
Energie steken

in monumenten:

wegwijs bij 

verduurzamen



Verduurzamen in vier stappen

STAP 2

spring 
zuinig om 
met 
energie

STAP 1

vermijd 
gebruik 
van 
energie

STAP 3

gebruik
waar
mogelijk
duurzame
energie

STAP 4

gebruik
voor de 
rest nog 
fossiele
energie



Energieverbruik 

en monumen-

ten: wat opvalt



■ niet verplicht voor 
monumenten 

■ zegt bij monumenten vrij 
weinig over het energie-
verbruik

■ houdt geen rekening met 
historische bouwwijzen en 
bewonersgedrag

Energielabel en monumenten



Verschil in gasrekening

Identieke woningen:

■ even groot

■ evenveel kieren

■ evenveel isolatie

■ zelfde cv-ketel

■ zelfde energielabel

Invloed van gedrag

50%



Lager gasverbruik:

■ thermostaat één graad 
lager bespaart 7,5%

■ dikke trui dragen in de 
winter bespaart 15%

■ alleen in gebruik zijnde  
ruimten verwarmen 
bespaart 30%

Creatief met comfort



woonhuizen:
tot 5% lager gasverbruik

overige gebouwen:
tot 30% lager gasverbruik

Wat is het?

■ juiste hoeveelheid water per 
uur door alle radiatoren

■ temperatuur van het water 
omlaag

■ Inregelings kosten zijn 
gering, gemiddeld voor een 
woning 300 euro

Inregelen van verwarmingsradiatoren



± 30% minder luchtinfiltratie

tot 85% minder luchtinfiltratie

40% betere isolatie 

60% betere isolatie 

Meer warmteverlies door

de kieren dan door het glas

Bij waardevolle vensters:

■ stap 1: herstel timmerwerk

■ stap 2: tochtstrips

■ stap 3: dikke gordijnen

■ stap 4: binnenvoorzetraam
(indien nog nodig) 

Vensterisolatie in vier stappen



afname U-waarde
warmte- in W/m2K
verlies

alleen enkelglas - 4,4

dikke gordijnen 40% 2,5

plisségordijnen 50% 2,1

dun dubbelglas 50% 2,2

raamluiken 60% 1,7

binnenvoorzetraam 60% 1,8

Warmteverlies door houten vensters



Warmte-isolatie: 

kansen maar ook 

risico’s



Waarop letten:

■ de eerste 5 centimeters 
geven de grootste besparing

■ dikker is in monumenten ook 
kostbaar en lastig uitvoerbaar

■ vermijd koudebruggen rond 
vensters en bij aansluitingen 
op vloeren of plafonds

■ bekijk gevolgen voor stuc-
lijsten, lambriseringen en 
lijstwerk

Gevelisolatie



■ duurzaamheid algemeen 

■ basismaatregelen 
(in voorbereiding)

■ isolatie van vensters

■ isolatie van kappen, vloeren
en gevels (in voorbereiding)

■ zonne-energie

■ zonwering

zie: www.cultureelerfgoed.nl

Brochures



■ toolkit duurzaam erfgoed

■ monumenten.nl, dossier 
‘duurzame maatregelen’

zie: www.toolkitduurzaamerfgoed.nl 

zie: www.monumenten.nl

Websites


