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Erfgoed & 
duurzaamheid

Erfgoedprogramma 
aardbevingen 

Religieus erfgoed

Aan eigenaren en 
beheerders van diverse 

soorten erfgoed 

Adviseurs werken
intensief samen met 
erfgoedinstellingen

Individuele vragen en 
praktijkervaringen 

verwerken tot relevante, 
kennis

en adviezen.
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Kennisontwikkeling 
stimuleren en delen
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praktijk en beleid
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De verbindende
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Ons klimaat verandert als gevolg van 
te veel broeikasgassen zoals CO2

Klimaatverandering heeft grote 
gevolgen voor mens, natuur en milieu

Opwarming gaat minder hard als we 
wereldwijd minder CO2 uitstoten

Samen met andere landen 
nemen we maatregelen



Het nationale 
Klimaatakkoord

In 2030 49% minder 
CO2 uitstoot t.o.v. 1990

Pakket maatregelen 
en afspraken 

Bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheden

Klimaatakkoord teruggebracht 
naar vijf klimaattafels

Industrie

Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Mobiliteit

Landbouw & landgebruik

Centraal doel terugdringen 
uitstoot broeikasgassen voor 
de gebouwde omgeving



Klimaattafel

Ook monumenten

Vanwege 
ouderdom en 
doorgaand 

gebruik circulair

Gebruik kan 
energiezuiniger 
(CO2-reductie)

Met oog voor 
en behoud van 

cultuurhistorische 
waarden

Verduurzaming 
monumenten

vraagt om 
maatwerk-
oplossingen

Monumenten 
kúnnen en 

móeten 
verduurzamen

Gebouwde omgeving



Klimaattafel

Ook monumenten

Gebouwde omgeving

Vastgelegd in 
Routekaart 

Verduurzaming 
Monumenten

Doel CO2-
reductie van 

40% in 2030 en 
60% in 2040

Gemiddelde 
over gehele 

monumenten-
voorraad in 
Nederland

Routekaart is van 
erfgoedsector; 

RCE is een 
partner

duurzaamerfgoed.nl

Monumenten 
kúnnen en 

móeten 
verduurzamen



Hoeveel minder CO2?
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Programma
Erfgoed en duurzaamheid

“Als we ons erfgoed een 
eigentijds gebruik willen 

geven, moet het klaar zijn 
voor de toekomst. Daarom 
investeert het kabinet in 

de duurzaamheid van 
ons erfgoed.” 

Beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’



Hoeveel 
monumenten?

18%

80%

Overige historische gebouwen

Moderne gebouwen

<2% Monumenten



Wat is gebouwd erfgoed?

Gemeentelijk 
monument

Provinciaal 
monument Beschermd 

stads- of 
dorpsgezicht

WerelderfgoedRijksmonument
Historische 

panden



Wet & regelgeving

Voor veel verduurzamingsacties omgevingsvergunning nodig 
(isolatie/zonnepanelen/etc.) 

Vraag bij gemeente of vergunning nodig is

Doe de vergunningcheck: www.omgevingsloket.nl 

Voornamelijk bouwvolumes 
en aanzicht/straatbeeld 
beschermd

Check bij gemeente of 
omgevingsloket

Rijksmonument Gemeentelijk 
monument

Provinciaal 
monument Beschermd 

stads- of 
dorpsgezicht

Historische 
panden

Werelderfgoed

Monumenten Beschermde stads-
en dorpsgezichten

http://www.omgevingsloket.nl/


Welke stappen neem je eerst?

Wat is je 
huidige 
energie-
verbruik?

Welke 
waarden 
heeft het 
gebouw?

Is er een 
passend 
advies
nodig?

Pas 
eerst basis-
maatregelen

toe

Pas een 
integraal 

isolatie en 
installatie-
concept toe

1 2 3 4 5



Gedrag bepaalt hoeveel er wordt bespaard

Wat bespaar ik?

100%

50%



Mogelijkheden

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie



Pas eerst basis-
maatregelen toe

Wat kan ik zelf doen?

Eenvoudige maatregelen

Kierdichting Laat uw CV 
opnieuw inregelen

Ledlampen Een groen 
energiecontract 

Maak gebruik van 
mogelijkheden gebouw

Sluit gordijnen of gebruik 
bestaande binnenluiken

Verwarm niet elke 
ruimte, maar in zones. 



Bespaartips (1/2)

Herstel 
timmerwerk 
ramen en 

plaats indien 
nodig 

tochtwering

Inregelen 
verwarmings-

radiatoren

Besparing:

Thermostaat
1 graad
lager 

Besparing:

tot 7,5%

Verwarm alleen ruimtes die gebruikt 
worden (bespaart tot 30%)

5 - 30%

Isolatie

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Basis-
maatregelen



Plaats dikke gordijnen gaat er 
minder warmte verloren (tot 40%)

Bespaartips (2/2)

Isolatie

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Dikke 
gordijnen 
ophangen 

Speciale 
isolerende 
gordijnen 

Indien 
aanwezig 

‘s avonds de 
luiken sluiten

Afname
warmteverlies

U-waarde
in W/m2K

Alleen enkelglas

Dikke gordijnen

Plisségordijnen

Dun dubbelglas 

Raamluiken

Binnen 
achterzetraam

- 5,4

40% 2,5

50% 2,1

50% 2,2

60% 1,7

60% 1,8

Basis-
maatregelen



Raamisolatie (1/6) 

Kosten per m2 U-waarde

Enkelglas

Isolatieglas
HR++ glas (nieuwbouw) 21 mm

Dun dubbel glas met 
Kryptongas 10 mm

Vacuümglas 6,7 mm

Binnenachterzetraam

- 5,4

€ 55,- 1,1

€ 220,- 2,1

€ 500,- 0,6

€ 200,- 1,6

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie



Raam met hoge 
cultuurhistorische waarde

Raamisolatie (2/6)

Binnen-
achterzetraam

Isolatie:

Dikke 
gordijnen

Isolatie:

Tocht-
strips

Lucht-
infiltratie:

Herstel 
timmerwerk

Lucht-
infiltratie:

4321

30% tot 85% 40% 60%

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie



We vergelijken de mogelijkheden met elkaar

Raamisolatie (3/6)

‘oud’ dubbel 
glas

Gewone 
rolgordijnen

dikke gordijnen 
/ HR-glas

Transparante 
warmte-

reflecterende 
rolgordijnen

Enkele 
plissé-

gordijnen

Dubbele plissé
gordijnen

HR+ glas

Raamluiken

HR++ glas

Raamluiken
+ gordijnen

Binnen-
achterzetraam
in enkelglas

Binnen-
achterzetraam
in enkelglas + 
gordijnen of 

luiken

Binnen-
achterzetraam
in dun dubbel 

glas

40%

50%

60%

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie
Vacuümglas 



Raamisolatie (4/6)

Hoe maak je een keuze?

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie
CASUS MIDDELWEG, LEIDEN

5 appartementen worden 
verwarmd met warmtewisselaar

Lastig om
isolatieglas
te plaatsen

Door frezen 
zou er te 

weinig hout 
over om 

raam stevig 
te houden

Vacuümglas 
te hoge 
kosten

Achter-
zetraam niet 

wenselijk

Integraal 
plan 

raamisolatie

Goede kier-
dichting

toegepast en 
binnenluiken
in gebruik

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/installaties/elektriciteit-opwekken


Mogelijkheden
Muren zijn vaak niet geïsoleerd en hier gaat 
wel veel warmte door verloren. Isolatie van 
muren kan verschillend geplaatst worden:

Gevelisolatie (5/6)

Buitenzijde
Niet wenselijk omdat dit het aanzicht verandert

Spouwmuur
Niet altijd aanwezig,
niet altijd goed om te isoleren

Binnenzijde
Komt veel voor, vraagt om zorgvuldige aanpak, 
verschillende methoden

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie



Gevelisolatie (6/6)

Binnenzijde
Komt veel voor, vraagt om zorgvuldige aanpak, 
verschillende methoden

Dampdicht

Toepassen 
van damp-

remmende laag

Dampopen

Geen damp-
remmende laag 

toegepast 

Capillair actief

Een damp 
open methode 
met specifieke 
eigenschappen

Verschillende methoden om aan de 
binnenzijde van de muur isoleren

Basis-
maatregelen

Warmte 
opwekken

Elektriciteit 
opwekken

Isolatie



Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

Warmte 
opwekken

Vele manieren voor verwarmen. 
Dit is een integraal concept

Verwarmingsconcept 
(1/4)

Isolatie Verwarmen



Warmte opwekken 
(2/4)

Lucht-
warmtepomp

Warmte uit 
de bodem

Infrarood 
verwarmen

Veel mogelijkheden om warmte 
duurzaam op te wekken:

Pelletkachel / 
biovergister

Waterstof Zonneboiler 

Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

Warmte 
opwekken



Warmte uit bodem 
(3/4)

Veel mogelijkheden om warmte 
duurzaam op te wekken:

Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

Warmte 
opwekken

CASUS MIDDELWEG, LEIDEN
5 appartementen worden 
verwarmd met warmtewisselaar

Duurzame 
installaties 

altijd in 
samenhang 
met isolatie, 

energieverbruik 
en warm 

tapwater vraag 

Door 
toepassen 

isolatie lagere 
temperaturen 

nodig

Vloer-
verwarming

tot zelfs 
25-30 graden

Nodig voor 
duurzamere 

energie-
bronnen

(alternatief 
CV ketel)

Bij voorkeur 
vanuit 

persoonlijk 
advies door 

ervaren 
adviseur.

Warmtepomp 
werkt beste 
met vloer-
verwarming

Alternatieven 
zijn infrarood 

(bij) 
verwarmen, 

of pelletkachel

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/installaties/elektriciteit-opwekken


Warmte uit bodem 
(4/4)

Warmte uit 
bodem gaat door 

warmtepomp-
installatie naar 

vloerverwarming

Door dakisolatie, 
vloerisolatie en 
gevelisolatie 

mogelijk met lage 
temperatuur te

verwarmen.

Ramen zijn 
enkelglas 

gebleven met 
kierdichting en 

gebruik van 
binnenluiken

Op koudste dagen 
(paar per jaar) 
nodig om bij te 
verwarmen met 

pelletkachels

Op warme 
zomerdagen kan 
er ook gekoeld 

worden

Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

Warmte 
opwekken

Veel mogelijkheden om warmte 
duurzaam op te wekken:

CASUS MIDDELWEG, LEIDEN
5 appartementen worden 
verwarmd met warmtewisselaar

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/installaties/elektriciteit-opwekken


We verduurzamen met behoud van de 
bestaande cultuurhistorische waarden. 

Welke waarden 
heeft het gebouw?

Hoe zet je vervolgens bestaande waarden 
van het gebouw in om te verduurzamen?

Voorbeeld:

Oude panden
vaak veel 
verticale 

verbindingen

Aanwezige 
schouwen en 
rookkanalen

Plaats voor 
leidingwerk

Moderne 
technieken 
toevoegen, 

zonder aantasting



Warmte 
opwekken

Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

Via energiecoöperatie 
gebruikmaken van 

elektriciteit dat elders 
wordt opgewekt.

Koop elektriciteit 
duurzaam in.

Zonnepanelen voor 
eigen gebruik mogelijk 

als panelen niet 
zichtbaar zijn vanuit 
openbare ruimte en 
zorgvuldig geplaatst. 

Soms is het ook 
mogelijk om 

zonnepanelen in het 
zicht te plaatsen

Mogelijkheden (1/2)

Zonnepanelen
op eigen dak of terrein 

Duurzame energie
contract

Elektriciteit
op ander dak



Mogelijkheden (2/2)

Meer informatie

Zonnepanelen
op eigen dak of 

terrein 

1. Zonnepanelen zijn
niet zichtbaar vanuit 
openbare ruimte

2. Is dit niet mogelijk,
dan is in het zicht 
soms mogelijk, zie 
meer informatie.

De panelen worden 
altijd zorgvuldig 

geplaatst, zonder de 
cultuurhistorische 

waarden aan te tasten

Warmte 
opwekken

Basis-
maatregelen

Isolatie

Elektriciteit 
opwekken

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/installaties/elektriciteit-opwekken
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/installaties/elektriciteit-opwekken


RVO RVO hieropgewekt.nl Nationaal 
energiefonds RVO

Nationaal 
Restauratie-

fonds

Financieringsmogelijkheden
Regelingen 

Investerings-
subsidie

Duurzame 
Energie 
(ISDE)

Meer 
informatie

Subsidie 
Energie-

besparing
Eigen Huis 

(SEEH)

Meer 
informatie

Regeling 
Verlaagd 

Tarief 
(Postcode 

roosregeling) 

Meer 
informatie

Arbeid
aanbrengen 

isolatie

Energie-
bespaar-

lening 
(Nationaal 

Energiefonds) 

Meer 
informatie

Zon
energie 

Meer 
informatie

Restauratie-
fonds 

duurzame 
monumenten 

lening 

Meer 
informatie

https://www.hieropgewekt.nl/regeling-verlaagd-tarief-postcoderoosregeling


Verplichtingen EU-richtlijnen die in Nederlandse wet- en regelgeving 
moeten worden omgezet.

Beschermde monumenten uitgezonderd van 
energielabelplicht.

Bouwbesluit 2012: >25% van de gebouwschil ingrijpend 
renoveren: dan voldoen aan nieuwbouweisen. 

NB! Beschermde monumenten zijn uitgezonderd.



Na een verleende 
vergunning volgt 
realisatie en uitvoering 
van de maatregelen.

 Vraag de 
omgevingsvergunning 
aan bij de gemeente.

Concrete keuzes over 
verduurzamings-

maatregelen.

Vooroverleg geeft de 
mogelijkheid om 
vroegtijdig kennis uit te 
wisselen en te 
anticiperen op de 
omgevingswet. 

 Vraag vooroverleg aan 
bij de gemeente.

Welke concrete 
maatregelen zijn 
denkbaar?

Wat zijn de kosten?

Wat levert het op en bij 
wie moet de eigenaar 
zijn?

 Check het 
bestemmingsplan en 
welstandsnota.

Wat kan er? 

Wat zijn interessante 
voorbeelden van andere 
monumenten die al zijn 
verduurzaamd?

 Check de gemeente, 
websites e.d.

Stappenplan verduurzaming 
beschermd monument

Inspiratiefase
Informeren, 

oriënteren en 
vergelijken

Vooroverleg 
met 

gemeente
Beslissen Vergunning 

aanvragen



Wet & regelgeving

› Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

› Besluit omgevingsrecht (Bor)
› Regeling omgevingsrecht (indienings-

vereisten voor een vergunningaanvraag)
› Gemeentelijke erfgoed- of 

monumentenverordening
› Bouwbesluit 2012
› Bestemmingsplan
› Welstandsnota
› Erfgoedwet

Wettelijk kader 

› Voor welke activiteiten is een omgevings-
vergunning voor rijksmonumenten nodig?
‒ Gehele of gedeeltelijke sloop
‒ Verstoring
‒ Verplaatsen
‒ Wijzigen
‒ Het monument in gevaar brengend of 

ontsierend herstel of gebruik
› Wanneer is een omgevingsvergunning 

niet nodig? 
‒ Bij gewoon onderhoud aan een gebouwd 

rijksmonument waarbij detaillering, 
profilering, vormgeving, materiaalsoort 
en kleur niet wijzigt

‒ Bij inpandige verandering onderdeel 
monument zonder waarde voor 
monumentenzorg

Omgevingsvergunning 
rijksmonumenten

› Vergunningplichtige activiteiten 
volgens de Wabo

‒ Activiteiten m.b.t. een gemeentelijk 
monument of provinciaal monument

‒ Bouwen in, aan, op of bij een beschermd 
monument (rijks, provinciaal of 
gemeentelijk) en rijksbeschermde stads-
en dorpsgezichten

‒ Uitvoeren van werk of van een 
werkzaamheid, van invloed op een 
planologisch beschermd bekend of te 
wachten archeologisch monument

Omgevingsvergunning 
overige monumenten

De RCE vervult een adviesrol op verzoek van 
de gemeente bij bepaalde ingrepen. Verduurzamings-
maatregelen kunnen hier ook onder vallen. Wegwijzer RCE

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/wegwijzer-advies-omgevingsvergunning


Rol van de gemeente

Faciliteren en 
stimuleren

Beleidsinstrumenten
• Financieel

• Communicatie
• Stimulerend/faciliterend

• Juridisch

Vergunning
verlening

Toezicht en 
handhaving

1 2 3 4



Monumenten 
moeten 

energiezuiniger 
(CO2-reductie)

Met oog vóór
en behoud ván 

cultuurhistorische 
waarden

Elk monument
is uniek met 
specifieke 
kenmerken

Grote hoeveelheid 
variabelen maakt 
besparen complex

Maatwerkadvies 
is ons devies

VOOR MEER INFORMATIE: cultureelerfgoed.nl Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed



Wat heeft u het 
meest aangesproken?

www.cultureelerfgoed.nl

duurzaamheid@cultureelerfgoed.nl / h.de.witte@cultureelerfgoed.nl

Hans de Witte 06-158.79.342

Bedankt voor uw aandacht
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