
Uw stappenplan voor onderzoek 

naar uw historische gebouw en 

uw verduurzamingswensen 

Bent u eigenaar of liefhebber van een historisch gebouw op Ameland? En vraagt  

u zich af of het mogelijk is om dat historische gebouw te verduurzamen?  

Mijn Amelander Erfgoedmap is er speciaal voor u. In deze folder leest u hoe het werkt. 

Mijn Amelander Erfgoedmap is een voorbereiding richting de verduurzaming van uw 

historische gebouw. Door een aantal stappen te doorlopen, bouwt u kennis op en 

verzamelt u documentatie over uw gebouw, over de energiesituatie en over uw eigen 

toekomstwensen. Voor het verzamelen van informatie voor de Erfgoedmap hoeft u geen 

specialistische kennis te hebben. Per onderdeel leest u welke informatie van belang is en 

bij welke bronnen u deze informatie kunt vinden. Tip: noteer uw bronnen goed, dit komt 

u later vast nog weer van pas.

Veel succes en plezier met het maken van uw Mijn Amelander Erfgoedmap!

>  Martijn Haitink     Dijkoraad R.R.G. B.V.

>  Luc van Tiggelen    Gemeente Ameland

>  Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen  Kenniscentrum NoorderRuimte,   

     Hanzehogeschool Groningen

April 2021

Als u de stappen van de Mijn Amelander Erfgoedmap heeft doorlopen kunt u zich via de 

onderstaande vervolgstappen verder oriënteren op duurzame maatregelen:

• U kunt zich oriënteren op mogelijk energiemaatregelen, bijvoorbeeld via de Zelfscan 

Duurzaam Monument op www.monumenten.nl

• U kun contact opnemen met de duurzaamheidsspecialist Erwin de Boer van de gemeente 

Ameland, deze kan samen met zijn collega Cris Molenaar van de afdeling erfgoed bij 

u langskomen en vertellen wat vanuit monumentwaarden gepaste of bespreekbare 

duurzame maatregelen zijn. 

• U kunt een gespecialiseerd bureau (erfgoedadviesbureau of restauratiearchitect) vragen 

onderzoek te doen naar de onderhoudssituatie en bouwhistorische waarden. Op basis van 

dit gedegen onderzoek kunnen zij een Duurzaam Monument (DuMo) advies op maat voor 

u maken. Ook kunnen zij u begeleiden bij vergunnings- en financieringstrajecten.

Uw ideeën over wat u belangrijk vindt voor de toekomst kan belangrijke informatie zijn 

bij afwegingen die u met een eventuele adviseur of plantoetser gaat maken. Denk aan 

de volgende vragen:

• Welke onderdelen van het historisch gebouw verhogen de sfeer of kwaliteit?

• Welke comfortklachten ervaart u op dit moment? (koude, hitte, tocht, geluid)

• Welke comfortwensen heeft u?

• Wat is uw energieambitie? (ten aanzien van de natuur, energieverbruik, kosten)

• Welke andere wensen heeft u, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik of 

onderhoud?

• Wat zijn voor u de belangrijkste zaken in de afweging over duurzame maatregelen 

voor uw historische gebouw?

Voorbeeld van de waardering voor historische elementen 

Bron: Beishuizen & Keizer 2020

Voorbeeld van de waardering voor het comfort op een foto met pijlen 

Bron (naar): Vakantiehuis Ameland 2021

STAP 5

1 Dakkapel, recentelijk geplaatst Lage waarde

2 Raam, recentelijk geplaatst 
(oorspronkelijk was dit een deur)

Lage waarde

3 Dakgoot, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

4 Zadeldak, recentelijk een dakkapel in geplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

5 Bijkeuken, recentelijk verplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

6 Schoorsteen, Origineel van vroeger Hoge waarde

7 Amelanders schuiframen, “origineel van vroeger Hoge waarde

8 Sierlijst, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde 

Met de tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen 

die u in de stappen 1 tot en met 5 heeft verzameld, 

kunt u een programma van wensen opstellen: een lijst 

met zaken waaraan de verduurzaming in uw ogen 

moet voldoen. Deze wensen kunt u ook uitdrukken 

met een schets of op een tekening.

Warmte (zomer) / koudeval (winter)

Tocht

Warme straling (winter)

Uw ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Mijn Amelander Erfgoedmap en stellen het op prijs 

als u ons hier wat over kunt laten weten. Is deze stapsgewijze werkwijze begrijpelijk, bruikbaar en 

relevant? Heeft u tips of voorbeelden? Wij horen het graag via maarten@noorderruimte.nl 

Deze Mijn Amelander erfgoedmap is opgesteld voor het onderzoeksproject Erfgoed geeft  

Ameland energie! Een project over hoe Amelanders denken over de impact van de energie-

maatregelen voor kenmerkende historische gebouwen, dorpen en landschappen. Het project  

is mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd door: SIA KIEM HBO, de gemeente Ameland,  

Dijkoraad R.R.G. B.V. en het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.



Tekeningen zijn een praktische onderlegger bij het inmeten, maar helpen ook  om 

kwaliteiten of gebreken van het gebouw op vast te leggen. De eerste stap van gebouw-

onderzoek is het verzamelen van plattegronden, geveltekeningen en doorsneden.  

Daarna controleert u of de tekeningen nog actueel zijn: 

• Hebben aanpassingen en verbouwingen plaatsgevonden?

• Kloppen de (hoofd)maten?

• Is het gebruik van de ruimten (de functies) gewijzigd? 

Voorbeeld tekeningenblad

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer BT-013195

Voorbeeld van informatie over bouwperiodes op een plattegrond 

Bron (naar): Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer BT-013184

Voorbeeld fictieve (!) opname energietechniek 2021 

Bron (naar): gemeente Ameland 1974

Voorbeeld (digitale) schets van fictieve (!) historische omgang met energie rond 1850 

Bron (naar): gemeente Ameland 1974

Mensen passen gebouwen aan naar veranderende leef- en werkomstandigheden. De 

verschillende bouwperiodes kunnen soms worden afgelezen in bouwsporen die nog fysiek 

zichtbaar zijn in het gebouw, of ze kunnen worden opgemaakt uit historische bronnen. Het 

kan zijn dat bouwsporen verhuld zijn achter een muur en u tijdens een verbouwing voor een 

oude verrassing komt te staan. Bouwperiodes vormen meestal een belangrijk onderdeel van 

bouwhistorische waarden. Let op: verschillende gebouwelementen – constructie, daken, 

ramen, muurafwerking en interieur – kennen verschillende verandersnelheden.

• Welke documentatie is er nog te vinden over uw gebouw? (zie hieronder: Bronnen)

• Welke gebouwelementen zijn door de tijd heen veranderd?

• Welke leeftijd hebben deze gebouwelementen?

• Welke bouwsporen zijn zichtbaar tijdens een rondje in en om het gebouw?

• Tip: maak een bouwperiodetekening met een duidelijke legenda.

Er is veel aandacht voor energie en warmte in gebouwen. Wanneer u de huidige situatie 

goed kaart brengt, kunt u gepaste verduurzamingsmaatregelen nemen voor 

uw gebouw. De onderstaande vragen vormen een leidraad: 

Ruimtegebruik 

• Voor welke activiteiten wordt een ruimte gebruikt? 

• Hoeveel uur per dag? 

• Op welke temperatuur staat de thermostaat?

Technisch

• Wat is het energiejaarverbruik? (per energiesoort, per maand, over een aantal jaar)

• Welke afgiftesystemen zijn er per ruimte? (radiatoren, vloerverwarming, etc.)

• Welke energiebronnen zijn er? (CV, boiler, houtkachel, warmtepomp, PV-panelen, etc.)

• In hoeverre zijn vloeren, wanden en dak geïsoleerd?

• Hoe is de situatie van de ramen en deuren? (luiken, tochtstrips, dubbel glas, kunststof 

kozijnen, etc.)

Spaarzaam omgaan met energie was ook voor de huidige energietransitie de norm. 

In het verleden waren mensen net zo inventief als tegenwoordig. Dat kan heel 

inspirerend zijn. De onderstaande vragen kunt u gebruiken om de energiesituatie in 

het verleden in beeld te krijgen:

• Welke ruimten werden verwarmd?

• Met welke energiebron en verwarmingsapparaten?

• Wat gebeurde er in de centrale leefruimten?

• Welke oplossingen werden gebruikt om warmte vast te houden of minder koude te 

ervaren? (zie enkele tips bij de bronnen)

• Welke oplossingen spreken u aan en welke zouden nog steeds bruikbaar zijn?

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

Bronnen

• De gemeente Ameland.

• Een eerder betrokken bouw- of ontwerpbureau.

• De vorige eigenaar, mogelijk weet hij of zij wie een tekening heeft (gemaakt).

• Het archief van de provincie Fryslân, het erfgoedsteunpunt Hûs en Hiem of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bronnen

• Energieleverancier: kosten en hoeveelheden elektriciteit, gas en warmte. 

• Opname: maak een rondje in en om het huis, met pen en kopie van het 

tekeningenblad. 

Bronnen

• Publicaties over het Amelander gebouwen en het gebruik ervan door de 

tijd (Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen; boeken in de 

bibliotheek, bij de historische vereniging of de lokale boekhandel; websites 

over ‘geschiedenis verwarmen’)

• Verhalen uit overlevering van omwonenden: vorige bewoners, buren en 

familie.

• Oude tekeningen, beeldmateriaal en opname in en rond het gebouw  

(zie: Bouwtekeningen en Bouwperiodes). Let hierbij bijvoorbeeld op 

bedstedes, kolenopslag, oude schouw, roetsporen, luiken en leilindes.

Bronnen voor informatie over bouwperiodes

• Bouwtekeningen.

• Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen (De ouwe Pôlle Ameland 2004).

• Verhalen van omwonenden: vorige eigenaren, buren, familie. Zij kunnen soms een 

beeld geven van hoe mensen het gebouw gebruikten en waarom veranderingen 

plaatsvonden;. 

• Beeldmateriaal (foto’s, prenten of schilderijen) van de historische vereniging 

De ouwe Pôlle Ameland, de Amelander beeldbank, de beeldbank Friesland, de 

beeldbank van de RCE, archieven (zie: Bouwtekeningen). Of informeer bij een lokaal 

museum, café of mensen thuis in de omgeving.

• Voor beschermde monumenten:

•  De redengevende beschrijving in het monumentregister van de RCE bevat  

 vaak belangrijke kernwoorden over het gebouwtype, die handig zijn bij het  

 verder zoeken.

•  Een waardenstelling, opgesteld in opdracht van u of een vorige eigenaar.
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https://www.amelanderhistorie.nl/de-ouwe-polle/
https://www.amelanderhistorie.nl/de-ouwe-polle/
https://beeldbank.amelanders.com/
https://www.beeldbankfriesland.nl/plaatsen
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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• Beeldmateriaal (foto’s, prenten of schilderijen) van de historische vereniging 

De ouwe Pôlle Ameland, de Amelander beeldbank, de beeldbank Friesland, de 

beeldbank van de RCE, archieven (zie: Bouwtekeningen). Of informeer bij een lokaal 

museum, café of mensen thuis in de omgeving.

• Voor beschermde monumenten:

•  De redengevende beschrijving in het monumentregister van de RCE bevat  

 vaak belangrijke kernwoorden over het gebouwtype, die handig zijn bij het  

 verder zoeken.

•  Een waardenstelling, opgesteld in opdracht van u of een vorige eigenaar.
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Tekeningen zijn een praktische onderlegger bij het inmeten, maar helpen ook  om 

kwaliteiten of gebreken van het gebouw op vast te leggen. De eerste stap van gebouw-

onderzoek is het verzamelen van plattegronden, geveltekeningen en doorsneden.  

Daarna controleert u of de tekeningen nog actueel zijn: 

• Hebben aanpassingen en verbouwingen plaatsgevonden?

• Kloppen de (hoofd)maten?

• Is het gebruik van de ruimten (de functies) gewijzigd? 

Voorbeeld tekeningenblad

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer BT-013195

Voorbeeld van informatie over bouwperiodes op een plattegrond 

Bron (naar): Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer BT-013184

Voorbeeld fictieve (!) opname energietechniek 2021 

Bron (naar): gemeente Ameland 1974

Voorbeeld (digitale) schets van fictieve (!) historische omgang met energie rond 1850 

Bron (naar): gemeente Ameland 1974

Mensen passen gebouwen aan naar veranderende leef- en werkomstandigheden. De 

verschillende bouwperiodes kunnen soms worden afgelezen in bouwsporen die nog fysiek 

zichtbaar zijn in het gebouw, of ze kunnen worden opgemaakt uit historische bronnen. Het 

kan zijn dat bouwsporen verhuld zijn achter een muur en u tijdens een verbouwing voor een 

oude verrassing komt te staan. Bouwperiodes vormen meestal een belangrijk onderdeel van 

bouwhistorische waarden. Let op: verschillende gebouwelementen – constructie, daken, 

ramen, muurafwerking en interieur – kennen verschillende verandersnelheden.

• Welke documentatie is er nog te vinden over uw gebouw? (zie hieronder: Bronnen)

• Welke gebouwelementen zijn door de tijd heen veranderd?

• Welke leeftijd hebben deze gebouwelementen?

• Welke bouwsporen zijn zichtbaar tijdens een rondje in en om het gebouw?

• Tip: maak een bouwperiodetekening met een duidelijke legenda.

Er is veel aandacht voor energie en warmte in gebouwen. Wanneer u de huidige situatie 

goed kaart brengt, kunt u gepaste verduurzamingsmaatregelen nemen voor 

uw gebouw. De onderstaande vragen vormen een leidraad: 

Ruimtegebruik 

• Voor welke activiteiten wordt een ruimte gebruikt? 

• Hoeveel uur per dag? 

• Op welke temperatuur staat de thermostaat?

Technisch

• Wat is het energiejaarverbruik? (per energiesoort, per maand, over een aantal jaar)

• Welke afgiftesystemen zijn er per ruimte? (radiatoren, vloerverwarming, etc.)

• Welke energiebronnen zijn er? (CV, boiler, houtkachel, warmtepomp, PV-panelen, etc.)

• In hoeverre zijn vloeren, wanden en dak geïsoleerd?

• Hoe is de situatie van de ramen en deuren? (luiken, tochtstrips, dubbel glas, kunststof 

kozijnen, etc.)

Spaarzaam omgaan met energie was ook voor de huidige energietransitie de norm. 

In het verleden waren mensen net zo inventief als tegenwoordig. Dat kan heel 

inspirerend zijn. De onderstaande vragen kunt u gebruiken om de energiesituatie in 

het verleden in beeld te krijgen:

• Welke ruimten werden verwarmd?

• Met welke energiebron en verwarmingsapparaten?

• Wat gebeurde er in de centrale leefruimten?

• Welke oplossingen werden gebruikt om warmte vast te houden of minder koude te 

ervaren? (zie enkele tips bij de bronnen)

• Welke oplossingen spreken u aan en welke zouden nog steeds bruikbaar zijn?

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

Bronnen

• De gemeente Ameland.

• Een eerder betrokken bouw- of ontwerpbureau.

• De vorige eigenaar, mogelijk weet hij of zij wie een tekening heeft (gemaakt).

• Het archief van de provincie Fryslân, het erfgoedsteunpunt Hûs en Hiem of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bronnen

• Energieleverancier: kosten en hoeveelheden elektriciteit, gas en warmte. 

• Opname: maak een rondje in en om het huis, met pen en kopie van het 

tekeningenblad. 

Bronnen

• Publicaties over het Amelander gebouwen en het gebruik ervan door de 

tijd (Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen; boeken in de 

bibliotheek, bij de historische vereniging of de lokale boekhandel; websites 

over ‘geschiedenis verwarmen’)

• Verhalen uit overlevering van omwonenden: vorige bewoners, buren en 

familie.

• Oude tekeningen, beeldmateriaal en opname in en rond het gebouw  

(zie: Bouwtekeningen en Bouwperiodes). Let hierbij bijvoorbeeld op 

bedstedes, kolenopslag, oude schouw, roetsporen, luiken en leilindes.

Bronnen voor informatie over bouwperiodes

• Bouwtekeningen.

• Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen (De ouwe Pôlle Ameland 2004).

• Verhalen van omwonenden: vorige eigenaren, buren, familie. Zij kunnen soms een 

beeld geven van hoe mensen het gebouw gebruikten en waarom veranderingen 

plaatsvonden;. 

• Beeldmateriaal (foto’s, prenten of schilderijen) van de historische vereniging 

De ouwe Pôlle Ameland, de Amelander beeldbank, de beeldbank Friesland, de 

beeldbank van de RCE, archieven (zie: Bouwtekeningen). Of informeer bij een lokaal 

museum, café of mensen thuis in de omgeving.

• Voor beschermde monumenten:

•  De redengevende beschrijving in het monumentregister van de RCE bevat  

 vaak belangrijke kernwoorden over het gebouwtype, die handig zijn bij het  

 verder zoeken.

•  Een waardenstelling, opgesteld in opdracht van u of een vorige eigenaar.
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• Voor welke activiteiten wordt een ruimte gebruikt? 

• Hoeveel uur per dag? 
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STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

Bronnen

• De gemeente Ameland.

• Een eerder betrokken bouw- of ontwerpbureau.

• De vorige eigenaar, mogelijk weet hij of zij wie een tekening heeft (gemaakt).

• Het archief van de provincie Fryslân, het erfgoedsteunpunt Hûs en Hiem of de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bronnen

• Energieleverancier: kosten en hoeveelheden elektriciteit, gas en warmte. 

• Opname: maak een rondje in en om het huis, met pen en kopie van het 

tekeningenblad. 

Bronnen

• Publicaties over het Amelander gebouwen en het gebruik ervan door de 

tijd (Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen; boeken in de 

bibliotheek, bij de historische vereniging of de lokale boekhandel; websites 

over ‘geschiedenis verwarmen’)

• Verhalen uit overlevering van omwonenden: vorige bewoners, buren en 

familie.

• Oude tekeningen, beeldmateriaal en opname in en rond het gebouw  

(zie: Bouwtekeningen en Bouwperiodes). Let hierbij bijvoorbeeld op 

bedstedes, kolenopslag, oude schouw, roetsporen, luiken en leilindes.

Bronnen voor informatie over bouwperiodes

• Bouwtekeningen.

• Rapport Inventarisatie waardevolle Amelander gebouwen (De ouwe Pôlle Ameland 2004).
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beeld geven van hoe mensen het gebouw gebruikten en waarom veranderingen 

plaatsvonden;. 

• Beeldmateriaal (foto’s, prenten of schilderijen) van de historische vereniging 

De ouwe Pôlle Ameland, de Amelander beeldbank, de beeldbank Friesland, de 

beeldbank van de RCE, archieven (zie: Bouwtekeningen). Of informeer bij een lokaal 

museum, café of mensen thuis in de omgeving.

• Voor beschermde monumenten:

•  De redengevende beschrijving in het monumentregister van de RCE bevat  

 vaak belangrijke kernwoorden over het gebouwtype, die handig zijn bij het  

 verder zoeken.
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Uw stappenplan voor onderzoek 

naar uw historische gebouw en 

uw verduurzamingswensen 

Bent u eigenaar of liefhebber van een historisch gebouw op Ameland? En vraagt  

u zich af of het mogelijk is om dat historische gebouw te verduurzamen?  

Mijn Amelander Erfgoedmap is er speciaal voor u. In deze folder leest u hoe het werkt. 

Mijn Amelander Erfgoedmap is een voorbereiding richting de verduurzaming van uw 

historische gebouw. Door een aantal stappen te doorlopen, bouwt u kennis op en 

verzamelt u documentatie over uw gebouw, over de energiesituatie en over uw eigen 

toekomstwensen. Voor het verzamelen van informatie voor de Erfgoedmap hoeft u geen 

specialistische kennis te hebben. Per onderdeel leest u welke informatie van belang is en 

bij welke bronnen u deze informatie kunt vinden. Tip: noteer uw bronnen goed, dit komt 

u later vast nog weer van pas.

Veel succes en plezier met het maken van uw Mijn Amelander Erfgoedmap!

>  Martijn Haitink     Dijkoraad R.R.G. B.V.

>  Luc van Tiggelen    Gemeente Ameland

>  Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen  Kenniscentrum NoorderRuimte,   

     Hanzehogeschool Groningen

April 2021

Als u de stappen van de Mijn Amelander Erfgoedmap heeft doorlopen kunt u zich via de 

onderstaande vervolgstappen verder oriënteren op duurzame maatregelen:

• U kunt zich oriënteren op mogelijk energiemaatregelen, bijvoorbeeld via de Zelfscan 

Duurzaam Monument op www.monumenten.nl

• U kun contact opnemen met de duurzaamheidsspecialist Erwin de Boer van de gemeente 

Ameland, deze kan samen met zijn collega Cris Molenaar van de afdeling erfgoed bij 

u langskomen en vertellen wat vanuit monumentwaarden gepaste of bespreekbare 

duurzame maatregelen zijn. 

• U kunt een gespecialiseerd bureau (erfgoedadviesbureau of restauratiearchitect) vragen 

onderzoek te doen naar de onderhoudssituatie en bouwhistorische waarden. Op basis van 

dit gedegen onderzoek kunnen zij een Duurzaam Monument (DuMo) advies op maat voor 

u maken. Ook kunnen zij u begeleiden bij vergunnings- en financieringstrajecten.

Uw ideeën over wat u belangrijk vindt voor de toekomst kan belangrijke informatie zijn 

bij afwegingen die u met een eventuele adviseur of plantoetser gaat maken. Denk aan 

de volgende vragen:

• Welke onderdelen van het historisch gebouw verhogen de sfeer of kwaliteit?

• Welke comfortklachten ervaart u op dit moment? (koude, hitte, tocht, geluid)

• Welke comfortwensen heeft u?

• Wat is uw energieambitie? (ten aanzien van de natuur, energieverbruik, kosten)

• Welke andere wensen heeft u, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik of 

onderhoud?

• Wat zijn voor u de belangrijkste zaken in de afweging over duurzame maatregelen 

voor uw historische gebouw?

Voorbeeld van de waardering voor historische elementen 

Bron: Beishuizen & Keizer 2020

Voorbeeld van de waardering voor het comfort op een foto met pijlen 

Bron (naar): Vakantiehuis Ameland 2021

STAP 5

1 Dakkapel, recentelijk geplaatst Lage waarde

2 Raam, recentelijk geplaatst 
(oorspronkelijk was dit een deur)

Lage waarde

3 Dakgoot, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

4 Zadeldak, recentelijk een dakkapel in geplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

5 Bijkeuken, recentelijk verplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

6 Schoorsteen, Origineel van vroeger Hoge waarde

7 Amelanders schuiframen, “origineel van vroeger Hoge waarde

8 Sierlijst, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde 

Met de tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen 

die u in de stappen 1 tot en met 5 heeft verzameld, 

kunt u een programma van wensen opstellen: een lijst 

met zaken waaraan de verduurzaming in uw ogen 

moet voldoen. Deze wensen kunt u ook uitdrukken 

met een schets of op een tekening.

Warmte (zomer) / koudeval (winter)

Tocht

Warme straling (winter)

Uw ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Mijn Amelander Erfgoedmap en stellen het op prijs 

als u ons hier wat over kunt laten weten. Is deze stapsgewijze werkwijze begrijpelijk, bruikbaar en 

relevant? Heeft u tips of voorbeelden? Wij horen het graag via maarten@noorderruimte.nl 

Deze Mijn Amelander erfgoedmap is opgesteld voor het onderzoeksproject Erfgoed geeft  

Ameland energie! Een project over hoe Amelanders denken over de impact van de energie-

maatregelen voor kenmerkende historische gebouwen, dorpen en landschappen. Het project  

is mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd door: SIA KIEM HBO, de gemeente Ameland,  

Dijkoraad R.R.G. B.V. en het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.
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2 Raam, recentelijk geplaatst 
(oorspronkelijk was dit een deur)

Lage waarde

3 Dakgoot, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

4 Zadeldak, recentelijk een dakkapel in geplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

5 Bijkeuken, recentelijk verplaatst Hoge waarde, ruimte voor 
aanpassingen

6 Schoorsteen, Origineel van vroeger Hoge waarde

7 Amelanders schuiframen, “origineel van vroeger Hoge waarde

8 Sierlijst, op alle oude foto’s van vroeger aanwezig Hoge waarde 

Met de tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen 

die u in de stappen 1 tot en met 5 heeft verzameld, 

kunt u een programma van wensen opstellen: een lijst 

met zaken waaraan de verduurzaming in uw ogen 

moet voldoen. Deze wensen kunt u ook uitdrukken 

met een schets of op een tekening.

Warmte (zomer) / koudeval (winter)

Tocht

Warme straling (winter)

Uw ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Mijn Amelander Erfgoedmap en stellen het op prijs 

als u ons hier wat over kunt laten weten. Is deze stapsgewijze werkwijze begrijpelijk, bruikbaar en 

relevant? Heeft u tips of voorbeelden? Wij horen het graag via maarten@noorderruimte.nl 

Deze Mijn Amelander erfgoedmap is opgesteld voor het onderzoeksproject Erfgoed geeft  

Ameland energie! Een project over hoe Amelanders denken over de impact van de energie-

maatregelen voor kenmerkende historische gebouwen, dorpen en landschappen. Het project  

is mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd door: SIA KIEM HBO, de gemeente Ameland,  

Dijkoraad R.R.G. B.V. en het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Uw stappenplan voor onderzoek 

naar uw historische gebouw en 

uw verduurzamingswensen 

Bent u eigenaar of liefhebber van een historisch gebouw op Ameland? En vraagt  

u zich af of het mogelijk is om dat historische gebouw te verduurzamen?  

Mijn Amelander Erfgoedmap is er speciaal voor u. In deze folder leest u hoe het werkt. 

Mijn Amelander Erfgoedmap is een voorbereiding richting de verduurzaming van uw 

historische gebouw. Door een aantal stappen te doorlopen, bouwt u kennis op en 

verzamelt u documentatie over uw gebouw, over de energiesituatie en over uw eigen 

toekomstwensen. Voor het verzamelen van informatie voor de Erfgoedmap hoeft u geen 

specialistische kennis te hebben. Per onderdeel leest u welke informatie van belang is en 

bij welke bronnen u deze informatie kunt vinden. Tip: noteer uw bronnen goed, dit komt 

u later vast nog weer van pas.

Veel succes en plezier met het maken van uw Mijn Amelander Erfgoedmap!

>  Martijn Haitink     Dijkoraad R.R.G. B.V.

>  Luc van Tiggelen    Gemeente Ameland

>  Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen  Kenniscentrum NoorderRuimte,   

     Hanzehogeschool Groningen

April 2021

Als u de stappen van de Mijn Amelander Erfgoedmap heeft doorlopen kunt u zich via de 

onderstaande vervolgstappen verder oriënteren op duurzame maatregelen:

• U kunt zich oriënteren op mogelijk energiemaatregelen, bijvoorbeeld via de Zelfscan 

Duurzaam Monument op www.monumenten.nl

• U kun contact opnemen met de duurzaamheidsspecialist Erwin de Boer van de gemeente 

Ameland, deze kan samen met zijn collega Cris Molenaar van de afdeling erfgoed bij 

u langskomen en vertellen wat vanuit monumentwaarden gepaste of bespreekbare 

duurzame maatregelen zijn. 

• U kunt een gespecialiseerd bureau (erfgoedadviesbureau of restauratiearchitect) vragen 

onderzoek te doen naar de onderhoudssituatie en bouwhistorische waarden. Op basis van 

dit gedegen onderzoek kunnen zij een Duurzaam Monument (DuMo) advies op maat voor 

u maken. Ook kunnen zij u begeleiden bij vergunnings- en financieringstrajecten.

Uw ideeën over wat u belangrijk vindt voor de toekomst kan belangrijke informatie zijn 

bij afwegingen die u met een eventuele adviseur of plantoetser gaat maken. Denk aan 

de volgende vragen:

• Welke onderdelen van het historisch gebouw verhogen de sfeer of kwaliteit?

• Welke comfortklachten ervaart u op dit moment? (koude, hitte, tocht, geluid)

• Welke comfortwensen heeft u?

• Wat is uw energieambitie? (ten aanzien van de natuur, energieverbruik, kosten)

• Welke andere wensen heeft u, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik of 

onderhoud?

• Wat zijn voor u de belangrijkste zaken in de afweging over duurzame maatregelen 

voor uw historische gebouw?

Voorbeeld van de waardering voor historische elementen 

Bron: Beishuizen & Keizer 2020

Voorbeeld van de waardering voor het comfort op een foto met pijlen 

Bron (naar): Vakantiehuis Ameland 2021
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Ameland energie! Een project over hoe Amelanders denken over de impact van de energie-
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