
Projectteam

maarten@noorderruimte.nl

Drs. Maarten Vieveen

(planologie, bouwkunde)

Duurzaam gebouwd en 

landschappelijk erfgoed

Dr. Tineke van der Schoor

(social sciences)

Duurzame monumenten

Lokale energie-initiatieven

Studenten!

built environment, 

vastgoed, facility man., 

Minerva, communicatie, 

bedrijfskunde, etc.



RVO – Energie & Participatie | SIA KIEM
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Stichting Oude Groninger Kerken

Meten is weten

Gemeente Staphorst

Waardenverbetering?

Diverse partners

Noaberschap + energie + erfgoed



Vragenlijst
Drentsche Aa-gebied

boerderijen rond brink, Taarlo
20 april 2022

Klimaatactie

• 80% vindt klimaatactie (heel) belangrijk

• 9% vindt het (heel) onbelangrijk

Hoe ingewikkeld vindt men duurzaamheid?

• 24% eenvoudig

• 31% neutraal

• 33% ingewikkeld

• 12% zeer complex

Waarom verduurzaamd?

• Comfort, energielasten, minder fossiel

“Verduurzamen is belangrijk, moeilijk én wordt ook gedaan”

154 reacties



Vragenlijst
Drentsche Aa-gebied  

boerderijen rond brink, Taarlo
18 mei 2022

“Zelfvoorzienend kan/kan niet – en mag niet/beperkt zichtbaar zijn”



Erfgoedbrillen 
Onderwerpen 

boerderijen rond brink, Taarlo
22 juni 2022

✓ Wat is duurzaam erfgoed

✓ Hoe wordt er met verduurzaming van 

erfgoed omgegaan

✓ Drie erfgoedbrillen: manieren van omgaan 

met erfgoedbehoud en -vernieuwing

✓ Uitgangspunten voor maatwerkplan voor 

verduurzaming van erfgoedpanden

Schilderij 1352

Google glass 2021

John Lennon 1969

https://en.wikipedia.org/wiki/Glasses/media/File:Tommaso_da_modena,_ritratti_di_domenicani_(Ugo_di_Provenza)_1352_150cm,_treviso,_ex_convento_di_san_niccol%C3%B2,_sala_del_capitolo.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Glass#/media/Bestand:Google_Glass_detail.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lennon_1969_%28cropped%29.jpg


Wat is dat?

boerderijen rond brink, Taarlo
22 juni 2022

• Behoud op lange termijn

• Vanuit erfgoedwaarden

• Vanuit context instandhouder

Motieven van eigenaren

• Verlagen energiekosten

• Verhogen comfort

• Beperken van klimaatcrisis

• Kleiner aandeel gaswinning

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Duurzaam erfgoed

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/maatregelen-om-te-verduurzamen/isolatie/dakisolatie


Voorlopige resultaten
Duurzaamheid

boerderijen rond brink, Taarlo
20 april 2022

“Woongenot, geld en de gemeenschap zijn belangrijk bij keuzes over 

energie; natuur en cultuurhistorie steekt daar bovenuit”

18 mei 2022



Duurzaam erfgoed
Hoe ga je daarmee om?

boerderijen rond brink, Taarlo
22 juni 2022

Moet ik verduurzamen van de 

overheid?

• Nee, (nog) behoud voor vernieuwing

• Ja, gem. min. 40% CO2 reductie 2030 

• Ja, gem. min. 60% CO2 reductie 2050 

• (Routekaart Duurzame Monumenten, 

Klimaatakkoord)

Verschillende brillen

(volgende pagina’s)



share your talent. move the world. 9jun. 2022 Symposium NoorderRuimte
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Conserveren: hoe cultuur-

historische waarden behouden?

Verbeteren: hoe kan via vernieuwing 

erfgoed behouden worden?

Inspireren: hoe kan cultuurhistorie 

bijdragen aan (ruimtelijke) transities?



share your talent. move the world. 1029-03-2022 SIEN – ME1.3 – guest lecture sustainable heritage

Erfgoedbril: conserveren

• Vertrekpunt: erfgoeddeskundige

• Doel: verlies erfgoed voorkomen

• Aanpak plan:

➢ Goed onderhoud

➢ Wijzig gebruikseisen, gebruiks-

gedrag en/of de gebouwfunctie

➢ Hergebruik loze ruimten

➢ Renovatie kan als 

erfgoedwaarden intact blijven

Erfgoed als ruimtelijke sector

Bedstede (lichaam als warmtebron)

Lokaal verwarmen (stoel met oorkleppen)



share your talent. move the world. 1129-03-2022 SIEN – ME1.3 – guest lecture sustainable heritage

Erfgoedbril: verbeteren

• Vertrekpunt: samenwerking 
experts (ontwerper, econoom, 
eigenaar, erfgoeddeskundige)

• Doel: afwegen van waarden

• Aanpak:

➢ Verstop vernieuwing

➢ Contrasterend ontwerpen

➢ Reversibel bouwen

➢ Verbeter het dagelijks gebruik 
(comfort, verhuurbaarheid)

Erfgoed als ruimtelijke factor

Verscholen zonnepanelen

Architectonisch ontwerp voorzetraam



share your talent. move the world. 1229-03-2022 SIEN – ME1.3 – guest lecture sustainable heritage

Erfgoedbril: inspireren

Erfgoed als ruimtelijke vector

Isoleren met lokale natuurlijke materialen

Zelfvoorzienende buitenplaatsen

• Vertrekpunt: de maatschappelijke

context (eindgebruikers, experts)

• Doel: de betekenis van het erfgoed 

(gedachtegoed, fysiek) vergroten

• Aanpak:

➢ Voeg een hoofdstuk aan de 

verhaallijn van het erfgoed toe

➢ (Her)gebruik oude principes

➢ Erfgoedkwaliteit inzetten als (in 

goed Drents) Unique Selling Point



Uitgangspunten voor verduurzaming

boerderijen rond brink, Taarlo
22 juni 2022

Omgang met erfgoedwaarden

- Waarden in zicht, verhuld, die afbreuk doen

Kansen i.r.t. onderhoudsstaat

- Aankomend, onherstelbaar verval

Gebruikseisen (functie)

- Milieu, comfort, bezettingsgraad, kosten

Ambitieniveau

- Doelen, wensen, etc.

Naar een maatwerkplan
Transparante zonnepanelen bij rieten kap

Ennejansheerd Maarhuizen (Groningen)

(Nienke Homan 2021; Twitter)

https://twitter.com/NienkeHoman/status/1398710288782876672


Bedankt voor uw aandacht

Gelegenheid voor vragen


