
Verduurzaming van boerderijen





een INTRODUCTIE

1. Intro LAKERVELD

2. Wat doet een DuMo ADVISEUR?
DUurzaam MOnument.

3. Wat ga ik vertellen?
Welke STAPPEN neem je voordat je gaat 
beginnen?



wat is 
DUURZAAMHEID ?

WAT is duurzaamheid eigenlijk?

“ om lang mee te gaan “

GEBOUW + AARDE

Monument behouden is sowieso 
DUURZAAM(er)?

Onderscheid tussen GEBRUIK & VERBRUIK 



duurzaam GEBRUIK

Duurzaam GEBRUIK van een Monument is een 
VOORWAARDE voor BEHOUD van de 
monumentale waardes. 

HERGEBRUIK van een pand kan ervoor zorgen 
dat het in goede staat blijft. Een PASSENDE 
functie is dan een MUST.

MAKKELIJK passend vs. MOEILIJK passend

Voorbeeld;

- Abbekesdoel, Bleskensgraaf



duurzaam GEBRUIK

Aanpassen van panden aan HUIDIGE EISEN.

Moet het dan voldoen aan alle WET- en 
REGELGEVING? Aan alle eisen van het 
BOUWBESLUIT?

Welke COMFORT eisen kan de opdrachtgever 
stellen? Moet hij/zij concessies doen? 

RESTAURATIELADDER.

Voorbeelden verschil comfort-eisen.
- tocht
- decentrale verwarming
- condens



duurzaam VERBRUIK

Verminderen van VERBRUIK van

- WATER

- ENERGIE (CO2)

Waarom wil je verminderen?

- MILIEU

- GELD

- ANDERE DRIJFVEREN

Voorbeelden
- Waterverbruik per gem. huishouden



duurzaam VERBRUIK

Verminderen van VERBRUIK van

- WATER

- ENERGIE (CO2)

Waarom wil je verminderen?

- MILIEU

- GELD

- ANDERE DRIJFVEREN

Voorbeelden
- Onrust op de ENERGIEMARKT agv Russische 
agressie in Oekraine



bepalen van je DOEL

Welk DOEL heb je voor ogen? 

Wat WIL je bereiken?  Wat KUN je bereiken? 
En HOE wil je het bereiken?

Welke OFFERS ben je bereid te brengen?

link;

www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

http://www.vberduurzamingsrichtlijnen.nl/


bepalen van je DOEL

S.M.A.R.T.
- Specifiek (besparing in m³/kwh/€)

- Meetbaar (wat verbruik ik nu)

- Acceptabel (budget)

- Realistisch (wat kan er?)

- Tijdgebonden (juist moment)

Voorbeelden
- Gasverbruik + Luchtvochtigheidsmeting



bepalen van je DOEL

Hoe maak je je doel SMART?

Schakel een EXPERT in! 

DuMo adviseurs kunnen ondersteunen in het 
scherpstellen van het doel. 

Legio voorbeelden van goede BEDOELINGEN 
maar een slecht RESULTAAT….

Langetermijn effecten van SLECHTE isolatie?

Voorbeelden 

- Isolatie verkeerd aangebracht (bouwprofs)

- Schimmel tpv achterzetbeglazing



de DuMo Adviseur

Zienswijzen van een Du Mo adviseur kunnen 
bijvoorbeeld leiden tot bijstelling van het 
originele DOEL.

Meer aandacht voor eigen OPWEKKING ipv
alleen focus op ISOLATIE. Stappenplan. 

Lokale SAMENWERKING



een REFERENTIE

Verduurzaming hofstede HEMELRIJK

Het DOEL van de opdrachtgever;

- S. Gasverbruik naar 0%. Warmte en 
koeling middels warmtepomp.

- M. Huidig verbruik.

- A. Budget is toereikend.

- R. Monumentale waardes vastgelegd in 
BH onderzoek. Vooroverleg gemeente.

- T. Uitvoering ten tijde van 
renovatiewerkzaamheden.



het ADVIES

Na opstellen van het DOEL kan een 
verduurzamingsadvies worden opgesteld door 
de EXPERTS, in overleg met de  
OPDRACHTGEVER.

De ERM erkent 3 niveaus van 
verduurzamingsadvies.

1. QUICKSCAN.
obv kengetallen.

2. HAALBAARHEIDSONDERZOEK.
obv berekening.

3. MAATWERKADVIES
obv berekening + samenwerkende 
resultaten van alle maatregelen.

Link: Bouwkundig advies (incl. verduurzaming) (URL 
2001) - Stichting ERM

https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/url2001


het ADVIES

In de VERDUURZAMINGSADVIEZEN wordt 
de haalbaarheid van verschillende 
maatregelen beoordeeld op;

- Toepasbaarheid binnen aanwezige 
monumentale WAARDES.

- Resultaat op VERBRUIKS REDUCTIE.

- Geschatte TERUGVERDIENTIJD.

Voorbeelden 
-Warmtebeeld camera



het ADVIES

Inzoomen op de WARMTEBEELD camera.

Want wat ZIE je nu eigenlijk? Als je weet 
dat de thermische weerstand van 
verschillende onderdelen gelijk is, en ze 
geven een hele andere kleur. Wat 
BETEKENT dat dan?

In dit voorbeeld vermoeden we dat de 
ISOLATIE in de spouwmuur is weggezakt, 
en er buitenlucht via de knellat in de 
spouw, achter de isolatie komt. 



het ADVIES

In de VERDUURZAMINGSADVIEZEN wordt 
de haalbaarheid van verschillende 
maatregelen beoordeeld op;

- Toepasbaarheid binnen aanwezige 
monumentale WAARDES.

- Resultaat op VERBRUIKS REDUCTIE.

- Geschatte TERUGVERDIENTIJD.

Voorbeelden 
-geadviseerde maatregelen + tvt



het ADVIES

In de VERDUURZAMINGSADVIEZEN wordt 
de haalbaarheid van verschillende 
maatregelen beoordeeld op;

- Toepasbaarheid binnen aanwezige 
monumentale WAARDES.

- Resultaat op VERBRUIKS REDUCTIE.

- Geschatte TERUGVERDIENTIJD.

Voorbeeld 
-geadviseerde maatregelen + tvt Niveau 2



het ADVIES

Er wordt ten tijde van verduurzaming veel 
belang gehecht aan een korte 
TERUGVERDIENTIJD. 

Maar is dit wel TERECHT?

Voorbeeld;

- Gasgestookte CV ketel



de SUBSIDIES

Vast onderdeel van de 
verduurzamingsadviezen is een overzicht 
van de aan te spreken SUBSIDIES;

- ISDE.

- NRF voor opstellen advies.

- Woonhuis subsidie RCE.

- SIM subsidie RCE

- BTW op PV panelen.

- Provinciale Subsidies.

Link
www.energiesubsidiewijzer.nl

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/


het PROCES

Dus je weet nu;

- Wat je WILT bereiken (DOEL).

- Wat er binnen de monumentale waardes 
MOGELIJK is (ADVIES).

- Wat je BESPAART (ADVIES).

- Of het evt. RENDABEL is (ADVIES).

En nu?
- UITVOEREN van maatregelen



een REFERENTIE

Trias energetica | STAP 1 | 
Terugdringen VERBRUIK. 

Betekent sturen van menselijk GEDRAG.

- Slimme Thermostaat,

- Standby Killers,

- LED,



een REFERENTIE

Trias energetica | STAP 2 | 
Energie uit RESTSTROMEN. 

Afhankelijk van je locatie.

Kijk op: www.rvo.b3p.nl

Voorbeeld;

- Haven Rotterdam,

- Alblasserwaard,

http://www.rvo.b3p.nl/


een REFERENTIE

Trias energetica | STAP 2 | 
Energie uit RESTSTROMEN. 

Afhankelijk van je locatie.

Kijk op: www.rvo.b3p.nl

Voorbeeld;

- Haven Rotterdam,

- Alblasserwaard,

http://www.rvo.b3p.nl/


een REFERENTIE

Trias energetica | STAP 3 | 
Energie uit HERNIEUWBARE bronnen

Niet iedere LOCATIE is even geschikt.

Voorbeeld;

- De Til, Giessenburg
www.zonatlas.nl

http://www.zonatlas.nl/


een REFERENTIE

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom verdient 
ieder monument een andere aanpak. MAATWERK 
is de STANDAARD.

Isolatie: dikker is niet altijd beter. Wat doet een 
dikkere isolatieschil met het aanzicht van een 
gebouw? Kan het worden ingepast in het 
gevelbeeld?

Bouwfysische voorkeur heeft het om aan de 
bui.zijde van de constructie te isoleren, want dan 
staat constructie niet bloot aan grote thermische 
schommelingen. Dit geeft vaak wel problemen 
met monumentale waardes. Denk aan 
beschermde monumenten en stads- en 
dorpsgezichten.

Voorbeeld
- Restauratie Eisenhowerflat, Utrecht



een REFERENTIE

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom verdient 
ieder monument een andere aanpak. MAATWERK 
is de STANDAARD.

A-typische aanpak. Toepassing van droogbouw 
wandverwarmingspanelen, omdat de 
verdiepingshoogte geen ruimte laat voor 
vloerverwarming. 

Variotherm wandverwarmingspanelen kunnen 
een vervanging zijn voor vloerverwarming. Let 
wel op met plaatsen!

Voorbeeld
- Hofstede Hemelrijk, Kerkwijk



een REFERENTIE

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.

Een groot gedeelte van de warmte verlies je 
via de glasopeningen. Hier is veel winst te 
behalen met het plaatsen van 
achterzetbeglazing. 

Denk aan ventilatie van de spouw!

Voorbeeld
- Hofstede Hemelrijk, Kerkwijk



een REFERENTIE

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.

Thermische folies kunnen helpen met het 
terugdringen van de hoogte. Bij rieten kappen 
is het vaak van belang dat niet teveel hoogte 
wordt toegevoegd, omdat men het beeld 
(knellat) niet wil verstoren. Folies kunnen 
hiermee helpen! 

Voorbeeld
- Abbekesdoel, Bleskensgraaf



een REFERENTIE

Trias Energetica | STAP 4 | Efficiënt gebruik

Ieder monument is anders, en daarom 
verdient ieder monument een andere aanpak. 
MAATWERK is de STANDAARD.

Reflecterende folies kunnen helpen met het 
terugdringen van de hoogte. Bij rieten kappen 
is het vaak van belang dat niet teveel hoogte 
wordt toegevoegd aan bestaand pakket, 
omdat men het beeld (knellat) niet wil 
verstoren. Reflectie folies kunnen hiermee 
helpen! 

Voorbeeld
- Abbekesdoel, Bleskensgraaf



de VRAGEN



Lakerveld Ingenieurs &  Architecten
Noordzijde 95A, 4225PL Noordeloos

tel: 0183 582 600

mail: h.lakerveld@lakerveld-noordeloos.nl


