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Voordelen van verduurzamen:

• Bijdrage aan klimaatakkoord

• Lagere energiekosten geeft betere exploitatiemogelijkheden

• Maakt gebouw meer toekomstbestendig

Maatwerk noodzakelijk waarbij rekening wordt gehouden met: 

• Monumentale waarden

• Technische en bouwfysische condities

Monumenten verduurzamen: veel is mogelijk



Informatie verspreid:

• Energiescans door de diverse DuMo adviesbureaus

• Pilots m.b.t tot verduurzamen gebouwcategoriën (kerken, kloosters, scholen, 

landhuizen)

• Diverse informatiebladen en sites

Monumenten verduurzamen: veel informatie beschikbaar



• Afstemmen informatievoorziening - klantenreis

• Uniforme energiescan voor monumenten

• Energielabel voor monumenten

• Handreikingen

Behoefte aan eenduidigheid
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Ingrediënten:

• Monumentale waarden

• Technische en bouwfysische condities

• Functie 

• Gebruiksintensiteit Realistische maatregelen

• Technische staat

• Aanleiding en ambitie

• Financieel

Uniforme energiescan monumenten



• Bestaande rekenmethodes (labels) minder geschikt voor monumenten

• Wel behoefte aan indicatie van de energieprestatie

• Geen apart label voor monumenten maar een aanvulling op basis van feitelijk 

energieverbruik van het monument  (in kWh/m²)

Energielabel monumenten
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Handreikingen
Individuele scans bereikt een te kleine groep

Klantreis uiteenzetten (stappenplan; waar begin je mee? wie schakel je op welk moment in?)

Handreiking voor een aantal gebouwcategorieën.

• Woonhuizen

• Wijkaanpak

• Scholen

• Kloosters 

• Kerken

• Etc.



Wijkaanpak

Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 op wijkniveau aangeven wanneer de wijk aardgasvrij 

zal worden en welke alternatieve (warmte)voorziening daar voor in de plaats komt. 

• Beschermde stads- en dorpsgezichten/ wijken met monumentenstatus

• Hoe te anticiperen op een aardgasvrije toekomst

• Maatwerkoplossingen gericht op de wijk/buurt



Scholen

Frisse scholen

Grote glasoppervlaktes

Gemeentelijke klimaatambities 



Kerken

 Optimalisatie verwarming en verwarmprotocol

 Kierdichting en compartimentering

 Lokale verwarming

 Grote glasvlakken

 Gewelven

 Verouderde installatie



Kerken
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 Is het verduurzamen van monumenten noodzakelijk?

 In welke mate ervaart u in uw dagelijkse praktijk belemmeringen bij het 

verduurzamen van een monument?

 Wat zou helpen bij de verduurzaming van monumenten?

- financiële tegemoetkoming

- kennis en ondersteuning

 Zou als onderdeel van een restauratie verduurzaming een voorwaarde 

moeten zijn voor subsidie?


