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Van nature vinden er in ons land jaarlijks 

vele tientallen aardbevingen plaats. Die zijn 

echter zo licht dat er weinig of niets van te 

merken is. Daarom bevat onze bouwregel-

geving ook geen enkele richtlijn voor ‘aard-

bevingsbestendig bouwen’.

Kaartenhuizen
Niettemin is de gemiddelde bouwkwaliteit 

altijd hoog geweest in ons land. Dat geldt 

ook voor monumenten. Maar onze traditio-

nele bouwwijze met veel (ongewapend) 

metselwerk kan in het algemeen slecht 

De gaswinning veroorzaakt in grote delen van Groningen aardbevingen. Hierdoor ont-

staat ook schade aan monumenten. Bij het herstel daarvan moet met vele technische, 

praktische en cultuurhistorische eisen rekening worden gehouden. Monumentenwacht 

Groningen kan hierover onafhankelijk advies uitbrengen. Of een second opinion geven. 

Herstel bevingsschade 
is maatwerk

>  lees verder 

op pagina 8

tegen de wat zwaardere aardbevingen.

Traditionele gebouwen zijn te vergelijken 

met kaartenhuizen: wanden, vloeren en 

daken zijn onderling relatief losjes verbon-

den. Daardoor kunnen bij bevingen muren 

‘uit de constructie vallen’. Maar als zij stevig 

zijn verbonden tot een ‘constructieve 

doos’, neemt de weerstand tegen aardbe-

vingen aanmerkelijk toe. Een stijve koppe-

ling met de dak- en de vloerconstructie 

maakt een traditioneel bouwwerk redelijk 

bestand tegen middelzware bevingen. Een 

voorwaarde is wel dat het metselwerk vol-

doende sterk is om de krachten tijdens een 

beving op te nemen. Dat is niet altijd het 

geval. Versterking van metselwerk bij 

bestaande gebouwen vereist echter ingrij-

pende maatregelen. Dit geldt nog meer 

voor het aanpassen van de fundering.

Als een gebouw door een aardbeving korte 

tijd ‘beweegt’ (trilt, schudt, schokt), ont-

staan er allerlei spanningen in zowel de dra-

gende als de niet-dragende delen van de 

constructie. Deze kunnen zich uiten in de 

vorm van scheuren in de fundering, het 

gevelmetselwerk, schoorstenen, binnen-

wanden, gestukadoorde plafonds en in los-

komende wandtegels.

Monumentenvergunning
Bij monumenten doen zich in grote lijnen 

dezelfde vormen van aardbevingsschade 

voor als bij jongere bouwwerken. Maar bij 

Duurzaamheid
begint met denken

De charme
van installaties

Energie besparen in
historische woningen
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Adviesbureau 
Erfgoed 
Installaties
Onder bovenstaande 
naam opereert het 
bureau van zelfstan-
dig adviseur Martijn 
Kivit. Zijn specialiteit 
is het onderzoeken 

van en adviseren over installaties in gebouwd 
erfgoed. Met historische en moderne techniek 
worden verleden, heden en toekomst zodanig 
verbonden dat de monumentale woon- of werk-
omgeving haar karakter behoudt en aantrek-
kelijk blijft voor bewoners en gebruikers. 
Afhankelijk van de opdracht wordt een team 
van de juiste specialisten geformeerd. Martijn 
Kivit studeerde Elektrotechniek aan de TU 
Eindhoven en volgde daarna diverse post-hbo-
studies. Voor Monumentenwacht Nederland 
verzorgt hij de cursus ‘Technische installaties 
in monumenten’. Meer informatie is te vinden 
op www.erfgoed-installaties.nl.

Er zijn vele goede redenen om energie te besparen en om meer gebruik te maken van duurzame ener-

giebronnen. Ook bij monumenten. Alleen is niet elke energie(besparings)maatregel even geschikt 

voor een historisch gebouw. Juist bij monumenten is maatwerk vereist. Verwacht van dit artikel dus 

geen concrete aanwijzingen voor hoe het moet, maar probeer de denkrichting op te pikken.

Monumenten, installaties en energie:

In de laatste tweeënhalve eeuw heeft de 

mensheid kans gezien een groot deel van 

de in miljoenen jaren opgebouwde hoeveel-

heid fossiele brandstof er doorheen te 

jagen. En omdat we daar voorlopig nog wel 

even mee doorgaan, zal de resterende voor-

raad in betrekkelijk korte tijd – denk aan 

enkele generaties – uitgeput raken. Wat dat 

betreft kan geen weldenkend mens bezwa-

ren hebben tegen maatregelen om energie 

te besparen, om energie beter te benutten 

en om zelf (schone) energie op te wekken.

Langzaam, misschien te langzaam, maar 

wel zeker, raken dergelijke maatregelen 

ingeburgerd. Denk aan isolatie van gebou-

wen, warmtepompen, biomassa, een snel 

toenemend gebruik van zonnepanelen en 

energiezuinige verlichting waar het kan. Nu 

is energiebesparing niet iets van vandaag of 

gisteren. Ook onze voorouders troffen hun 

maatregelen om warmte naar believen bin-

nen of buiten te houden; onder meer door 

mogelijk? Wat is uit energie-oogpunt wen-

selijk? Wat is bouwkundig verstandig? Wat 

is cultuurhistorisch verantwoord?

Martijn Kivit, zelfstandig adviseur voor 

behoud en ontwikkeling van erfgoed, tevens 

gastdocent voor Monumentenwacht Neder-

land, heeft vrijwel dagelijks met dit soort 

afwegingen te maken. Desgevraagd maakt 

hij direct duidelijk dat het bij historische 

bouwwerken altijd om maatwerk gaat. “Elk 

monument is anders en niet één historisch 

gebouw is ontworpen op de technieken van 

nu. En vaak ook niet op het gebruik van nu. 

Algemene adviezen zijn daardoor nauwelijks 

mogelijk. Daarom is mijn werkwijze om bij 

de start van een nieuw project eerst zo veel 

mogelijk relevante gegevens te verzamelen. 

Over het gebouw, de installaties en hun 

functioneren. Over het oorspronkelijke, het 

bestaande en het gewenste gebruik van de 

diverse vertrekken. En over het energiever-

bruik, de kansen om hierin verbetering te 

brengen, en de wensen en (financiële) 

mogelijkheden van de eigenaar.”

Natuurlijk kost het tijd om die informatie in 

kaart te brengen, erkent Kivit. “Een veel-

voorkomend probleem bij oude gebouwen 

is dat er nauwelijks schema’s en plattegron-

den zijn van installaties. Dan moet je die op 

Monumenten, installaties en energie:

Hoe breng je  ze in 
evenwicht?

het gebruik van raamluiken (zie pagina 

6-7). Of om meer te profiteren van – ook 

toen al – relatief kostbare brandstof. Zo 

betekende de opkomst van de kachel een 

enorme verbetering van het rendement 

van hout en kolen (zie pagina 4-5).

Gebouwen zijn steeds ontworpen en gerea-

liseerd vanuit de kennis en kunde uit de 

bouwtijd. Bij moderne huizen wordt van 

begin af aan rekening gehouden met isole-

rend materiaal in vloeren, gevels en dak, 

isolerende beglazing, gecontroleerde 

luchtcirculatie, efficiënte verwarming en 

eventueel gebruikmaking van zonne-ener-

gie. In de tijd dat de meeste monumenten 

werden gebouwd, waren deze (en andere) 

onderwerpen niet of in een veel bescheide-

ner dimensie aan de orde. De vraag is nu in 

hoeverre je allerhande nieuwere technie-

ken en materialen kunt en moet toepassen 

in gebouwen die stammen uit een veel 

vroeger tijdsgewricht. Wat is technisch 

Martijn Kivit
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hoofdlijnen reconstrueren, door leidingen 

te volgen en te kijken welke lamp op welke 

schakelaar reageert. Tijdens een cursusdag 

heb ik monumentenwachters op pad 

gestuurd in Kasteel Amerongen. Dat is een 

interessant monument met zowel histori-

sche als moderne techniek. Het bleek ook 

voor deze cursisten een uitdaging om te 

doorgronden hoe onder andere de verwar-

ming, de elektra, de brandbeveiliging en de 

klimaatbeheersing in elkaar steken.”

Ook gebruiksinformatie over het gebouw is 

belangrijk om oplossingsrichtingen te 

bepalen. “Welke vertrekken wil je verwar-

men? Hoe sterk, hoe snel en wanneer? Hoe 

liggen die vertrekken ten opzichte van 

elkaar? Welke pieken en dalen wil je afdek-

ken, hoeveel comfort wil je? Je moet je 

steeds realiseren dat hoe warmer je het wilt 

hebben, hoe groter het warmteverlies is. 

Nog een paar essentiële punten: is de 

bediening van installaties eenvoudig 

genoeg en klopt de inregeling wel? Als daar 

iets aan hapert, kun je ook met een zuinige 

installatie op hoge kosten komen.”

Na enig ‘graven’ krijgt Kivit meestal de 

benodigde informatie boven water, waar-

onder bij voorkeur ook het energieverbruik 

in de afgelopen jaren. De analyse levert nut-

tige inzichten op. “Het is alles bij elkaar een 

behoorlijk gepuzzel, maar het is de enige 

manier om tot goed afgewogen beslissin-

gen te komen. Op termijn verdien je de 

moeite en de kosten terug. Ik zie veel te 

vaak dat er direct in een bepaalde, meestal 

de op dat moment populaire oplossings-

richting wordt gedacht. Voor je het weet 

staat een installateur te hakken en te bre-

ken, terwijl later vaak blijkt dat er betere 

alternatieven waren. Installaties zijn meest-

al kostbaar en kunnen een grote impact 

hebben op het gebouw. Neem dan de tijd 

om verschillende scenario’s te bekijken. 

Daarna kun je – binnen de technische, 

financiële en cultuurhistorische randvoor-

waarden – de optimale oplossing bepalen.”

Het is zonder meer positief dat er steeds 

nieuwe technieken worden ontwikkeld om 

energie te besparen. Maar enige relative-

ring is soms wel op zijn plaats, geeft Kivit 

aan. “Bij grote gebouwen met veel gebrui-

kers is het bijzonder nuttig om de energie-

huishouding te regelen vanaf een centraal 

paneel, al dan niet ondersteund door een 

computerprogramma. Maar thuis heb ik 

geen app of slimme meter nodig om ener-

gie te besparen. De slimste meter zit in je 

hoofd. Met enige discipline doe je het licht 

uit als je een kamer verlaat en schakel je 

apparatuur uit als je die niet nodig hebt.”

Hoe zit het tot slot met de kosten van ener-

giebesparende maatregelen? Hoe snel ver-

dien je ze terug? Zijn er subsidies? “Ook 

hier geldt dat de kost voor de baat uitgaat. 

Snel terugverdienen is er meestal niet bij. 

En helaas is er meestal (te) weinig budget 

en nauwelijks subsidie voor installaties. Als 

iemand bijvoorbeeld historische verwar-

mingsradiatoren wil laten reviseren in 

plaats van nieuwe te plaatsen, moet hij gro-

te moeite doen om enige tegemoetkoming 

te krijgen in de extra investeringskosten. 

Eventuele subsidiegevers zijn eerder 

geneigd om geld uit te trekken voor herstel 

van een schildering of een stucplafond.”

Waar een wil is, is echter ook een weg. “Die 

begint bij de monumenteigenaar en de ver-

gunningverleners. Voor het inpassen van 

technische installaties met behoud van cul-

tuurhistorie is extra inspanning nodig. Het is 

daarom jammer dat de eigenaar vrijwel alle 

lasten heeft en maar een deel van de lusten. 

Rijksoverheid, gemeente, huizenmakelaars, 

horeca, winkeliers, ze profiteren allemaal 

van een aantrekkelijke omgeving met histo-

rische panden. Daarom zou er best wat meer 

gedaan mogen worden voor de monument-

eigenaar die zijn nek uitsteekt voor duur-

zaamheid en instandhouding van erfgoed.”

Hoe breng je  ze in 
evenwicht?

Bij het aanbrengen van leidingen is al menig historisch tegel-

tje gesneuveld.

Kerktorens zijn gewild voor het aanbrengen van 

gsm-zendinstallaties. Een voorwaarde moet zijn dat 

de historische constructie niet wordt beschadigd.
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Installaties zijn vaak stiefkinderen. In moderne gebouwen en zeker in monumenten. Eigenaren inves-

teren meestal niet graag in groepenkasten onder de trap, leidingen onder de vloer of stookketels in 

de kelder. Het is begrijpelijk, maar niet altijd terecht. Soms kunnen (delen van) historische installaties 

wel degelijk bijdragen aan de identiteit van een gebouw. En volwaardig blijven functioneren, zonder 

overmatig energieverbruik. Veel duurzamer kan het niet. 

Stiefkinderen om  te koesteren

Werk voor 
monumenten-
wachters... 
Monumentenwachters zijn geen 
specialisten, maar generalisten. 
Hun ‘specialiteit’ is niet dat ze alles 
weten van een beperkt vakgebied, 
maar dat ze beschikken over basis-
kennis van heel veel vakgebieden. 
Dat geldt ook met betrekking tot 
installaties.
Monumentenwachters zijn geen 
installateurs of onderhoudsmon-
teurs. En evenmin controleurs of 
keurders. Ze zullen installaties met 
rust laten (tenzij het om een heel 
klein gebrek gaat, zoals een loszit-
tende schroef of een verstopt roos-
ter). Maar ze kijken er wel kritisch 
naar.
Als leidingen lekken, schakelaars 
niet goed werken, delen van de 
bliksembeveiliging loszitten of ont-
breken, ventilatoren ‘vreemde 
geluiden maken’ of een dakdoor-
voer wordt bewoond door een kau-
wenfamilie, zullen ze dat rappor-
teren. Ook wordt vaak gekeken of 
brandblussers en dergelijke nog in 
goede staat verkeren en op tijd 
gekeurd zijn.
Als zaken niet in orde zijn, wordt 
geadviseerd op korte termijn een 
vakman te laten komen. Want 
zowel het repareren en onderhou-
den als het controleren en keuren 
van installaties is werk voor speci-
alisten. En niet voor generalisten.

Nieuw leven voor radiatoren
De eerste cv-installaties stammen uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw. De ketels zijn hoogstens interessant als mu-
seumstuk, maar de vaak fraaie radiatoren kunnen nog uitste-
kend dienst doen. Anders dan de latere plaatradiatoren zijn ze 
opgebouwd uit achter elkaar geplaatste ‘leden’. Deze kunnen 
afzonderlijk worden ontroest, geschilderd of gepoedercoat, en 
weer gemonteerd worden. Daarna kunnen ze worden aangeslo-
ten op een moderne, zuinige cv-ketel.

Steeds meer daken worden voorzien van zonnepanelen. Sommige mensen vinden dat deze 
technologie hoe dan ook niet thuishoort op monumenten. Anderen neigen naar ‘ja, mits’. 
Dat houdt voornamelijk in dat de panelen niet storend in het zicht mogen liggen. Veel opties 
vallen daarmee af, maar het kan bijvoorbeeld wel bij platte (delen van) daken. Voor een goed 
rendement vereisen zonnepanelen overigens niet alleen voldoende, maar ook gelijkmatige 
bezonning. Daar kan, zeker bij monumenten, een knelpunt zitten. Als bijvoorbeeld schoor-
stenen, balustrades, ornamenten of veiligheidsvoorzieningen ervoor zorgen dat panelen 
steeds gedeeltelijk in de schaduw liggen, wordt plaatsing een stuk minder interessant. Ver-
der hoeven zonnepanelen helemaal niet op een dak te worden aangebracht. Bij voldoende 
ruimte in de omgeving zijn vaak veel betere, meer praktische (goede bereikbaarheid) en 
mooiere oplossingen mogelijk. Gebruikmaking van zonne-energie geeft monumenten meer 
toekomst, maar bezint eer gij eraan begint.

Met of zonder panelen?

Bij deze historische boerderij is een rij van negen panelen 

aangebracht aan de overzijde van de weg, mooi achter de 

meidoornhaag. Voorbijgangers zien vrijwel niets van de 

installatie en het rieten dak is  onaangetast gebleven.

wel degelijk bijdragen aan de identiteit van een gebouw. En volwaardig blijven functioneren, zonder 

overmatig energieverbruik. Veel duurzamer kan het niet. 

Nieuw leven voor radiatoren
De eerste cv-installaties stammen uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw. De ketels zijn hoogstens interessant als mu-
seumstuk, maar de vaak fraaie radiatoren kunnen nog uitste-
kend dienst doen. Anders dan de latere plaatradiatoren zijn ze 
opgebouwd uit achter elkaar geplaatste ‘leden’. Deze kunnen 
afzonderlijk worden ontroest, geschilderd of gepoedercoat, en 
weer gemonteerd worden. Daarna kunnen ze worden aangeslo-
ten op een moderne, zuinige cv-ketel.

Met of zonder panelen?
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Stiefkinderen om  te koesteren
De liefhebbers weten het al langer. Ook technische installaties hebben hun charme. Vooral de oudere. 

Daarom wordt er tegenwoordig goed betaald voor gedecoreerde ledenradiatoren, porseleinen toilet-

potten en bakelieten schakelaars. Het zijn onderdelen van installaties die de uitstraling van een 

gebouw versterken. Bovendien kunnen ze, al dan niet na restauratie, vaak nog uitstekend dienst 

doen. Gooi dus niet elk technisch onderdeel klakkeloos weg. Er is al te veel verdwenen. 

... en werk voor 
installateurs
Het werk van installateurs is grof-
weg te verdelen in het aanbrengen 
van nieuwe installaties, het aan-
passen van bestaande installaties 
en het onderhouden en keuren van 
installaties. Installatiebedrijven  
willen hun werk technisch goed 
uitvoeren, maar wel tegen zo laag 
mogelijk kosten. Dat is volkomen 
begrijpelijk.
Dit betekent wel dat toestellen 
terechtkomen op de plaats die tech-
nisch het handigst is en dat kabels 
en leidingen het kortste of gemak-
kelijkste tracé zullen volgen. Dat 
gaat niet altijd goed samen met 
monumentale waarden in de vorm 
van vloeren, plafonds, wanden en 
betimmeringen.
Monumentenwachten kunnen hier-
omtrent een eerste indicatie geven. 
Vaak is het raadzaam vervolgens 
advies in te winnen bij een deskun-
dige. Deze kan technische oplos-
singen aanreiken waarbij de cul-
tuurhistorische waarden worden 
behouden.
Installaties moeten uiteraard regel-
matig worden onderhouden en 
eventueel gekeurd. Van monumen-
teigenaren vraagt dit een verstan-
dige en kritische aanpak. Sommige 
controles zijn wettelijk verplicht. 
Van de resterende controles en 
onderhoudsabonnementen is een 
deel buitengewoon nuttig, maar er 
worden ook dubieuze diensten 
aangeboden. Wat betreft stookin-
stallaties is meer informatie te vin-
den op de website www.scios.nl.

Kerkelijk klimaat
Niets moeilijker dan zuinig stoken in kerken (en andere hoge gebouwen). Als je tenminste 
een behaaglijke temperatuur verlangt. Warme lucht stijgt op, historische kerkdaken zijn niet 
geïsoleerd en dus profiteren de vogels het meest. De traditionele aanpak was pragmatisch. 
Kerkgangers kleedden zich ’s winters dik aan en gebruikten een stoof om de voeten warm 
te houden. Als die op temperatuur blijven, is kou immers veel beter te verdragen. Vloerver-
warming grijpt op dat principe terug. Andere oplossingen gaan in de richting van bank- of 
stoelverwarming, bij voorkeur inschakelbaar op plaatsen waar iemand zit.

Heel lang werd in allerlei gebouwen als hoofdverwarming open vuur 
gestookt, in schouwen en onder rookkappen van allerlei soort. Een groot 
nadeel hiervan is dat ongeveer 80 procent van de warmte direct door de 
schoorsteen verdwijnt. Met de opkomst van de kachel, ruwweg vanaf het 
midden van de negentiende eeuw, veranderde dit. Omdat een kachel vóór 
de schouw wordt geplaatst (en met een buis op het rookkanaal wordt aan-
gesloten), kan de warmte in vele richtingen het vertrek in stralen. Overigens 
konden nieuwe ontwikkelingen ook vroeger op scepsis rekenen. Een kachel 

zuigt minder hard lucht aan door kieren en spleten in het gebouw 
dan een open haard. Volgens sommigen zou er daardoor onvol-

doende frisse lucht zijn in een ruimte waar een kachel wordt 
gebruikt.
De introductie van de (Brabantse) plattebuiskachel, ook bekend 
als Leuvense stoof, betekende een belangrijke verbetering. Bij 
dit toestel, dat tevens als fornuis dient, worden rookgassen eerst 
door een circuit in de aansluitende kast met kookringen geleid. 
Een vroege innovatie met als resultaat een hoger rendement. In 

menig historisch interieur is een plattebuiskachel (zoals hier 
links is afgebeeld) nog altijd volkomen op zijn plaats.
Op het gebied van kachels en de diverse brandstoffen is 

nadien heel veel gebeurd. Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is het 
stoken van houtsnippers, afkomstig van snoeiwerk, of pellets: dit zijn 

onder hoge druk uit zaagsel en afvalhout geperste houtbrokjes, die 
in zakken of als bulkgoed worden geleverd. Het rendement is hoog 

en net als voor snippers geldt dat het product (bij beperkte 
transportafstand en beperkte verontreinigingen) goed scoort 

qua duurzaamheid.

Kritisch over kachels
Heel lang werd in allerlei gebouwen als hoofdverwarming open vuur 
gestookt, in schouwen en onder rookkappen van allerlei soort. Een groot 
nadeel hiervan is dat ongeveer 80 procent van de warmte direct door de 
schoorsteen verdwijnt. Met de opkomst van de kachel, ruwweg vanaf het 
midden van de negentiende eeuw, veranderde dit. Omdat een kachel vóór 
de schouw wordt geplaatst (en met een buis op het rookkanaal wordt aan-
gesloten), kan de warmte in vele richtingen het vertrek in stralen. Overigens 
konden nieuwe ontwikkelingen ook vroeger op scepsis rekenen. Een kachel 

zuigt minder hard lucht aan door kieren en spleten in het gebouw 
dan een open haard. Volgens sommigen zou er daardoor onvol-

doende frisse lucht zijn in een ruimte waar een kachel wordt 
gebruikt.
De introductie van de (Brabantse) plattebuiskachel, ook bekend 
als Leuvense stoof, betekende een belangrijke verbetering. Bij 
dit toestel, dat tevens als fornuis dient, worden rookgassen eerst 
door een circuit in de aansluitende kast met kookringen geleid. 
Een vroege innovatie met als resultaat een hoger rendement. In 

menig historisch interieur is een plattebuiskachel (zoals hier 
links is afgebeeld) nog altijd volkomen op zijn plaats.
Op het gebied van kachels en de diverse brandstoffen is 

nadien heel veel gebeurd. Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is het 
stoken van houtsnippers, afkomstig van snoeiwerk, of pellets: dit zijn 

onder hoge druk uit zaagsel en afvalhout geperste houtbrokjes, die 
in zakken of als bulkgoed worden geleverd. Het rendement is hoog 

en net als voor snippers geldt dat het product (bij beperkte 
transportafstand en beperkte verontreinigingen) goed scoort 

Kritisch over kachels
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Monumentenwacht Nederland presenteert informatieblad en toolkit

Ze hebben inhoudelijk alles met elkaar te 

maken, maar wat betreft het gebruik en de 

gebruikers is er een duidelijk verschil. Het 

informatieblad is bedoeld om geïnteresseer-

de eigenaren en beheerders aan te sporen 

om zelf betrekkelijk eenvoudige acties te 

ondernemen om energie te besparen. De 

toolkit is bestemd voor monumentenwach-

ters om, in opdracht van een eigenaar of 

beheerder, in principe alle mogelijkheden 

van energiebesparing globaal te analyseren. 

Bij dit laatste komen ook meer ingrijpende 

maatregelen in beeld, zoals het isoleren van 

ramen, vloeren, wanden en daken. Dit artikel 

gaat vooral in op het informatieblad. Belang-

stellenden die hun woning of een ander 

gebouw nader willen laten onderzoeken op 

besparingsmogelijkheden, kunnen daarvoor 

vanaf februari 2014 contact opnemen met 

de monumentenwacht in hun provincie.

Het informatieblad beoogt vele doelen. 

Daaronder herkenning van functionele his-

torische voorzieningen, optimaal profijt 

trekken van deze mogelijkheden, behoud 

van het historische karakter van de woning, 

preventie van schade (door goed bedoelde 

moderne ingrepen), verbetering van het 

wooncomfort (ook door aanpassing van 

gewoontes) en vooral: de lezer op weg hel-

pen naar een energiezuiniger, duurzamer 

gebruik van het gebouw. En dat alles tegen 

beperkte kosten. Want, zo wordt gesteld, 

met de juiste eenvoudige maatregelen kan 

een comfortabel woonklimaat worden 

gecreëerd dat recht doet aan de historische 

setting, dat leidt tot energiebesparing en 

dat ook nog eens betaalbaar is.

Het informatieblad geeft een groot aantal 

tips, onderscheiden naar vijf rubrieken. In 

de rubriek ‘Warmteverlies beperken’ wordt 

bijvoorbeeld gewezen op het belang van 

kierdichting (bij voorkeur door ervoor te 

zorgen dat ramen en deuren goed sluiten, 

en niet door een rondgang met de kitspuit). 

Hierdoor kunnen tochtverschijnselen – lees 

het wegstromen van warmere lucht – tot 

wel 90% gereduceerd worden. Warmtever-

lies door vensters kan worden beperkt door 

het aanbrengen van (warmtereflecterende) 

gordijnen, raamluiken of een combinatie 

van beide. Met name het gebruik van goed 

sluitende raamluiken kan een aanzienlijke 

Energie besparen in 
historische woningen

Het beheren van de energiehuishouding en het beheersen van het energieverbruik zijn 

belangrijke, zij het niet bij iedereen populaire activiteiten. Van bewoners en gebruikers 

van historische panden wordt extra oplettendheid gevraagd. Oude gebouwen hebben 

onmiskenbare beperkingen, maar ook unieke (en soms vergeten) mogelijkheden om het 

energieverbruik te reguleren en het wooncomfort te verhogen. Monumentenwacht 

Nederland maakte een informatieblad hierover en ontwikkelde een toolkit (computer-

programma) om de besparingsopties te analyseren.programma) om de besparingsopties te analyseren.

Fraaie lichtkoepel die toegang geeft tot 

dakterras én veel daglicht in huis brengt
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besparing op de verwarmingskosten ople-

veren. Dat pleit ervoor om eerder verwij-

derde raamluiken terug te brengen. Benut 

ook beschikbare schuif- en tussendeuren 

om vertrekken afzonderlijk te verwarmen 

(of juist niet).

In de rubriek ‘Thermisch comfort verbete-

ren’ wordt erop gewezen dat een behaaglijk 

verblijfsklimaat niet alleen afhangt van de 

heersende temperatuur, maar ook van de 

mate waarin deze (snel) is te regelen en van 

de relatieve luchtvochtigheid. Vaak is het 

niet nodig of zelfs ongewenst om verblijfs-

ruimten (permanent) tot 20°C of hoger te 

verwarmen. Enkele decennia geleden was 

de gemiddelde binnenhuistemperatuur 

nog 17-18°C. Voor veel activiteiten is dat 

genoeg; desgewenst kan er tijdelijk gericht 

worden bijverwarmd. Door het matigen van 

de kamertemperatuur kan het energiever-

bruik van een woning met maar liefst een 

derde afnemen. Het vergt wel discipline.

Het is warmtetechnisch gunstig als de 

woonkamer is (of alsnog kan worden) gesi-

tueerd aan de zonnige zuidzijde en de 

slaapkamers aan de koele noordzijde. Ook 

verdient het aanbeveling om de woonkamer 

zo veel mogelijk te laten omringen door niet 

of spaarzaam verwarmde vertrekken, zoals 

een zolder, kelder of bijkeuken. Deze ruim-

tes fungeren dan als warmtebuffer.

Warmte moet ’s winters binnen blijven, 

maar ’s zomers buiten worden gehouden. 

Daardoor blijft de binnentemperatuur aan-

genaam zonder dat energie wordt verbruikt 

voor extra ventilatie of, nog veel ingrijpen-

der, airconditioning. De rubriek ‘Zonwering 

toepassen’ bevat hiervoor een reeks sug-

gesties.

Daglicht is niet alleen een prettige, maar 

ook een gratis vorm van verlichting. Daar-

om is het verstandig hiervan optimaal 

gebruik te maken. Soms kunnen verlaagde 

plafonds worden verwijderd om meer licht-

inval door hoge ramen mogelijk te maken. 

Andere opties uit de rubriek ‘Daglicht 

benutten’ zijn het aanbrengen of rehabilite-

ren van daklichten en lichtkoepels; hierbij 

moet uiteraard worden voorkomen dat er 

sterke koudebruggen ontstaan (dit zijn 

plaatsen waar veel warmte ‘weglekt’).

De laatste rubriek is getiteld ‘Luchtstromen 

controleren’. Het belang hiervan moet 

zeker niet onderschat worden. Frisse lucht 

en ventilatie zijn essentieel voor het ver-

blijfsklimaat en de gezondheid. Vooral in 

oudere huizen kunnen vertrekken bij 

onvoldoende ventilatie snel vochtig en muf 
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Gepast gedrag 
levert geld op
Het informatieblad staat ook stil bij 
de invloed van ons gedrag op de 
energieprestaties van een woning. 
Deze laatste worden voor ongeveer 
80% bepaald door de omvang en de 
aard van het gebouw en de daarin 
aanwezige installaties. Voor onge-
veer 20% hebben bewoners en 
gebruikers zelf het energieverbruik 
in de hand. Een juiste afstelling van 
thermostaten en apparatuur, alleen 
energie verbruiken op plaatsen 
waar dat nodig is, gebruikmaken 
van energiezuinige apparaten, je 
kleden op de omstandigheden en 
goed onderhoud van woning en 
installaties zijn voorbeelden van 
eenvoudige maatregelen die een 
groot verschil kunnen maken.

worden. Een betrekkelijk voordeel is dat er 

in oudere gebouwen vaak sprake is van 

‘natuurlijke, passieve ventilatie’: via sple-

ten, kieren, openingen in gevels en daken 

en door schoorstenen trekken er voortdu-

rend luchtstroompjes door de woning. Uit 

het oogpunt van stookkostenbeheersing, 

zie hiervoor, en eventueel ook om ver-

keersgeluid buiten te houden, is het echter 

beter om deze ongecontroleerde ventilatie 

te beperken. De vervolgens te treffen maat-

regelen zijn afhankelijk van de verhouding 

tussen binnen- en buitentemperatuur. Op 

warme zomerdagen is het bijvoorbeeld 

beter om voor verkoeling (plafond)ventila-

toren in te zetten dan de ramen te openen. 

Waar historische ventilatiekanalen aanwe-

zig zijn, kan het de moeite waard zijn deze 

opnieuw in gebruik te nemen.

Het informatieblad ‘Energie besparen in 

historische woningen’ komt in januari 2014 

beschikbaar als pdf-bestand op de website 

www.monumentenwacht.nl. Voor een ver-

sie op papier kunt u contact opnemen met 

uw eigen monumentenwacht.

worden. Een betrekkelijk voordeel is dat er 

in oudere gebouwen vaak sprake is van 

‘natuurlijke, passieve ventilatie’: via sple-

ten, kieren, openingen in gevels en daken 

en door schoorstenen trekken er voortdu-

rend luchtstroompjes door de woning. Uit 

het oogpunt van stookkostenbeheersing, 

zie hiervoor, en eventueel ook om ver-

keersgeluid buiten te houden, is het echter 

beter om deze ongecontroleerde ventilatie 

te beperken. De vervolgens te treffen maat-

regelen zijn afhankelijk van de verhouding 

De balkondeuren zijn voorzien van buitenluiken, het 

raam van binnenluiken en persiennes. Dat biedt optimale 

mogelijkheden om licht en warmte te reguleren.
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het herstel geldt een andere aanpak. Het 

werk moet niet alleen vakkundig worden uit-

gevoerd, maar bij een monument heeft het 

behoud van de authentieke detaillering en 

de oorspronkelijke materialen altijd de voor-

keur. Bij vernieuwing gaat er onherroepelijk 

historisch materiaal verloren.

Voor ingrepen aan beschermde monumen-

ten is bijna altijd een monumentenvergun-

ning vereist. Die vergunningplicht geldt 

ook voor het treffen van preventieve maat-

regelen tegen bevingsschade en het uitvoe-

ren van herstelmaatregelen na bevings-

schade. In de hectiek na een beving wordt 

het vaak vergeten, maar ook de projectaan-

pak van de NAM stelt dat de monument-

eigenaar verantwoordelijk is voor het aan-

vragen van een monumentenvergunning. 

Informeer dus in voorkomende situaties 

altijd bij uw gemeente naar de noodzaak 

van een monumentenvergunning.

Constructieve schade
De schade als gevolg van bevingen heeft 

voor een groot deel betrekking op metsel-

werk. Bij monumenten vraagt een vakkun-

dig herstel hiervan sowieso de aandacht van 

specialisten. Maar alvorens tot actie over te 

gaan, moet eerst een belangrijke vraag wor-

den beantwoord. Namelijk of de schade 

constructief of niet-constructief is. En dat is 

niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Door een plotselinge kracht, zoals een aard-

beving, kunnen spanningen die al langer in 

het metselwerk aanwezig waren, ineens 

zichtbaar worden. Omgekeerd kunnen 

spanningen die door een plotselinge kracht 

ontstaan, een tijdlang verborgen blijven en 

pas veel later zichtbaar worden. Als echter 

duidelijk is dat door een plotselinge kracht 

constructieve schade is ontstaan, moet hier-

voor een passende, op de situatie toegesne-

den oplossing worden gevonden. Vaak is die 

tamelijk ingrijpend. En het gaat altijd om 

maatwerk, waar specialisten voor nodig zijn.

Niet-constructieve schade
Bij niet-constructieve schade wordt vooral 

gekeken naar de esthetische kant. Het is 

niet altijd noodzakelijk om direct tot herstel 

over te gaan. Constructief herstel, door ver-

ankeren of lijmen, is meestal ongewenst. 

Hierbij wordt het metselwerk ter plaatse 

namelijk stijf en strak. Een voordeel van his-

torisch metselwerk is juist dat het enige 

elasticiteit bezit en daardoor spanningen 

relatief goed kan opvangen.

Scheuren in metselwerk ontstaan bijna 

altijd ter plaatse van de zwakste schakels: 

over en langs raam- en deuropeningen en 

bij de aanhechtingen van aanbouwen. Met 

het oog op aardbevingsschade is het ver-

standig deze plaatsen als zwakste schakel 

te handhaven.

Bij niet-constructieve schade is het meestal 

het beste om alleen het voegwerk te repa-

reren. Daarmee wordt voorkomen dat 

water in de scheuren of in de achterliggen-

de constructie trekt. Bij bevriezing zal dit 

uitzetten, waardoor stukken metselwerk 

kunnen afspatten. Bij zeer smalle scheuren 

(haarscheurtjes) is het niet altijd noodzake-

lijk om tot reparatie over te gaan.

Juiste specie
Ingrijpend herstel, zoals het uithakken en 

vervangen van gescheurde metselstenen, 

is in veel situaties niet gewenst. Zeker niet 

als het metselwerk bestaat uit een harde 

steensoort en is gevoegd met een harde 

specie; de kans op beschadiging van het 

omringende metselwerk is dan groot. Los 

daarvan zullen de herstelde delen meestal 

goed zichtbaar blijven. Bij bijzonder met-

selwerk betekent ingrijpend herstel bijna 

per definitie een aantasting van het aan-

zien; daarom is het doorgaans beter om 

waar nodig alleen het voegwerk te herstel-

len. Uiteraard met een juiste specie in de 

juiste kleur.

Schade door gaswinning is buitengewoon 

vervelend, zeker als het een monument 

betreft. Maak de gevolgen niet nog erger 

door overhaaste, onomkeerbare herstel-

maatregelen te (laten) treffen. Zolang er 

geen sprake is van een noodsituatie, is het 

beter om bedachtzaam te werk te gaan. 

Met de steun van specialisten. Juist monu-

menten kunnen vaak een stootje hebben.

>  vervolg van 
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Tarieven 2014
Het werk van Monumentenwacht 
Groningen wordt sinds jaar en dag 
financieel ondersteund door de Pro-
vincie Groningen. Hierdoor kunnen 
wij onze reguliere diensten aanbie-
den voor een relatief laag tarief. Het 
abonnementsgeld bedraagt al gerui-
me tijd € 40 per jaar. Dat blijft zo. In 
2014 zullen de kosten voor inspectie, 
noodherstel en rapportage € 35 per 
manuur bedragen. Er wordt € 30 
voorrijkosten in rekening gebracht. 
Voor aanvullende diensten geldt een 
tarief van € 65 per manuur. Het uur-
tarief voor niet-abonnees bedraagt 
€ 75. Vanwege gewijzigde belasting-
regels wordt sinds 1 juli 2013 over 
een aantal aanvullende diensten btw 
in rekening gebracht. De kernactivi-
teiten blijven vrijgesteld van btw.

Tussentijdse inspectie
Monumentale gebouwen zijn in principe niet 
kwetsbaarder voor bevingen dan jongere bouw-
werken van metselwerk. In de praktijk is wel 
duidelijk merkbaar dat goed onderhoud de gevol-
gen van aardbevingen enigszins beperkt. Of 
anders gezegd: verzakkingen of zwakke plekken 
in een gebouw hebben vaak tot gevolg dat het 
effect van een beving ernstiger is. Goed onder-
houd is echter geen waarborg voor veiligheid. 
Sommige gebouwonderdelen kunnen hoe dan 
ook risicovol zijn, omdat ze al bij kleinere grond-
bewegingen kunnen losraken of ‘vallen’. Voor-
beelden hiervan zijn schoorstenen, ornamenten, 
bepaalde gevelelementen en vrijstaande gemet-
selde muren. Het spreekt voor zich dat dergelijke 
potentiële risico’s de speciale aandacht hebben 
van onze monumentenwachters. Zij kennen het 
gebouw door en door en zijn getraind in het 
waarnemen van veranderingen in het casco en 
in constructieonderdelen. Als u twijfel heeft over 
de bouwkundige staat van (een deel van) uw 
monument, kunt u ons altijd vragen om advies. 
Ook tussen de reguliere inspecties door.

Hoge der a 5 -  9712 AC  Groningen

T (050) 589 15 85
F (050) 312 33 62

E info@monumentenwachtgroningen.nl
I www.monumentenwachtgroningen.nl


