
Het verduurzamen 

van uw erfgoedpand, 

hoe te starten? 

Workshop voor eigenaren van 

erfgoedpanden in het aardbevings-

gebied in Groningen

Maarten Vieveen (Erfgoedloket)

Tineke van der Schoor (NoorderRuimte)

Erfgoedfair – 30 juni 2022



Bron: M.C. Vieveen, 2022

Opbouw workshop

• Inleiding Erfgoedloket Groningen 

• Inleiding kenniscentrum NoorderRuimte

• Aan de slag!

Stel vooral uw vragen!



Bron: Erfgoedloket Groningen



Inleiding Erfgoedloket Groningen

Voor wie?

- Eigenaren van (gebouwd)erfgoed

- Overheden

- Organisaties

- In het aardbevingsgebied (soms erbuiten)

Waarvoor?

Vragen/meedenken over:

- Status en bescherming

- Dilemma’s over behoud en vernieuwing

• Onderhoud / schadeherstel / versterking

• Verduurzaming, herstemming, etc. 

- Procedures / Wie is waarvoor? 

- Financiële regelingen

Bron: www.erfgoedloketgroningen.nl 

workshop



Werkwijze Erfgoedloket 

1. Vraag van een (potentiële) eigenaar

2. Backoffice: direct beantwoorden? 

3. Inschakelen erfgoedadviseur

4. Oriëntatie gebouw en omgeving (bureau onderzoek)

5. Telefonisch contact (opgave duiden)

6. Evt. locatiebezoek

7. Evt. aanvullend onderzoek

8. (Evt. inschakelen bureau)

9. Terugkoppeling/doorverwijzen

Bronnen: Pixabay.com, M.C.Vieveen, 

Wikimedia Commons

deze stap



Erfgoed verduurzamen

Wat is duurzaam erfgoed?

• Behoud op lange termijn

• Vanuit erfgoedwaarden

• Vanuit context instandhouder

Waarom eigenaren erfgoedpanden verduurzamen

(willekeurige volgorde) 

• Verlagen energiekosten

• Kleiner aandeel in gaswinning

• Verhogen comfort

• Beperken van klimaatcrisis

Moet ik verduurzamen van de overheid?

• Nee, tot nu toe staat behoud boven vernieuwing

• Ja, gemiddeld minimaal 40% CO2 reductie 2030 

• Ja, gemiddeld minimaal 60% CO2 reductie 2050 

(Routekaart Duurzame Monumenten > Klimaatakkoord)

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

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


https://erfgoedloketgroningen.nl/kennisbank/duurzaamheid/


Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: eigenaar te Warffum 2021



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

• Kenmerken en kwaliteiten

• Type bescherming

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: eigenaar te Warffum 2021



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

• Onderhoud en vervanging

• Natuurlijke momenten voor verduurzaming

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: M.C.Vieveen, 2021



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

• Omgang met erfgoedwaarden

• Kansen i.r.t. onderhoudsstaat

• Gebruikseisen (functie)

• Ambitieniveau

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: M.C.Vieveen, 2022



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

• Verkenning: zelf onderzoek

• Verkenning: adviesbureau (o.a. niveau 1)

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: Erfgoedloket Groningen, 2021



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

• Vooroverleg gemeente (uitgangspunten, eisen)

• Financiële mogelijkheden

Stap 6. Maatwerkplan

Bron: M.C.Vieveen 2021



Verduurzamen in 6 stappen

Stap 1. Erfgoedwaarden

Stap 2. Onderhoudsstaat

Stap 3. Uitgangspunten

Stap 4. Oplossingsrichting

Stap 5. Haalbaarheid

Stap 6. Maatwerkplan

• Concreet integraal plan (niveau 2)

• Gedetailleerd doorgerekend integraal plan (niveau 3)

Bron: M.C.Vieveen, 2022



Invloedsfactoren energieverbruik

• Het dagelijks gebruik: gebruiksfunctie(s), intensiteit 

gebruik, beheer en gedrag

• De gebouwschil: isolatiewaarde (warmteweerstand): 

dikte, materiaaleigenschappen, opbouw gebouwschil

• Tocht: kieren en naden (warmte-infiltratie)

• Het verwarmingssysteem: kwaliteit opwekking (cv, 

etc.), leiding verloop en isolatie, afgifte-apparaat 

(radiator, etc.)

• Apparaten: verlichting, warmtapwater, energielabels

(vriezer, TV, etc.)

• Energie opwekken: bodem, zon, wind; zelf en samen

Aandachtspunten 

• Detaillering!

• Vochthuishouding!

• Praktische uitvoering!

Bron: Vieveen 2021



Mijn Amelander Erfgoedmap

2020 - 2021 SIA KIEM HBO Erfgoed geeft Ameland Energie!



Project: Amelander Erfgoed

Aanleiding

• Grote duurzaamheidsambitie inwoners

• Behoud natuurlijke en culturele waarden

Doelstelling 

• Inzicht ruimtelijke impact verduurzaming 

voor waardevolle historische gebouwen, 

dorpen en landschappen 

• Opvattingen van Amelanders hierover

• Een praktisch handvat voor Amelanders

• Verkennen grootschaliger vervolgproject

18



Onderzoeksresultaten 

Omgevingsstudie

• Geschiedenis en ruimtelijke kenmerken

• Inzichten rapporten duurzaam Ameland

Gebouwenstudie

• Geschiedenis en ruimtelijke kenmerken

• Inzichten rapporten duurzaam Ameland

• Casestudy onderzoek

Waarderingsstudie 

• Enquête

19



Aanbevelingen 

Toepassing Mijn Amelander Erfgoedmap

• Eigenaren historische gebouwen

• De eerste stap: zelf onderzoek doen

Vervolg: Ontwikkelen voorbeeldenboek

• Specifiek over Amelander gebouwen

• Met monumentencommissie, eigenaren, 

lokale ondernemers, andere experts

Blik op het Waddengebied  

• Eems-Dollardregio project

20



Werkwijze Amelander Erfgoedmap 
Uw stappenplan voor onderzoek naar uw historische 

gebouw en uw verduurzamingswensen 

21

Stap 1:

• Verzamelen van plattegronden, 
geveltekeningen en doorsneden

• Controle of deze correct en actueel 
zijn: 

• Aanpassingen aan gebouw
• Controle hoofdmaten
• Gebruik van de ruimten

Bronnen:
- Gemeente
- Vorige eigenaar
- Archieven



Tip: maak een bouwperiodetekening

Werkwijze Amelander Erfgoedmap 

22

Stap 2:

• Welke documentatie is er over uw 
gebouw?

• Welke gebouwelementen zijn 
veranderd?

• Welke leeftijd hebben deze elementen?
• Welke bouwsporen zijn zichtbaar?

Bronnen:
- Bouwtekeningen
- Verhalen omwonenden
- Beeldmateriaal
- Redengevende beschrijving
- Waardenstelling



Tip: leg dit vast op tekening

Werkwijze Amelander Erfgoedmap 

23

Stap 3:

Ruimtegebruik:
• Voor welke activiteiten wordt een ruimte 

gebruikt?
• Hoeveel uur per dag?
• Op welke temperatuur staat de thermostaat?

Technisch:
• Wat is het jaarverbruik?
• Welke afgiftesystemen zijn er per ruimte?
• Welke energiebronnen zijn er?
• Hoe is de situatie van ramen en deuren?

Bronnen:
- Energieleverancier
- Eigen opname



Tip: leg dit vast op tekening

Werkwijze Amelander Erfgoedmap 

24

Stap 4: 

• Welke ruimten werden verwarmd?
• Met welke energiebron en apparatuur?
• Wat gebeurde er in de centrale leefruimte?
• Welke oplossingen werden gebruikt om 

warmte vast te houden?
• Welke oplossingen spreken u aan en zouden 

nog steeds bruikbaar zijn?

Bronnen:
- Publicaties
- Verhalen
- Oude tekeningen



Werkwijze Amelander Erfgoedmap 

25

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.

Stap 5: 

• Welke onderdelen van het gebouw verhogen de sfeer of kwaliteit?
• Welke comfortklachten ervaart u?
• Welke comfortwensen heeft u?
• Wat is uw energieambitie?
• Welke andere wensen heeft u ten aanzien van gebruik of onderhoud?
• Wat zijn voor u de belangrijkste zaken in de afweging over duurzame 

maatregelen voor uw historische gebouw?



AAN DE SLAG!

https://duurzaamameland.nl/monumenten-verstandig-verduurzamen/






