
12 duurzaamheidstips
 voor monumenten
Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort.
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Tips op het gebied van bewust gedrag en 
kleine en grote bouwkundige maatregelen.

TIP
1

Gebruik historische voorzieningen voor
een comfortabel binnenklimaat.

bewust gedrag

kleine bouwkundige maatregel

grote bouwkundige maatregel

Monumenten hebben vaak historische  
voorzieningen om in de winter warmteverlies 
tegen te gaan en in de zomer zon te weren. 
Denk daarbij aan buiten- of binnenluiken, 
persiennes of leilindes. Sluiten van 
binnenluiken kan het warmteverlies beperken 
tot wel 60%. Dikke gordijnen of gordijnen 
met een warmtereflecterende laag zijn een 
goed alternatief.

12 duurzaamheidstips voor monumenten
Woont u in een monument of ander karakteristiek gebouw en wilt 
u energie besparen? Steunpunt Erfgoed Drenthe geeft 12 tips  
om het energiegebruik te verlagen en het comfort in uw woning  
te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tips voor 
bewust gedrag en kleine en grote bouwkundige maatregelen.
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TIPTIP
32

Bespaar op het verbruik van electriciteit.Zet de verwarming een graad lager,
kleed u warmer op koude dagen (en beweeg).

V DVerwarm eerst uw eigen lichaam door warme 
kleding aan te trekken of door te bewegen.  
U zult al gauw merken dat de verwarming 
hierdoor lager kan blijven staan.

De grootste verslinders van elektriciteit zijn  
de koelkast, diepvries, wasmachine, droger  
en vaatwasser. De stand-by modus van  
computers, televisie en stereo-installatie  
vragen ook veel energie. Zet ze zoveel moge-
lijk uit. Kijk daarnaast eens naar uw verlich-
ting. Vaak kan het aantal lampen worden  
verminderd. Ook leveren bepaalde type  
lampen, het vermogen ervan en de gebruiks-
duur al een enorme besparing op.
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TIPTIP
54

Onderhoud uw monument en de
technische installaties.

Bespaar op het verbruik van gas.
Verwarm alleen ruimten die echt worden 

gebruikt.

M DMonumenten zijn vaak al opgedeeld in 
ruimten die van oudsher verschillend werden 
gebruikt. Kelders, zolders, serres en  
tochtportalen zijn zogeheten ‘temperatuur- 
buffers’. Ze zorgen voor een overgangs- 
klimaat tussen binnen en buiten zodat de 
warmte niet direct ‘verloren’ gaat. Wie hier 
slim gebruik van maakt hoeft minder te 
stoken... 

Door regelmatig onderhoud ontdekt u  
sneller allerlei gebreken, zoals bijvoorbeeld 
vochtproblemen. Tijdig ingrijpen verlengt 
de levensduur van bouwmaterialen. Voorkom 
ook teveel begroeiing tegen de gevel/dak, 
zodat het materiaal (dakpannen, metselwerk, 
riet, etc) goed kan drogen in de zon of door 
de wind. Zo wordt vochtophoping voor-
komen. Dergelijke plekken kunnen leiden 
tot vorstschade, schimmel- of algengroei. 
Ook het regelmatig onderhouden van uw  
installaties zorgt voor een optimaal  
rendement. 
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TIPTIP
76

Isoleer warmwaterleidingen en
plaats radiatorfolie.

Zorg voor een goede kierdichting,
mits...

H VHet dichten van kieren zorgt voor een flinke 
energiebesparing die vergelijkbaar is met het 
toepassen van dubbelglas. Let erop dat er na 
de kierdichting voldoende ventilatie is in uw 
woning. In monumenten speelden kieren van 
oudsher een belangrijke rol in het ventilatie-
systeem. Breng de kierdichting van binnenuit 
aan zodat de ventilatie van het kozijn niet 
belemmerd wordt. 

Verwarming is vaak de belangrijkste  
energiepost in een woning (50-75% van  
het energiegebruik). Opgewekte warmte 
moet daarom goed worden benut. Het goed 
isoleren van leidingen is daarom belangrijk. 
Door het plaatsen van reflecterende  
radiatorfolie wordt de warmte van de  
radiator benut voor het verwarmen van de 
ruimte en niet voor het opwarmen van een 
niet geïsoleerde muur. 



11 10 

TIPTIP
98

Laat u adviseren bij bouwkundige
aanpassingen. Dat voorkomt schade als 

gevolg van vochtproblemen.

Isoleer de zoldervloer.

W VWanneer de zolder slechts als bergruimte  
fungeert en deze niet verwarmd hoeft te  
worden, kan de zoldervloer geïsoleerd  
worden. Het is goedkoop en het risico op 
luchtlekken (condensatie) is kleiner dan 
wanneer het dak zelf wordt geïsoleerd.  
U kunt kiezen voor zachte of drukvaste 
isolatie. Let goed op de aansluitingen bij 
balkkoppen en muurplaten, want daar kan 
condensatie optreden. 

Vochtproblemen ontstaan als er grote  
temperatuurverschillen in de constructie 
aanwezig zijn en als de vochtige lucht in het 
interieur niet naar buiten afgevoerd kan 
worden. De vochtige lucht condenseert op de 
koude vlakken, bij koudebruggen. Dat moet 
worden voorkomen. Gaat u bouwkundige 
aanpassingen doen in uw monument zoals 
extra isoleren van de kap, begane grondvloer, 
de gevel of vensterglas, vraag dan altijd vooraf 
een bouwkundig advies. Dat voorkomt veel 
problemen later.
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TIPTIP
1110

Verduurzamingsmaatregelen voorleggen aan
uw gemeente? Kom naar het DuMo spreekuur.

Laat een Quick Scan Energiek Monument
(QSEM) uitvoeren.

H WHoe kan warmteverlies verder worden 
voorkomen en wat zijn de mogelijkheden 
voor duurzame energieopwekking, zoals  
zonnepanelen? Met de QSEM wordt het 
energiegebruik in kaart gebracht en worden 
koudebruggen opgespoord. De scan  
resulteert in een samenhangend pakket 
van energiebesparende maatregelen, met 
behoud van de monumentale waarden als 
uitgangspunt. Interesse? Neem contact  
op met Steunpunt Erfgoed Drenthe:  
info@erfgoeddrenthe.nl.

Wat mag wel en wat niet? En wanneer is 
een omgevingsvergunning nodig? Tijdens  
het DuMo (Duurzame Monumentenzorg) 
spreekuur worden deze vragen beantwoord. 
Het Steunpunt Erfgoed Drenthe kan dit 
vooroverleg voor u organiseren.
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TIP
12

Financieringsmogelijkheden voor onderhoud
aan monumenten. Onderzoek welke voor u

van toepassing zijn.

HHet duurzaam onderhouden van uw  
monument kost veel geld. Er zijn diverse 
mogelijkheden voor extra financiering.  
Op de onderstaande websites vindt u  
hierover meer informatie.

www.erfgoeddrenthe.nl
www.provincialemonumentendrenthe.nl
www.monumenten.nl
www.restauratiefonds.nl

Het zelfstandige en onafhankelijke Steunpunt Erfgoed  
Drenthe maakt deel uit van een landelijk netwerk van  
steunpunten en is gevestigd in Assen. Het Steunpunt adviseert 
de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op het gebied 
van erfgoed en bevordert onderlinge kennisuitwisseling.  
Daarnaast adviseren en begeleiden wij (toekomstige)  
eigenaren van monumenten en karakteristieke panden  
over onder andere herbestemmings- en financierings-
mogelijkheden.

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt gefinancierd door  
de provincie Drenthe.



Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van  
de informatie in deze brochure 
nog meer willen weten dan 
kunt u contact opnemen met:
info@erfgoeddrenthe.nl 
www.erfgoeddrenthe.nl
T 0592 313 552

Bezoekadres: 
Kloosterstraat 5
9401 KD  Assen

Postadres: 
Postbus 83
9400 AB  Assen

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Drenthe Vo
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