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Inleiding

Duurzame ontwikkeling en monumentenzorg zijn twee 
begrippen die meer met elkaar overeenkomen dan 
dat men in eerste instantie zou denken. De gemeente 
Rotterdam vindt het belangrijk dat het erfgoed in 
de stad behouden blijft en heeft ook de ambitie om 
de stad en haar gebouwen te verduurzamen. Beide 
ambities kunnen elkaar versterken. Met behoud van 
de monumentale waarde kunnen Rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten en gebouwen in 
beschermde stadsgezichten worden verduurzaamd. Dit 
draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de stad én 
draagt het bij aan het in stand houden van Rotterdams 
erfgoed. 

Voor Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 
geldt dat het gehele pand beschermd is, dus ook de 
binnenzijde van het pand. In deze folder staat informatie 
over mogelijkheden om monumenten en gebouwen in 
beschermde stadsgezichten te verduurzamen. Vanwege 
de bijzondere waarde die deze panden hebben, moet 
er zorgvuldig mee worden omgegaan. Bij beschermde 
monumenten gaat behoud in eerste instantie voor 
vernieuwing of verbetering.

Op de volgende pagina’s is te lezen waar snel kan 
worden bespaard met zogenoemde ‘quick wins’. Daarna 
wordt er dieper ingegaan op de onderwerpen isolatie, 
ramen en energieopwekking: wat is waardevol in een 
monument en waar moet op worden gelet? Als laatste 
informatie over financieringsmogelijkheden voor 
verduurzaming en een aantal links naar websites met 
meer informatie. 

Verduurzamende maatregelen zullen altijd afgestemd 
moeten worden op de karakteristieke uitstraling van 
het gebouw. Bijzondere elementen zullen daarbij in 
stand moeten worden gehouden. Voor veranderingen 
aan een monument is in de meeste gevallen een 
omgevingsvergunning noodzakelijk. In het kader 
hiernaast staat welke stappen kunnen worden gezet om 
van oriëntatie tot realisatie te komen.

Verduurzamen van erfgoed biedt niet alleen de stad 
voordelen. Het is ook een investering in de toekomst 
voor een woning. Het pand kan door de maatregelen 
weer voor langere tijd mee, het comfort in de woning 
kan er op vooruit gaan én er kan worden bespaard op de 
energiekosten. 

Stappenplan

Om het proces bij verduurzaming van monumenten en 
gebouwen in beschermde stadsgezichten inzichtelijker 
te maken, staat hieronder een stappenplan. 

I. Oriëntatie
Voordat bij een gebouw wordt overgegaan tot 
investeren in duurzaamheid is het goed om te 
oriënteren. Deze gids kan daarbij helpen. 

II.  Contact gemeente
Als er het idee is om een monument te verduurzamen, 
is het verstandig de gemeente hierover in te lichten. De 
gemeente kan actief meedenken en eventueel wijzen 
op financieringsmogelijkheden.

III. Advies
Een gespecialiseerd adviseur kan helpen om de 
duurzaamheidsingrepen zo goed mogelijk af 
te stemmen op het gebruik en de staat van het 
monument. 

IV. Offertes
Als er een geïntegreerd plan is gemaakt, kunnen 
er offertes worden opgesteld voor de uitvoering 
van de plannen en dan kan subsidie of een andere 
financieringsvorm worden aangevraagd.

V. Vergunning
Vraag de vergunning(en) aan die nodig zijn via de 
website van de gemeente Rotterdam. 

VI. (Ver-)Bouwen en genieten! 
Aan de slag om duurzaam te verbouwen! En daarna 
leven in een woning met meer comfort en lagere 
energielasten. 
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Quick wins

Verlichting

Zone-regeling

Isoleren Tocht en ventilatie

Water besparen

Door verouderde lampen te vervangen door 
LED-verlichting kan snel worden bespaard. Minder 
energieverbruik zorgt voor lagere kosten. 

Met een waterbesparende kraan of douchekop wordt 
een stuk minder water verbruikt, zonder daarbij 
comfort in te leveren. In de tuin is bij veel monumentale 
woningen nog een regenton te vinden. Gemiddeld 
wordt jaarlijks zo’n 2200 liter drinkwater gebruikt om de 
tuin en planten te onderhouden. Een regenton is niet 
alleen waterbesparend, maar zorgt ook voor minder 
belasting op de ondergrond en de riolering.

In grotere woningen kunnen er kamers zijn die niet of 
nauwelijks gebruikt worden. Door gericht te verwarmen 
in de ruimtes die wel gebruikt worden, kan flink 
worden bespaard op stookkosten. Deze manier van 
gericht verwarmen wordt zone-regeling genoemd. De 
‘slimme thermostaat’ die hiervoor nodig is, kan worden 
aangestuurd via telefoon, tablet of schermpje aan de 
muur. 

Door naden en kieren af te dichten, bijvoorbeeld met 
tochtstrips, verminderd tocht in de woning. Daarnaast 
kan een in onbruik geraakte schoorsteen worden 
afgesloten. 

Isoleren kan ook op een gemakkelijker manier, zonder 
grote ingrepen aan de woning: isoleer bijvoorbeeld de 
leidingen van de CV en de warmwaterleidingen. Hiermee 
wordt onnodig warmteverlies voorkomen. 
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Isoleren

Een monumentale woning kan op meerdere plekken 
worden geïsoleerd, hierbij valt te denken aan de vloeren, 
de gevels en het dak. Vanzelfsprekend dient hierbij 
rekening gehouden te worden met de monumentale 
waarde van het pand. Belangrijk is om de woning 
voldoende te blijven ventileren. Om bijvoorbeeld 
vochtproblematiek tegen te gaan, moet de woning 
blijven ‘ademen’.

Vloeren
Een ingreep die zowel warme voeten als minder hoge 
stookkosten oplevert is het isoleren van de begane 
grond vloer. In oudere monumentale gebouwen is 
de begane grond vloer vaak van hout, deze is vanaf 
de onderzijde relatief eenvoudig te isoleren door het 
aanbrengen van isolatiekussens of isolatieplaten. Bij 
vochtproblematiek in de kelder of kruipruimte kan 
gekozen worden voor korrels of schelpen. 

Het kan zijn dat er in het monument bijzondere 
marmeren of terrazzo (gang)vloeren liggen. Deze 
bijzondere vloeren kunnen alleen aan de onderzijde 
worden geïsoleerd.

De meeste jonge monumenten in Rotterdam zijn 
uitgevoerd met betonvloeren. Als er een kruipruimte of 
kelder aanwezig is, kan de begane grondvloer geïsoleerd 
worden met bijvoorbeeld isolatieplaten. 

Als er weinig gebruik wordt gemaakt van zolder of 
vliering, kan gekozen worden om de zoldervloer te 
isoleren. Het warmteverlies wordt hierdoor verminderd 
en er hoeft een kleinere ruimte verwarmd te worden. 

Gevels
Vanwege de beschermde status van Rijks- en 
gemeentelijke monumenten is het niet mogelijk de 
gevels aan de buitenzijde te isoleren. Isolatie moet dus 
zorgvuldig worden geplaatst aan de binnenzijde van een 
monument. 

Daken
Over het algemeen wordt aangeraden platte daken 
aan de buitenzijde te isoleren. Mogelijk valt dit te 
combineren met een groendak of het plaatsen van 
zonnepanelen. 

Schuine daken worden meestal aan de binnenzijde 
geïsoleerd, hierdoor wordt de aanblik van het pand niet 
gewijzigd. Door aan de binnenzijde te isoleren worden 
de originele, soms bijzondere dakpannen bewaard of kan 
een bijzondere kapvorm onaangetast blijven. Isolatie aan 
de buitenzijde zorgt voor een dikker dakpakket. In een 
rijwoning is een hoogteverschil t.o.v. de andere daken 
vaak niet wenselijk. 

Een monumentaal pand aan de binnenzijde isoleren 
vraagt altijd om maatwerk. Soms heeft een interieur 
namelijk nog een bijzondere afwerking. 
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Ramen

Vaak zijn ramen in monumentale panden met enkelglas 
uitgevoerd en is het warmteverlies hierdoor groot. Het 
glas zomaar vervangen door dubbelglas of HR++ glas 
of nieuwe kozijnen plaatsen is niet mogelijk vanwege 
de monumentale waarde die de ramen hebben. Er is 
een aantal mogelijkheden om het warmteverlies door 
verouderde ramen te beperken.

Monumentenglas
Een mogelijke oplossing is het toepassen van 
monumentenglas. Dit glas kan worden geplaatst in de 
bestaande sponningen van het kozijn. Monumentenglas 
is speciaal gemaakt zodat het de uitstraling heeft van 
oud glas en met een hogere isolatiewaarde die bijna 
gelijk is aan dat van dubbelglas. 

Achterzetraam
Als het raam waardevol glas heeft, fraaie glas-in-lood 
delen of geen dikker glas in de sponningen past, biedt 
het plaatsen van een achterzetraam mogelijk een 
oplossing. Hiermee wordt aan de binnenzijde van de 
woning een tweede raam geplaatst. De spouw die 
hierdoor ontstaat, zorgt voor minder warmteverlies. Het 
achterzetraam dient qua materiaal, kleur en vorm te 
zijn afgestemd op het originele raam. Tevens moet de 
spouw geventileerd kunnen worden om condensatie te 
voorkomen. 

Raamfolie
Een relatief eenvoudige en goedkope oplossing is het 
plaatsen van isolerende raamfolie. De folie moet er 
weer vanaf kunnen worden gehaald en mag het glas 
niet aantasten. Door de toepassing van folie mag het 
raam geen andere uitstraling krijgen wat betreft kleur 
of spiegeling. Raamfolie isoleert wel minder goed dan 
andere genoemde oplossingen. 

Kozijnen
In Rotterdam staan relatief veel monumenten 
en gebouwen in beschermde stadsgezichten uit 
de periode van de wederopbouw. Deze zijn vaak 
uitgevoerd met slecht isolerende stalen kozijnen. Er 
worden tegenwoordig door verschillende leveranciers 
replica’s op de markt gebracht. Deze worden ook in 
staal zijn uitgevoerd, maar dan met goed isolerende 
eigenschappen. 



7Duurzaam Rotterdams Erfgoed          |

Energie

Warmtepomp
Verouderde verwarmingstoestellen als een moederhaard 
of gaskachel verbruiken veel energie. Een elektrische of 
hybride warmtepomp kan een goede vervanger zijn. 

Alle warmtepompsystemen bestaan uit drie 
hoofdonderdelen: de bron, de omzetter en het 
afgiftesysteem. De bron kan zijn: bodemwarmte, 
oppervlaktewater, buitenlucht of restwarmte (zoals 
bij bijvoorbeeld stadsverwarming). De omzetter is de 
warmtepomp zelf en het afgiftesysteem zijn bijvoorbeeld 
radiatoren, vloerverwarming of een boiler. 

Een elektrische warmtepomp kan dus zorgen voor 
de verwarming van het huis en voor warm water. Een 
hybride warmtepomp wordt ondersteund door een HR-
ketel, die bijspringt op koude dagen of als er een tekort is 
aan warm water. 

Bij monumenten en beschermde stadgezichten is het 
van belang dat het warmtepompsysteem zorgvuldig 
wordt ingepast in de omgeving of het gebouw. 

Zonnepanelen
Energie kan worden opgewerkt door bijvoorbeeld 
zonnepanelen of zonnecollectoren. Zonnepanelen 
zorgen voor de opwekking van elektriciteit, 
zonnecollectoren zorgen voor de verwaming van water.

Bij beschermde monumenten geldt dat er voor 
plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren een 
zorgvuldige inpassing nodig is, waarbij het karakter van 
het monument en de inpassing in de omgeving leidend 
moet zijn. Elk monument is anders. Het is daarom van 
belang om de mogelijkheden goed te inventariseren en 
door te spreken met de monumentenadviseurs van de 
gemeente. 

Het kan voorkomen dat een dak niet geschikt 
is voor plaatsing van zonnepanelen. Wellicht is 
er de mogelijkheid om mee te doen met een 
postcoderegeling. Hiermee krijgen bewoners de 
mogelijkheid gezamenlijk in een corporatie of een 
vereniging van eigenaren te investeren in duurzame 
energie. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld in een 
dergelijke regeling zijn geplaatst op een (plat) dak in de 
omgeving. Deelnemers aan de regeling krijgen hiervoor 
in ruil korting op hun energierekening. 
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Financieringsmogelijkheden

Om het verduurzamen van een Rijksmonument, 
gemeentelijk monument of woning in een beschermd 
stadsgezicht financieel aantrekkelijker te maken, zijn er 
een aantal gunstige leningen beschikbaar. 

Restauratiefonds
Deze regeling van het Restauratiefonds geldt voor het 
nemen van maatregelen in een Rijksmonument. Per 
1 juni 2017 kunnen eigenaar-bewoners of VvE’s die 
bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie 
aanvragen als extra dienstverlening in één pakket hun 
duurzame ingrepen meefinancieren. De restauratie en de 
energiebesparing kan zo in één keer worden geregeld, 
tegen dezelfde rente van 1,5 %. 
www.restauratiefonds.nl/duurzame-monumenten-lening

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening wordt verstrekt vanuit het 
Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds wordt ingezet 
om particuliere woningeigenaren en VvE’s een gunstige 
Energiebespaarlening te bieden. Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is 
aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar 
van het Nationaal Energiebespaarfonds. De lening wordt 
rechtstreeks aangevraagd bij de SVn. 

De Energiebespaarlening is beschikbaar voor iedereen 
die maatregelen wil treffen op duurzaam gebied in 
of aan de woning. Dit geldt voor zowel installaties als 
isolatiemaatregelen.
www.energiebespaarlening.nl
www.svn.nl
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Links

Meer informatie over het energiezuinig maken 
van monumenten en woningen in beschermde 
stadsgezichten is te vinden bij een aantal 
gespecialiseerde organisaties. 

Monumenten.nl 
Informatie over restauraties, financiële mogelijkheden en 
wet- en regelgeving over monumenten. 
www.monumenten.nl

Waaier Stichting ERM
Erkende Restauratiekwaliteit Monunumentenzorg heeft 
een waaier uitgebracht met tips over het energiezuinig 
maken en verduurzamen van monumenten. Deze is te 
downloaden of te bestellen via de website van stichting 
ERM.
www.stichtingerm.nl

WoonWijzerWinkel
Meer weten over mogelijke installaties of deze van 
dichtbij bekijken, kijk dan op de website van de 
Woonwijzerwinkel of ga langs in de winkel op Heijplaat. 
De Woonwijzerwinkel is een regionaal loket voor 
energieadvies en kan helpen met het opstellen van 
offertes. 
www.woonwijzerwinkel.nl

Rotterdamse energieatlas 
Een overzicht van de monumentale panden In 
Rotterdam. Geeft ook informatie over de hoeveelheid 
zon er op de daken valt en over de mogelijkheden tot 
het plaatsen van zonnepanelen. 
www.rotterdamclimateinitiative.nl

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Grote variatie aan publicaties over alles wat met 
(duurzame) monumentenzorg te maken heeft. 
www.cultureelerfgoed.nl

Contact

Op www.rotterdam.nl/monumenten vindt u 
meer informatie over het aanvragen van een 
vergunning voor het verbouwen van uw woning. 

Tevens kunt contact opnemen met een van de 
adviseurs van bureau Monumenten. Dit kan via 
bwt-monumenten@rotterdam.nl
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Colofon

Duurzaam Rotterdams Erfgoed

Gemeente Rotterdam
Bureau Monumenten en Cultuurhistorie

Fotografie: Eric Fecken, Peter Schmidt, Joep Boute
Vormgeving: Martin Blaas

Aan deze informatiefolder kunnen geen rechten 
worden ontleend. 


