combinatie met een tochtprofiel
aan de onderzijde van het raam en ter hoogte van de wissellat, geeft maar een beperkte
kierdichting. Een hoogwaardigere oplossing is een geïntegreerde kierdichting in de
bestaande ramen te realiseren door bijvoorbeeld de belegstukken scharnierend te maken en
te voorzien van een kierdichting die in gesloten stand de sponning dicht. Een alternatief is
een zogenaamde Vr-strip toe te passen die uit langs elkaar schuivende tochtstrips bestaat
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tussen het raam en het kozijn, waardoor een goede tochtdichting wordt gerealiseerd. Een
dergelijke voorziening kan eventueel aangebracht worden als onderdeel van een
schilderbeurt.
Links: schuifraam met
schematische weergave van een
Vr-strip. Bron: Happylift
Rechts: Vr-strip in een
schuifraam. Bron: Kozijndoctor.

Draai/klepramen

Bij de houten draai- en klepramen kunnen in de sponning of op het kozijn eenvoudig
tochtstrips worden aangebracht.
Links: schematische weergave
van een tochtstrip dat op het
kozijn is gemonteerd.
Rechts: tochtstrips die bij ramen
zijn aangebracht.

Wanneer voor een volwaardig binnen-voorzetraam wordt gekozen is het aanbrengen van
kierdichting niet noodzakelijk.
Glas
De bestaande ramen hebben een beperkte glassponningdiepte van 8 tot 14 mm waardoor
alleen glas met een warmte reflecterende coating kan worden geplaatst, ook wel aangeduid
als monumentenglas.
Een andere, relatief eenvoudige mogelijkheid voor het glas is het aanbrengen van een
warmte reflecterende folie op het bestaande glas. De folie heeft een gelijkwaardig
isolatieniveau als glas met een reflecterende coating. Het voordeel van de folie is dat het glas
niet hoeft te worden vervangen waardoor het in verhouding goedkoper is. De duurzaamheid
van het product op de lange termijn is echter nog niet aangetoond en er zijn gevallen bekend
waarbij vlekken ontstaan onder de folie.
De isolatiewaarde van het monumentenglas of de glasfolie is niet wezenlijk beter dan de
waarde van de huidige binnen-voorzetramen.
Het plaatsen van een dunne variant dubbel glas behoort niet tot de mogelijkheden aangezien
de glassponning niet is uit te diepen door de bestaande detaillering van de ramen. Een
uitzondering vormt het woonkamerraam dat wel uitdiepbaar is en waar een dunne variant
dubbel glas (8 à 10 mm) is in te passen.5 Dit zal we een dure oplossing zijn gezien de vele
ruitjes (15-ruits) van het raam. Bij de deur in de westgevel is wel eenvoudig een dunne
variant dubbel glas te plaatsten (met een glaslat aan de buitenzijde).
De meeste glasfabrikanten hebben dubbel glas met een dikte van 8 à 9 mm. Stolker glas levert dubbel glas van
slechts 7 mm dik.
5
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Binnen-voorzetramen
Een meer hoogwaardige oplossing dan de huidige enigszins provisorische voorzetramen is
de plaatsing van een volwaardig binnen-voorzetraam. Bij het aanbrengen van een binnenvoorzetraam is het van belang dat het kozijn van het voorzetraam kiervrij aansluit op de
bestaande constructie om ongewenste infiltratie van binnenlucht en daarmee
condensvorming, te voorkomen. Ook is het belangrijk dat de ruimte tussen het nieuwe raam
aan de binnenzijde en het oorspronkelijke raam aan de buitenzijde met buitenlucht wordt
geventileerd door het oorspronkelijke raam licht kierend te plaatsen, bijvoorbeeld door de
aansluiting ter hoogte van de wissellat open te maken. Het binnen-voorzetraam kan voorzien
worden van hoog rendementsglas en een hoogwaardige kierdichting.
Links: schematisch
voorbeelddetail van een binnenvoorzetraam.
Rechts: huidige op het raam
gemonteerde voorzetraam dat
condensvorming geeft.

Buiten

Er zou ook gekozen kunnen worden om met name de intensiever verwarmde leefvertrekken
van een volwaardig binnen-voorzetraam te voorzien (opkamer, woonkamer en keuken). In de
minder intensief verwarmde vertrekken zouden de bestaande voorzetramen kunnen worden
gehandhaafd en de bestaande kierdichting worden nagelopen om condens te beperken. De
ramen zonder voorziening kunnen worden voorzien van monumentenglas of warmte
reflecterende glasfolie.
Verder is het aan te bevelen om het in slechtere staat verkerende dakvenster aan de
oostzijde te vervangen door een nieuw dakvenster. Indien gewenst zijn er ook stalen
dakvensters met een traditioneel uiterlijk beschikbaar die voorzien zijn van isolatieglas,
kierdichting en een koudebrugonderbreking (bv. Ferolux).
Luiken
Luiken geven in gesloten toestand een extra energiebesparing tijdens de avond- en
nachturen in koudere perioden. In gesloten toestand is de afname van het warmteverlies via
het venster ca. 55%.6 Als aanvulling hierop kunnen (bij ramen zonder luiken) eventueel
isolerende gordijnen worden geplaatst zoals bijvoorbeeld een warmte reflecterend rolgordijn
of plisségordijnen. Een dergelijk gordijn leidt tot een afname van het warmteverlies via het
raam van ca. 57%.
Deuren
Het toepassen van kierdichting bij deuren en het tochtportaal voorkomt veel energieverlies en
leidt tot een comfortverbetering.
De entreedeur is voorzien van kierdichting en een tochtportaal, de bestaande kierdichting is
echter onvolledig. Als oplossing kunnen in de sponning van de deur aanvullende of nieuwe
tochtstrips worden aangebracht. Een tochtstrip met een rubberen lip geeft doorgaans een
betere kierdichting dan de zelfklevende afdichtingsband. Voor de kieren bij de onderdorpels
van de deur zou een zogenaamde valdorpel kunnen worden aangebracht die een sterkere en
6

Is gebleken in een studie van English Heritage uit 2009. Research into the thermal performance of traditional

windows: timber sash windows.
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duurzamere kierdichting geeft dan tochtwerende borstels. Deze dorpels kunnen ook in of
tegen bestaande deuren worden aangebracht.
Een extra maatregel is ook het tochtportaal van kierdichting te voorzien om tocht en
energieverlies verder te beperken (bijvoorbeeld wanneer de buitdeur open staat). Eventueel
kan de tochtdeur nog worden uitgerust met een deurdranger, zodat deze niet onnodig open
kan staan.
Links: naad bij de woningentree.
Rechts: een valdorpel is een
profiel dat onzichtbaar aan de
onderzijde van de deur is
gemonteerd en dat automatisch
naar beneden komt als de deur
sluit en weer omhoog gaat
wanneer de deur opent.

Deuren deel
Ook de dubbele houten deeldeur kan van kierdichting worden voorzien door de plaatsing van
tochtstrips. Wel zullen de deuren niet eenvoudig kierdicht te krijgen zijn gezien de aanwezige
forse naden. Daarnaast zijn dergelijk forse houten deuren gedurende de seizoenswisselingen
nooit volledig vormvast en is de kierdichting derhalve nooit volledig.
Dubbele deuren hebben vaak een stolpstel sluiting. In de sluiting tussen de deuren zou een
tochtstrip kunnen worden ingefreesd. Bij de plaatsing van de tochtstrip moet wel rekening
gehouden worden met de draairichting van het raam of de deuren om ‘opstropen’ te
voorkomen. De flap van de strip dient tegen de draairichting in te wijzen. Aan de onderzijde
van de deuren kunnen tochtwerende borstels of een valdorpel (die een betere kierdichting
geeft) worden aangebracht. Het zelfde kan worden toegepast bij de voormalige mestdeuren.
Wanneer de deel in de toekomst een verblijfsfunctie krijgt i.p.v. de huidige opslag functie, is
het aan te bevelen 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. Op
deze manier wordt een tochtportaal gecreëerd. Afhankelijk van de er achter gelegen functie
kan er dan voor worden gekozen om de deeldeuren permanent open te zetten en als ‘luiken’
te laten fungeren (sluiten in periode van koude en/of avonduren).
Voorbeelden van een pui achter
deeldeuren.
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Binnendeuren
Tot slot is het aan te bevelen om binnendeuren naar onverwarmde ruimtes, zoals de kelder
en de deel, van kierdichting te voorzien.
Ventilatie
De woning wordt op diverse punten permanent automatisch afgezogen (mechanische
ventilatie). Bij een verbetering van de kierdichting verdient de ventilatie bijzondere aandacht
voor de aanvoer van verse lucht (natuurlijk). Ventilatie is noodzakelijk om vocht af te voeren
en het binnenklimaat gezond te houden. Het voordeel van een rooster e.d. t.o.v. kieren is dat
de ventilatie meer gecontroleerd plaatsvindt en er minder ongewenste infiltratie optreedt en
tochtverschijnselen door windbelasting.
Overigens leidt permanente mechanische afzuiging tot het permanent afvoeren van warme
lucht (en permanent stroomverbruik). Als oplossing zou de ventilatie CO2 en Rv gestuurd
kunnen worden gemaakt, door op een strategisch punt een luchtkwaliteitsmeter te plaatsten.
Zo wordt alleen geventileerd wanneer dit noodzakelijk is, en zal het warmteverlies worden
beperkt. Aanvullend zouden de toe te passen roosters voor de natuurlijke aanvoer (zie
hieronder) van een onderdrukklep kunnen worden voorzien, waardoor ongecontroleerde
infiltratie wordt beperkt.
Voor de noodzakelijke ventilatie van de leefvertrekken kan via de bergruimte achter de
kopschotten (bergzolders) een kanaal worden aangebracht naar het dak (en/of de kleine
gevelsparing bij de zuidoosthoek) met een rooster in het plafond van de keuken en de
opkamer (en eventueel andere vertrekken). Om detonerende pijpen op het dak te vermijden,
kunnen ook ventilatiepannen worden aangebracht. Vanuit de bergzolder aan de zuidoostzijde
zou ook een kanaal kunnen worden aangelegd naar de woonkamer. Een mogelijk nadeel is
dat dit resulteert een rooster in de wand met schouw. Als alternatief kan het kanaal verder
doorgetrokken kunnen worden zodat het rooster in de wand met bedstedes komt, waar het
mogelijk minder hinderlijk zichtbaar is.
Op de zolder kan worden geventileerd via de bestaande roosters van de dakvensters.

Voorbeeld van een ventilatiepan

Gebalanceerde ventilatie
Een nadeel van ventilatie is dat het tot energieverlies leidt, immers de verwarmde lucht wordt
afgevoerd ten behoeve van verse koude lucht. Om dit te voorkomen kunnen volledig
mechanische systemen worden toegepast (oftewel gebalanceerde ventilatiesystemen)
gekoppeld aan een Warmte Terug Win systeem (een zogenaamde WTW) waarbij de
uitgaande lucht de inkomende lucht verwarmt in een warmtewisselaar. Voor de zomer is wel
een zogenaamde bypass aan te bevelen, die voorkomt dat de verse buitenlucht door de af te
voeren lucht wordt voorverwarmd. Het is tevens van belang dat het ventilatiesysteem
regelmatig wordt onderhouden om het binnenklimaat gezond te houden.
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Eén centraal systeem toepassen is gezien de opzet van het pand niet aan te raden,
aangezien het om de aanleg van de nodige kanalen en aan- en afvoerpunten per vertrek
vraagt, die lastig zijn onder te brengen en/of een ingrijpende renovatie noodzakelijk maken.
Wel kan eventueel een decentraal gebalanceerd systeem worden aangebracht door
bijvoorbeeld een unit t.b.v. de woonkamer en opkamer te plaatsen. Hiervoor zou wederom
gebruik kunnen worden gemaakt van de zuidoostelijke bergzolder voor de aan- en afvoer van
lucht. Ook gebalanceerde ventilatie kan CO2 en Rv gestuurd worden gemaakt, door een
luchtkwaliteitsmeter te plaatsten en zo het energieverlies nog meer te beperken.
Door de toepassing van gebalanceerde ventilatie kan de luchttoevoer voor het gebruik van
een kachel te beperkt zijn en moet deze een eigen luchttoevoer hebben. Als oplossing zou
een extra luchtaanvoer via de kelder kunnen worden aangebracht.
Vloeren
Het isoleren van de begane grondvloer beperkt het energieverlies en geeft een goede
comfortverbetering. Bij na-isolatie van vloeren valt een onderscheid te maken tussen de
houten vloeren en betonvloeren die direct in het zand zijn gesitueerd. De vloer van de
opkamer is al van een geïsoleerd plafond voorzien, al is het isolatieniveau voor huidige
maatstaven laag.
Steenachtige vloeren zonder kruipruimte kunnen alleen vanaf de bovenzijde worden
geïsoleerd, bijvoorbeeld door middel van een zwevende geïsoleerde vloer. Een dergelijke
vloer is goed te combineren met vloerverwarming, bijvoorbeeld een droog systeem (zie ook:
verwarming). Een aandachtspunt is dat het vloerpakket dikker wordt waardoor deuren
moeten worden ingekort en eventueel aansluitingsproblemen ontstaan bij de aantrede van
een trap. Een oplossing hiervoor is de traphal in de deel niet van een geïsoleerde vloer te
voorzien. Bij de opkamer zou het trapje kunnen worden aangepast en hoger geplaatst. Een
andere optie is de bestaande vloer inclusief cementdekvloer uit te nemen en een nieuwe
geïsoleerde vloerafwerking te plaatsen waardoor het vloerpakket minder omhoog komt.
Een andere optie is de toepassing van zeer hoogwaardige dunne isolatiesystemen t zoals
bijvoorbeeld isolatieplaten op basis van resolschuim; met een dikte 20 mm hebben deze een
isolatiewaarde (Rd) van 0,95 m2K/W.7 Een alternatief zijn vacuüm isolatieplaten die onder de
afwerkvloer kunnen worden aangebracht; met een dikte van 20 mm hebben de platen een Rd
van 2,85 m2K/W.8 Een ander hoogwaardig alternatief zijn gevacuümeerde isolatieplaten met
een kern van samengeperste microglasvezels; met 20 mm dikte bewerkstelligt dit materiaal
een Rd van ca. 4,70 m2K/W.9 Het nadeel van deze producten zijn de relatief hoge kosten (5
tot 8 maal zo veel als reguliere isolatiematerialen).
De houten vloer van de opkamer is weliswaar geïsoleerd, maar de isolatiewaarde is beperkt
en zou derhalve kunnen worden voorzien van een dikker isolatiepakket.
Gevels
Over het algemeen leidt het isoleren van massieve buitenmuren aan de binnenzijde tot veel
problemen. Oude panden zijn overwegend ‘thermisch lek’ waardoor koudebruggen bijna niet
zijn te voorkomen. In het muurwerk liggen houten constructieonderdelen op of liggen houten
strijkbalken vlak langs de gevel. Waardoor uiterst terughoudend met gevelisolatie moet
worden omgegaan. De balkopleggingen zullen bij na-isolatie immers in een koudere en
daarmee vochtigere muur komen te liggen, wat de kans op schade aan de constructie
verhoogt.
Wanneer toch de wens bestaat de buitenmuren na te isoleren, is het sterk aan te bevelen dit
bij het gehele pand door te voeren en de isolatie ook bij vloeren door te laten lopen.
Gevelisolatie vraagt derhalve om een algehele renovatie die lastig in bewoonde toestand is
door te voeren.
Bijvoorbeeld Kingspan Kooltherm vloerplaat (ca. € 34/m2, exclusief aanbrengen).
Vacuüm isolatieplaten: Kingspan optim-R. Kingspan levert maatwerk per project. Prijs: €50 à 60/m2 exclusief aanbrengen.
9 Isodun, prijs ca. € 50,- per m2 exclusief aanbrengen.
7
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Een eenvoudige maatregel om de directe opwarming van de buitengevel en omliggende
constructie te verminderen, is het plaatsen van warmte reflecterende folie bij radiatoren.
Binnen-voorzetwand
Als men toch wilt na-isoleren is dit het best te doen door het plaatsen van tussenwanden aan
de binnenzijde per buitengevel. Het is hierbij van belang dat de isolatieplaten of dekens
rechtstreeks tegen de buitenmuur worden bevestigd zonder spouw. Bij een spouw moet deze
immers met buitenlucht, waardoor er op regelmatige afstand gaten in de gevel moeten
worden gemaakt. Dit zal vanuit monumentaal oogpunt als onwenselijk wordt beschouwd.
Het is sterk aan te bevelen om het isolatiemateriaal door te zetten bij vloeren etc. om
koudebruggen te voorkomen. Voor monumenten worden vaak maatregelen aangedragen die
de isolatie vrijhouden rond de balkkoppen. Het idee is dat de muur rondom opwarmt
waardoor er rond de balkkoppen minder snel condensatie optreedt. In theorie werkt dit
wanneer de ruimte niet vocht belast is en de RV in de winter laag is (< 50 à 55%), maar in de
praktijk zijn echter voorbeelden bekend waarbij op de overgang van de geïsoleerde naar de
ongeïsoleerde wand toch condensatie optrad, met schimmelvorming tot gevolg.
Daarnaast verdient de aansluiting van binnenwanden op een buitenmuur aandacht. Ook hier
kunnen koudebruggen ontstaan omdat het isolatiemateriaal niet kan worden doorgezet. Bij
het koudere vlak kan dan vervolgens condensvorming en schimmel optreden.
Als oplossing zou de binnenwand bij de aansluiting op de buitenmuur aan weerszijden met
isolatiemateriaal kunnen worden bekleed. Bij lichte, niet dragende scheidingswanden kan de
wand eventueel worden losgehaald van de buitenmuur en het isolatiemateriaal worden
doorgezet.
Voorbeelddetail van gevelisolatie
bij een strijkbalk. Wanneer de
isolatie (zoals links aangegeven)
niet kan worden doorgezet kan
er bij de afgesloten ruimte
tussen de balk en de muur
vochtophoping optreden.
Wanneer de ruimte tussen de
balk en de muur 25 mm of meer
bedraagt kan er voldoende
isolatiemateriaal worden
aangebracht om eventuele
condensatieproblemen te
voorkomen (rechts).
.
Schematisch detail van een
binnenwand die aansluit op een
buitengevel en die aan
weerszijden met
isolatiemateriaal is bekleed.

Gezien de constructiewijze van Onderstraat 10 biedt na-isolatie met vochtregulerend
isolatiemateriaal voordelen. Het zijn materialen die vochtregulerend werken en waarbij geen
dampremmende folie hoeft te worden toegepast (in tegenstelling tot ‘traditionele’
isolatiematerialen waar wel een dergelijke folie moet worden aangebracht). Het principe is dat
het product dampdoorlatend is en zelf vocht vast kan houden waardoor het als vochtbuffer
functioneert. Een belangrijk voordeel van deze eigenschap is dat de kans op vochtproblemen
veel minder groot is. Waterdamp wordt namelijk opgenomen tijdens vochtige periodes en
afgegeven tijdens drogere periodes. Dit proces verandert niets aan de isolerende
eigenschappen van de isolatie en het resulteert in een constanter vochtgehalte van zowel de
constructie als het binnenklimaat. Een tweede voordeel als gevolg van het vochtregulerend
vermogen is dat op plekken waar het isolatiemateriaal niet kan worden doorgezet, ook minder
snel vochtproblemen ontstaan. Voorbeelden van dergelijke materialen zijn producten op basis
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van vlas, cellulose, hennep houtvezels en calciumsilicaat. De uitvoering moet echter zeer
zorgvuldig plaatsvinden. Zo moeten de platen naadloos op de muur aansluiten zonder dat
lucht wordt ingesloten. Gebeurt dit wel, dan kunnen op die plekken toch vochtophopingen
ontstaan. De wand waarop de platen worden bevestigd, moet daarom vlak zijn.
Bij de toepassing van dit type isolatiemateriaal is het wel noodzakelijk dat de constructie blijft
ademen. Het gebeurt nog vaak dat dit in de praktijk wordt genegeerd en dat bijvoorbeeld een
dichte muurverf als latex of een dichte sierpleisterlaag wordt aangebracht waardoor de
vochtregulerende eigenschappen vervallen. Bij de toepassing van vochtregulerende
materialen is het van belang dat hierop wordt toegezien. De muren kunnen worden afgewerkt
met bijvoorbeeld luchtkalk-of leempleisters, kalk- of mineralogische verven, of damp open
behang.
Dak
De toegepaste isolatie aan de binnenzijde van het dak van Onderstraat 10 verkeert voor
zover waargenomen in een goede staat en heeft een redelijk isolatieniveau. De dakisolatie is
weliswaar onderbroken ter hoogte van de bergzolders aan weerszijden van het pand, maar
de scheidingswanden met de slaapkamers op de zolderverdieping zijn wel geïsoleerd. Wel is
het aan te bevelen om te controleren of de vloeren van de bergzolders zijn geïsoleerd, en bij
ontbrekende isolatie, deze alsnog aan te brengen.
Verder is de vlieringvloer niet geïsoleerd. Het heeft meer effect om deze vloer na te isoleren
dan isolatie aan te brengen tegen het schuine dakvlak boven vlieringniveau, aangezien de
thermische scheiding dan direct boven de verwarmde ruimte is gesitueerd en het
transmissieverlies naar de onverwarmde vliering wordt beperkt.
De bestaande isolatie met een dikte van 80 mm sluit aan bij het isolatieniveau van de jaren
’90 (Rc 2,5 m2K/W; nieuwbouweis van 1990 tot 2003). Hoewel het isolatieniveau voor huidige
maatstaven enigszins laag is (huidige nieuwbouweis is 6,0 m2K/W), hebben investeringen om
het niveau te verhogen (voor de minder intensief verwarmde slaapruimtes) een beperkt
rendement.
Een mogelijk aandachtspunt is het eventueel uitzakken van de isolatiedekens waardoor
ongeventileerde luchtruimtes tussen het beschot en het bestaande isolatiemateriaal ontstaan.
Op het moment dat hier (vochtige) binnenlucht infiltreert, kan condensatie optreden en
schade aan het beschot. Wanneer de isolatie op plekken uithangt, is het dan ook aan te
bevelen om één keer per jaar steekproefsgewijs de conditie van het beschot onder de
pannen te controleren (bijvoorbeeld ter plaatse van de badkamer).
Toekomstige renovatie
De technische staat van het pannendak is een aandachtspunt en het is aan te bevelen deze
te monitoren. Mogelijk dat het op termijn noodzakelijk is om het dak te renoveren. Het is dan
aan te bevelen om het dak meteen vanaf de buitenzijde te isoleren en van een zogenaamd
warm dak-constructie te voorzien (i.t.t. een kouddak-constructie waarbij isolatie aan de
binnenzijde wordt aangebracht). Een warm dak is technisch een betere oplossing10, alleen is
deze vele malen duurder doordat alle pannen van het dak moeten en er steigers moeten
worden geplaatst waardoor het aan te bevelen is deze alleen als onderdeel van een renovatie
door te voeren.
Een potentieel nadeel is dat het dakpakket bij een koud dak-constructie dikker wordt
waardoor de pannen hoger komen te liggen en er aansluitingsproblemen bij de gevels
kunnen ontstaan. Dit probleem is te ondervangen door de toepassing van een dunner
isolatiepakket (en een beperkte verhoging van de windveren). Een ophoging tot 60 à 100 mm
lijkt verantwoord. Door te kiezen voor een hoogwaardig isolatiemateriaal, bijvoorbeeld
resolschuim, is met een dikte van 60 mm isolatie al een Rd waarde te krijgen van ca. 3,3
m²K/W, bij 100 mm 5,5 m²K/W.

In tegenstelling tot een koud dak-constructie, leidt een warm dak veel minder snel tot vochtproblemen en is de
duurzaamheid hoger.
10
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Een alternatieve isolatiemethode waarbij het dakpakket minder omhoog (20-25 mm) komt, is
de plaatsing van een (meerlaags) warmte reflecterende folie. Deze folie is echter wat minder
geschikt voor Onderstraat 10 door de aanwezigheid van isolatie aan de binnenzijde. Als men
deze maatregel toch wilt doorvoeren, is het essentieel dat de bestaande isolatie binnen wordt
verwijderd, anders bestaat het risico op infiltratie van binnenlucht in de ongeventileerde
luchtspouw (kans op vochtproblemen) en reflecteert de folie-warmte richting een isolatielaag
waardoor het effect beperkt zal zijn.11

Dakpan
Panlat
Tengel
Reflecterende dakfolie
Dakbeschot
Tengel

Verwarming
Het pand wordt verwarmd met een reguliere gasgestookte Hr CV-ketel. Daarnaast wordt
bijverwarmd met een houtkachel. De bestaande CV-ketel is recent in 2018 geïnstalleerd en is
te combineren met een luchtwarmtepomp. Op een aantal punten is de huidige installatie te
verbeteren. Ook kan worden nagedacht hoe er op termijn te anticiperen is op een
aardgasvrije toekomst. In dit rapport wordt met name ingegaan op individuele maatregelen,
die eventueel als een tussenstap kunnen worden gezien. 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, toegevoegd.
Verbetering huidige installatie
De verwarmingsleidingen die door de onverwarmde bergzolder lopen, zijn met eenvoudige
mantels geïsoleerd, plaatselijk is de isolatie onderbroken en zijn de kranen en koppelingen
niet geïsoleerd. Het aanbrengen van geïsoleerde mantels bij de leidingen en koppelingen
voorkomt onnodig energieverlies. Verder is het aan te bevelen om de bestaande relatief
dunne isolatiemantels van een aantal leidingen te vervangen door hoogwaardigere
isolatiemantels.
Aardgasvrij
Een veel toegepast alternatief voor aardgas is een warmtepomp. 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. Een beter alternatief is een luchtwarmtepomp of een
hybride warmtepomp.
Een warmtepomp vraagt om een hoogwaardig geïsoleerd pand en om een Laag Temperatuur
Verwarming (zie hieronder LTV). Dit laatste betekent dat de bestaande radiatoren niet meer
toereikend zijn en de bestaande installatie moet worden vervangen of aangevuld.
Een overstap op alleen een warmtepomp (zowel bodem als lucht) vraagt om een aanzienlijke
investering en omvangrijke renovatie van het pand.

De folie wordt boven het beschot onder de pannen aangebracht met een luchtspouw van minimaal 15 mm aan
weerszijden van de folie anders werkt de reflectie va de folie niet.
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Voorbeelddetail van een dak dat
voorzien is van een warmte
reflecterende folie.
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Hybride warmtepomp
Een logische keuze voor Onderstraat 10, en te beschouwen als een tussenstap naar
aardgasvrij, is een hybride warmtepompsysteem. Bij dit systeem kan bijvoorbeeld een
luchtwarmtepomp worden geplaatst die aansluit op de reeds geplaatste CV-ketel
(gasgestookte Hr 109 ketels) die geschikt is voor een hybride systeem.12
In principe vormt de luchtwarmtepomp dan de warmtebron voor de verwarming. Op koude
dagen wanneer de warmtepompinstallatie onvoldoende vermogen kan leveren, kan de CVketel 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. Met een hybride warmtepomp wordt gemiddeld 30 tot 40% minder
gas verbruikt.
De buitenunit van de warmtepomp zouden verdekt in de tuin van het huis kunnen worden
geplaatst met bijvoorbeeld een groene afscherming er om heen. Een nadeel kan zijn dat de
units geluid produceren. Het geluidsniveau is weliswaar niet hoog maar wordt door sommigen
toch als hinderlijk ervaren.13
Een voordeel is dat het hogere isolatieniveau en aanpassen van de verwarmingsinstallatie
niet direct noodzakelijk is (de conventionele CV kan immers bij verwarmen) en maatregelen
kunnen eventueel gefaseerd worden doorgevoerd.
Toch functioneert ook een hybride warmtepomp het meest optimaal in combinatie met laag
temperatuur verwarming (LTV) en in een hoogwaardig geïsoleerd pand, omdat de CV-ketel
dan minder snel hoeft bij te springen of het over te nemen. Naarmate het pand beter is
geïsoleerd en er meer gebruik wordt gemaakt van LTV, hoeft de reguliere CV-ketel minder
vaak bij te verwarmen of het over te nemen.
Gemeenten moeten uiterlijk 2021 per wijk of buurt aangeven welk alternatief er voor aardgas
komt. Welke strategie de gemeente Bronckhorst hierbij gaat volgen (individuele warmtepomp,
lokaal warmtenet etc.) is nog in onderzoek.14 Een hybride warmtepomp zou zoals
aangegeven in afwachting van een eventueel alternatief vanuit de gemeente als een
tussenstap kunnen worden genomen. De installatiekosten voor het omzetten naar een
hybride systeem en aanvullende een luchtwarmtepomp te plaatsen bedraagt € 4.000 tot
8.000.
LTV
Naast reguliere verwarmingssystemen bestaan er ook Laag Temperatuur Verwarmingen. 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). Hierdoor verbruikt LTV 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.15
De begane grond van het woongedeelte van Onderstraat 10 zou kunnen worden voorzien
van vloerverwarming. Hiervoor moet de vloer wel worden geïsoleerd (zie: Vloeren). Boven op
de vloer kan dan de vloerverwarming worden aangebracht. Een zogenaamd droog systeem is
hierbij te prevaleren (eventueel met metalen warmteverspreiders voor een grotere efficiëntie)
zodat de vloer maar in beperkte mate omhoog komt. Over de vloer kan dan een voor
vloerverwarming geschikte vloerafwerking worden aangebracht zoals tegels, een dunne
houten vloer of een PVC-vloer met een houten toplaag. Een andere optie is per ruimte een
binnenwand van wandverwarming te voorzien. Voor slaapkamers (met gemiddeld een lagere
Ketel: ATAG Q42C
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.
14 Startnotitie: Op weg naar een aardgasvrij Bronckhorst. Januari 2020.
15 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.
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warmtevraag) zou voor bijvoorbeeld LowH2O radiatoren kunnen worden gekozen, 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).

Isolatieniveau

Bij LTV reageert het systeem wel trager op temperatuurwijzigingen; het is dan ook aan te
bevelen LTV alleen toe te passen in een goed geïsoleerd pand. Een plotselinge daling in de
temperatuur doordat het buiten sterk afkoelt, kan het systeem niet direct opvangen waardoor
het een tijd duurt voordat de ruimte weer de ingestelde temperatuur bereikt. Dit betekent voor
de ramen dat minimaal Hr+ glas moet worden geplaatst, m.a.w. dat in de intensiever
verwarmde ruimtes binnen-voorzetramen worden geplaatst. Verder zal de begane grondvloer
moeten worden geïsoleerd. Het isoleren van de buitengevel is niet strikt noodzakelijk.
Gashaard
Naast de CV installatie is de keuken voorzien van een gashaard. Hoewel de haard bij
Onderstraat 10 voornamelijk wordt gebruikt om kortstondig de keuken te verwarmen, worden
de haarden doorgaans voornamelijk voor de sfeer gekocht en in mindere mate voor de
warmte. De kachels zijn daarom meestal afgestemd op gele vlammen hetgeen op een
onvolledige verbranding duidt, in tegenstelling tot blauwe vlammen die het gevolg zijn van
een volledige verbranding. Ook is de warmte-efficiëntie van gashaarden minder hoog dan bij
een CV-ketel. Derhalve zijn de meeste sfeer gashaarden vanuit milieuoogpunt een minder
goede keuze.

Zonne-energie
Zonnepanelen of -collectoren zichtbaar op het dak van een monument en binnen het
beschermde stadsgezicht van Bronkhorst worden als detonerend ervaren en daarmee als
onwenselijk. De enige mogelijkheid is dan ook gebruik te maken van collectieve initiatieven
zoals geinitieerd door BoeN (Bronnkhorst en omgeving energie Neutraal) en de
Postcoderoos (PCR) regeling. De PCR-regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd
Tarief) is geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te
wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen en biedt 15 jaar lang
vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een
project gezamenlijk opwekken.
Bij Onderstraat 10 wordt al gebruik gemaakt van de regeling met 25 panelen op het zonnedak
Holthuizen.
Er bestaan ook pannen waarin zonnecellen zijn verwerkt en die daardoor minder in het oog
springen. Deze pannen zijn echter vlak en hebben een andere vorm dan de gegolfde
Hollandse pannen van Onderstraat 10. Het huidige beeld zou daarmee wijzigen, hetgeen
vanuit monumentaal oogpunt en de beeldkwaliteit van Bronkhorst niet wenselijk is. Ook zijn
zonnecellen na 25 jaar afgeschreven terwijl een pannendak 100 jaar of langer mee gaat.
Eenvoudige techniek en verlichting
Er bestaan vele vormen van technische voorzieningen om energieverspilling te voorkomen.
Tijdklokken, schemerschakelaars, bewegingsmelders en/of een centrale aan/afwezigheid
schakelaar bij de entree zijn voorbeelden van middelen die ervoor zorgen dat zaken in en om
de pastorie in- of uitschakelen. Verder zal het algemeen toepassen van led-verlichting een
duidelijke besparing tot gevolg hebben.
Het algemeen toepassen van Ledverlichting heeft een duidelijke besparing tot gevolg.
Ledverlichting verbruikt ca. 8 maal minder kWh dan gloeilampen en heeft daarmee een
terugverdientijd van minder dan een jaar. T.o.v. een spaarlamp verbruikt Ledverlichting 4
maal minder kWh. Bij gloeilampen is het aan te bevelen deze direct te vervangen. Bij
spaarlampen kan er voor worden gekozen deze door LED te vervangen wanneer de lamp
stuk is.
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Bijlage
Registeromschrijving
Monumentnummer: 34562
Onderstraat 10
7226 LD Bronkhorst
Hoeve op de hoek van de Molenstraat. Woonhuis en deel onder een hoog dak, met pannen
gedekt. Voorgevel met oude roedenverdeling en jaartalankers: 1770.

