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VOORWOORD
In 2004 organiseerde de WTA Nederland Vlaanderen een studiedag in samenwerking met de
TU Eindhoven over “Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten. Hoe is het mogelijk?”.
13 jaar later is de klimaatproblematiek en de daar uit voortvloeiende wet- en regelgeving rond
energieprestatie-eisen nog steeds alom tegenwoordig.
Bij monumenten kan men vaak niet volledig voldoen aan de energieprestatie-eisen, maar dit
neemt niet weg dat de eigenaars streven naar een verhoogd comfort en naar oplossingen die
zowel lang mee gaan als ook het milieu niet schaden. De problematiek is de laatste jaren dan
ook uitgebreid van ‘energiezuinigheid’ naar ‘duurzaamheid’ van ingrepen in de brede zin van
het woord. Dit onder meer in navolging van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling die
in 2015 werd aangenomen door alle staatshoofden en regeringsleiders van de Verenigde
Naties. Deze agenda is opgebouwd rond 17 sustainable development goals waarvan er heel
wat van toepassing zijn op erfgoed. De grote uitdaging voor het erfgoed op vlak van
duurzaamheid ligt momenteel in het vinden van een gezond evenwicht tussen milieu, comfort,
erfgoed en budget.
Vandaar deze studiedag in het Elzenveld Te Antwerpen over "Energetische ingrepen in
monumenten: een duurzaam verhaal".
Tijdens deze studiedag wordt een overzicht geboden van recente onderzoeken en actuele
praktijken rond de toepassing van methoden, materialen en technieken die zowel milieu en
monument, als het comfort en de portemonnee van de gebruiker ten goede komen.
Er worden bijdragen gebracht over gangbare en innovatieve materialen, technieken en
modellen voor de verduurzaming van erfgoedgebouwen en over recente ontwikkelingen in het
onderzoek. Daarnaast komen ook de afwegingkaders en de visie die de betrokken overheid
hanteert ten aanzien van de problematiek verduurzaming van erfgoedgebouwen aan bod.
Tenslotte brengen mensen uit de praktijk een aantal recente cases en de bijhorende
succesverhalen en uitdagingen ten berde.
De studiedag is het gevolg van een samenwerking tussen de WTA-Vlaanderen Nederland en
het Agentschap Onroerend Erfgoed en werd voorbereid en uitgewerkt door een ad hoc
werkgroep met Bert Van Bommel, Yves Vanhellemont en Nathalie Vernimme. Dankzij de inzet
van Kristine Loonbeek die de lay-out verzorgde, hebt u vandaag de gebundelde bijdragen
van de studiedag in handen.

Antwerpen, 17 november 2017
Nathalie Vernimme
Bestuurslid WTA NL VL/Adviseur Onderzoeksprogrammatie Onroerend erfgoed
Dagvoorzitter
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VERDUURZAMING VAN ERFGOEDGEBOUWEN
Michael de Bouw, Yves Vanhellemont, Samuel Dubois
Abstract
De bouwsector is net als andere industriële sectoren volop in transformatie naar een meer
groene, sociale, creatieve en innovatieve industrie. Ook de erfgoedsector kan hier
tegenwoordig niet meer aan ontsnappen: enerzijds omwille van belangrijke
milieuoverwegingen en -doelstellingen, anderzijds omwille van de stijgende vraag van
bewoners en gebruikers van erfgoedgebouwen naar een beter comfort en een beperking van
hun energieverbruik. Beide redenen zijn essentieel als het aankomt op het gebruik, onderhoud
en bijgevolg behoud van onze waardevolle erfgoedgebouwen.
Dit artikel zal eerst ingaan op de algemene context en de recent goedgekeurde Europese
norm die dankzij een uitgewerkte ondersteuningsprocedure deze thematiek en aanpak wilt
stroomlijnen. Ook Vlaanderen zet de laatste jaren in op dit thema, met o.a. de ontwikkeling
van een opleiding tot “gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” die in
het eerste kwartaal van 2017 zal doorgaan en zich specifiek tot de Vlaamse
restauratiearchitecten richt. Dit project was ook de aanleiding voor de organisatie van het
tweede internationale congres “Energy Efficiency and Comfort in Historic Buildings”, waarvan
in het laatste deel van deze publicatie de belangrijkste bevindingen en resultaten toegelicht
zullen worden.
1. Algemene context
1.1. Onroerend erfgoed… energie… comfort… een moeilijk evenwicht
De bouwsector is net als andere industriële sectoren volop in transformatie naar een meer
groene, sociale, creatieve en innovatieve industrie. De overheid, zowel op Europees, federaal
als regionaal niveau, stimuleert dit transformatieproces volop. Het wettelijk kader voor de
bouwsector evolueert daarbij ontzettend snel. Denk bijvoorbeeld aan:
 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)-recast [1]
 Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) voor alle nieuwbouw tegen 31/12/2020 [2]
 Energie Renovatie Programma (ERP) 2020 voor bestaande woningen [3]
Tot op heden bleef de erfgoedsector echter grotendeels onder de radar van deze
regelgevingen: voor erfgoedgebouwen bestaat er immers (minstens deels) een vrijstelling van
de EPB-eisen [4], en dit zowel beschermde gebouwen (in de orde van 10.000 gebouwen in
Vlaanderen) als voor de gebouwen die op de inventaris voor het onroerend erfgoed staan (in
de orde van 100.000 gebouwen in Vlaanderen). Daarenboven wordt de moeilijke
combineerbaarheid van het drieluik erfgoed-energie-comfort vaak aangehaald om geen
bijkomende ingrepen uit te voeren die een klassieke – vaak sowieso al ingewikkelde –
restauratie nog zouden bemoeilijken:
 het toepassen van energiebesparende maatregelen is vaak moeilijk verzoenbaar met de
erfgoedwaarden van het gebouw,
 er is vaak onzekerheid over de technische gevolgen van energiebesparende maatregelen.
Deze kunnen, bij ondoordachte toepassing, leiden tot vervolgschade of het veroorzaken
van een versnelde degradatie van het gebouw of onderdelen ervan,
 de return-on-investment speelt een belangrijke rol voor vele projecten en
projectinvesteerders en dit maakt dat vele ingrepen vanuit puur economisch oogpunt niet
haalbaar / interessant zijn (al moet hierbij vermeld dat ook comfort en ecologische
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overwegingen een belangrijke rol spelen in de energetische optimalisatie en de finale
beslissingen).
Al deze zaken samen maken dat het energiezuinig en comfortabel maken van beschermde
én niet-beschermde erfgoedgebouwen mét behoud van hun erfgoedwaarden in België
(momenteel) nog bijzonder weinig ingeburgerd is.
Tegelijkertijd komt een belangrijk deel van de identiteit en cultuur van onze historische
binnensteden toch danig onder druk te staan door de steeds strenger wordende energie-eisen
die opgelegd worden bij renovaties. Onze Belgische, en bij uitbreiding Europese,
binnensteden worden grotendeels gevormd door niet-beschermde, maar toch historisch
waardevolle gebouwen met een rijke traditie, cultuur en boeiende architectuur. Door het
onbeschermde karakter van deze panden en bijgevolg het ontbreken van enige
uitzonderingsmaatregel op de – ook voor renovaties – in ijltempo strenger wordende energieeisen, vormt de huidige groene transformatie een reële bedreiging voor al deze gebouwen en
dus ook voor de bouwgeschiedenis, -traditie en -identiteit van onze historische
(binnen)steden.
1.2. Energiezuinigheid en comfort: een must… ook voor historische gebouwen
Ondanks bovenvermelde moeilijk evenwicht is het duidelijk dat het energetisch optimaliseren
en het comfortabel maken van (niet-)beschermde erfgoedgebouwen bijzondere
opportuniteiten biedt: deze sector zou in de tijdsspanne 2013-2020 in Vlaanderen alleen al
zo’n 8.242 ton CO2-equivalent kunnen besparen indien de betrokkenen (restauratiearchitecten, eigenaars, uitvoerders…) meer aandacht zouden besteden aan de
energieprestaties van beschermd onroerend erfgoed. Indien ook het niet-beschermde erfgoed
in rekening wordt gebracht, stijgt het besparingspotentieel met een extra grootteorde [5].
Individuele energie-ingrepen kunnen daarbij bijv. betrekking hebben op isolatie (daken,
gevels, beglazing, vloeren), straling (zonnewinsten, nabije infrarood en verre infrarood),
thermische inertie (zware constructies), ventilatie, klimatisatie (vochtgehalte), zonwering
(luiken, coatings), energie- en warmteopwekking en -verspreiding …
Het is echter essentieel dat deze ingrepen bij erfgoedgebouwen holistisch benaderd worden,
waarbij men in acht moet houden dat de erfgoedwaarden zelf – die het gebouw in kwestie
maken tot wat het is – te allen tijde gevrijwaard worden. Niet alleen is het nodig dat men binnen
de randvoorwaarden van de erfgoedwaarden een optimale reductie van energieverbruik en
broeikasgasemissie bekomt, maar tevens dat de risico’s voor het gebouw zelf worden
geminimaliseerd. Bestaande gebouwen vertonen immers een – al dan niet gezond –
evenwicht tussen (natuurlijke) ventilatie, warmte- en vochthuishouding. Ingrepen die als doel
hebben de energie-efficiëntie te verhogen kunnen dit evenwicht grondig verstoren, indien ze
op een ondoordachte manier worden uitgevoerd. In erfgoedgebouwen kan dit – bijv. door
condens, corrosie, biologische aantasting, vervormingen, vorst- en zoutschade –
verstrekkende gevolgen hebben.
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de toepassing energiebesparende maatregelen
in deze gebouwen zonder aantasting van de erfgoedwaarden of risico op nevenschade een
belangrijke factor in de betaalbaarheid van het gebruik en in het comfort van deze gebouwen
verzekert. Energetische ingrepen zullen – dankzij een verlaagde energiefactuur en een
verhoogd comfort – het gebruik en de bewoning van deze gebouwen attractiever maken. De
verbetering van het binnenklimaat en het verminderen van schommelingen in temperatuur en
luchtvochtgehalte komen eveneens ten goede aan het behoud van het gebouw, de structuur,
afwerkingsmaterialen, binnendecoratie en eventuele collecties. Onrechtstreeks volgt hieruit
een beter behoud van het erfgoed, aangezien gebruikte gebouwen doorgaans veel beter
geconserveerd blijven dan niet-gebruikte.
Om dit energievraagstuk te realiseren met behoud van de erfgoedwaarden en het vermijden
van toekomstige nevenschade, zal men het typisch op verschillende fronten aanpakken:
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 de klassieke energie-optimalisatie: hierbij wordt gestreefd naar een maximale reductie van
energieverliezen, door verbetering van de luchtdichtheid, aanbrenging van thermische
isolatie, isolerende beglazing …;
 een verhoging van het comfort zonder onmiddellijke verlaging van de energieconsumptie:
hierbij wordt bijv. gedacht aan de toepassing van warmtereflecterende coatings, het binnen
de perken houden van luchtvochtigheidsschommelingen, de keuze van een
ventilatieschema waarbij luchtlekken geen hinderlijke tocht veroorzaken. De beperking van
de energieconsumptie volgt daar als een tweede-orde-effect uit, bijvoorbeeld als een
reductie van de nood aan verwarming;
 De toepassing van energie die minder aanleiding geeft tot CO2-uitstoot: beschermde
gebouwen kunnen zelden, binnen de randvoorwaarden van erfgoedbehoud, omgevormd
worden tot lage-energie of passiefgebouwen. Er dient dus onvermijdelijk gewerkt te worden
aan een meer ecologische energieopwekking voor het gebouw;
 De bijsturing van het bewoners-/gebruikersgedrag: door een rationeel gebruik van
verlichting, verwarming en andere installaties en een maximale benutting van bestaande
bescherming (zoals luiken die zowel als zonnewering dienen als warmteverliezen kunnen
beperken) kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de energiebesparing;
 Optimaal gebruik maken van de ‘hardware’ van een gebouw. Wat is er, en hoe kunnen we
dit optimaal hergebruiken in het huidige gebouw? Technische middelen waren in het
verleden een stuk beperkter dan tegenwoordig, waardoor gebouwen in de mate van het
mogelijke werden opgetrokken om ze toch zoveel mogelijke comfortabel te kunnen
gebruiken met een minimum aan middelen. Oriëntatie, aanwezigheid van raamopeningen,
gebruik van typische winter- of zomervertrekken, seizoensgebonden compartimenteringen,
aanwezigheid van zonwering, de kleur van gevels, het gegeven dat massieve constructies
ook een belangrijke thermische inertie hebben… Het zijn allemaal factoren die,
geïntegreerd en/of gebruikt in een hedendaags restauratie- (of zelfs herbestemmings-)
concept, aanleiding kunnen geven tot een comfortabeler en energiezuinig gebouw.
2. Stroomlijning van de aanpak
Ook Europa is zich van bovenstaande problematiek bewust en zet hier duidelijk op in. Niet
alleen zijn er heel wat lopende of afgeronde Europese onderzoeksprojecten die het raakvlak
tussen historische (erfgoed)gebouwen, energiebeperking en comfortoptimalisatie ervan
bestuderen vanuit verschillende invalshoeken (zie ‘§4. Het tweede internationale congres
Energy Efficiency and Comfort in Historic Buildings’), maar binnen het Technisch Comité 346
“Conservation of Cultural Heritage” van de Europese Normaliseringscommissie (CEN) was er
de afgelopen jaren ook een werkgroep (WG8) die een nieuwe norm heeft uitgewerkt voor de
energetische optimalisatie van historische gebouwen met erfgoedwaarde: (NBN) EN
16883:2017 “Conservation of cultural heritage – Guidelines for improving the energy
performance of historic buildings” (in werking sinds 21 06 2017) [6].
In het kader van dit artikel zou het te ver leiden om lang uit te wijden over deze norm, maar
gezien het belang ervan voor de erfgoedsector en deze thematiek, wordt toch even stilgestaan
bij de belangrijkste aspecten ervan.
De norm gaat uit van een holistische aanpak waarbij er steeds naar een optimaal evenwicht
gestreefd wordt tussen milieugerelateerde, economische, sociale en culturele aspecten [7].
Ze reikt hiervoor een procedure aan die een team van specialisten via een iteratieve aanpak
kan ondersteunen bij het maken van weloverwogen strategische keuzes bij de bepaling van
de meest aangewezen energetische restauratie-opties voor een specifiek geval, steeds
rekening houdende met de te allen tijde te bewaren erfgoedwaarden en gebaseerd op een
aanpak van onderzoek, analyse en documentatie (zie Figuur 1) [8].
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Figuur 1: Flowchart van de procedure volgens de norm NBN EN 16883:2017
Dit proces bestaat volgens deze norm uit volgende zes sleutelfases:
1. Initiatie van het planningsproces – Het hele proces moet steeds starten met een duidelijke
omschrijving van de gewenste doelen en het samenstellen van een team, aangepast aan
de omvang van het restauratieproject;
2. Diagnose en onderzoek van de bestaande toestand – Hierbij wordt het volledige gebouw
onderzocht en gedocumenteerd. Het gaat hier zowel om de fysieke (bijv. huidige
bouwfysische toestand, evolutie van het gebouw, archeologische aspecten, opmetingen,
bepaling van het huidige binnenklimaat) als niet-fysieke aspecten (bijv. vastleggen van de
erfgoedwaarden,
de
geschiedenis,
de kwetsbaarheid
van
het
gebouw,
conservatieprioriteiten, huidig en toekomstig gebruik);
3. Bepaling van de doelstellingen – In deze fase worden de objectieven van de energetische
verbetering bepaald. Mogelijks dienen deze in een latere fase opnieuw bijgesteld te
worden. Het uitgangspunt is de optimale verbetering mét behoud van de erfgoedwaarden.
Typisch worden volgende aspecten geconcretiseerd: technische compatibiliteit met de
bestaande structuur, behoud van de erfgoedwaarden, economische haalbaarheid,
duurzaamheid van de energieprestatie, kwaliteit van het binnenklimaat, impact op de
omgeving, gebruiksaspecten;
4. Beslissing over de nood aan energiereducerende maatregelen – In deze fase zal de nieuwe
situatie afgewogen worden t.o.v. de bestaande situatie en in functie daarvan een beslissing
genomen worden m.b.t. de noodzaak aan energiereducerende maatregelen;
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Figuur 2: Uittreksel van een voorbeeldanalysetabel volgens de norm NBN EN 16883:2017

5. Deze stap van de procedure is een iteratief proces waarbij verschillende combinaties
geëvalueerd dienen te worden: sommige interventies kunnen immers een belangrijke
invloed hebben op andere ingrepen. Daarom moeten ook de “samengestelde pakketten”
grondig geëvalueerd worden op hun coherentie en toedracht aan de vooropgestelde
doelstelling;
6. Definitieve beslissing, implementatie, documentatie en evaluatie van de restauratieingrepen en energiereducerende maatregelen – Eens een geschikt pakket aan
maatregelen bepaald werd, kan dit uitgevoerd worden. De onderhavige norm richt zich
vooral op de procedure voor de selectie van maatregelen, maar dringt er ook op aan dat
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een gedegen documentatie en opvolging van de uitgevoerde maatregelen na de nieuwe
ingebruikname plaatsvindt.

3. Gespecialiseerde energieconsulten voor onroerend erfgoed
Ook Vlaanderen zet de laatste jaren duidelijk in op deze delicate, doch belangrijke thematiek.
Zo werden in de afgelopen jaren o.a. de afwegingskaders voor het plaatsen van dakisolatie
bij beschermd erfgoed [9] en voor historisch schrijnwerk [10] (zie publicatie van De Graef R.),
alsook de publicatie “Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde” [11] gepubliceerd.
Daarnaast werd in 2012 door Antea ook het onderzoeksproject “Energiebesparende
maatregelen in monumenten met woonfunctie” in opdracht van het agentschap Onroerend
Erfgoed uitgevoerd waarbij 10 residentiële woongebouwen werden doorgelicht.
Desondanks deze inspanningen werd vastgesteld dat de informatie die in Europa op dit thema
gegenereerd werd via onderzoeken, democases en monitoring, amper of niet naar de werven
van de Belgische erfgoedsector (erfgoedconsulenten, restauratiearchitecten, studiebureaus,
aannemers) blijkt door te stromen. Om hier iets aan te doen, werd in 2014 vanuit het Vlaams
Klimaatfonds van de Vlaamse overheid in het kader van de uitvoering van het Vlaams
Klimaatbeleidsplan 2013-2020 het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor
Onroerend Erfgoed” gegund aan het WTCB. Het project werd opgezet rond de volgende vijf
pijlers:
1. Het opzetten van een energieloket gericht op restauratie-architecten;
2. Het uitwerken en uitvoeren van een opleidings-/vormingstraject tot gespecialiseerde
erfgoedenergieconsulent op basis van reeds bestaande informatie en recente Europese
onderzoeksresultaten omtrent deze thematiek (naar analogie met andere landen zoals
Duitsland en Frankrijk);
3. Een onderzoek naar opportuniteit van een erkenningssysteem of -procedure, -label, certificatie… voor deze erfgoedenergieconsulenten;
4. Het opzetten van een monitoringscampagne om reële informatie over de
energiebesparende resultaten te verkrijgen;
5. De uitvoering van een haalbaarheidsstudie m.b.t. de mogelijke verankering van het
uitgewerkte opleidings-/vormingstraject in het reguliere opleidingsaanbod voor restauratiearchitecten.
Deze vijf pijlers zijn uiteraard inherent met elkaar verweven zoals weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3: Structuurschema van het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor
onroerend erfgoed”
-6-

Pijler 1 is ondertussen opgezet zodat architecten gemakkelijk hun vragen kunnen indienen
[12]. Pijler 3 is eveneens afgerond en de resultaten daarvan werden aan de betrokken
instanties overgemaakt. De opleidingsmodules van pijler 2 zijn in de eindfase: deze zullen in
maart en april 2017 gegeven worden. De overige twee pijlers zijn nog lopende.
De twee grote pijlers van bovenstaand project zijn onmiskenbaar de monitoringscampagne
en de uitwerking van het opleidingstraject. Gezien het belang van het verkrijgen van effectieve
meetresultaten voor en na interventie werd ondertussen ook in Wallonië het project PRenewall gelanceerd, waarbij eveneens een aantal energetische interventies op gebouwen
met erfgoedwaarde gemonitord zullen worden.
De resultaten van deze twee projecten zullen eveneens dienen als input voor het Europees
initiatief IEA-SHC Task 59/Annex 76 – “Deep Renovation of Historic Buildings towards lowest
possible energy demand and CO2 emission (NZEB)”, waarbij best practice cases,
evaluatietools, enz. vanuit heel Europa gedocumenteerd, beschreven en publiek beschikbaar
gemaakt zullen worden op een centraal meertalig online platform.
4. Het tweede Internationale Congres “Energy Efficiency and Comfort in Historic
Buildings” (EECHB2016, Brussels)
Gezien de bovenstaande context en projecten en de betrokkenheid van het WTCB bij al deze
(inter)nationale acties, werd in 2014 ook beslist om met het WTCB, het Agentschap Onroerend
Erfgoed, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), de Directie Monumenten en
Landschappen Brussel en SPW-DG04 in Wallonië het tweede internationale congres “Energy
Efficiency and Comfort in Historic Buildings” in oktober 2016 in Brussel te organiseren [13].
Dit was een uitgelezen kans om de meest recente onderzoeksresultaten van de lopende of
recent afgeronde Europese projecten die deze thematiek behandelden zoals 3EnCult [14],
Effesus [15], FASUDiR [16], OptEEmAL [17], RIBuild [18] … naar de Belgische erfgoedsector
te laten doorstromen. De topics van dit congres waren zeer divers met bijdragen omtrent de
geïdentificeerde obstakels, lopend onderzoek, het ontwerp en de haalbaarheid van bepaalde
oplossingen, het verbeteren en toepassen van bepaalden simulatiemodellen, ontwikkelde
opleidingen m.b.t. het thema, innovatieve materialen, systemen en binnenklimaat, monitoring
van gebouwen en het belang van de implicatie van de overheid.
Niettegenstaande elk van deze topics boeiende papers en presentaties opleverde, zullen de
hiernavolgende paragrafen zich specifiek richten tot een beperkte selectie van
onderzoeksresultaten, inzichten en uitdagingen op het vlak van energie-efficiëntie en comfort
in historische gebouwen die tijdens EECHB2016 gepresenteerd werden m.b.t. materialen,
technieken en evaluatietools. Om een genuanceerd en realistisch beeld te schetsen van
innovatief en/of toegepast onderzoek, werd bij deze selectie gekozen om zowel geslaagde en
veelbelovende innovaties te bespreken, alsook enkele die aantonen dat men hier met
onderzoek en dus ook de nodige bijhorende risico’s te maken heeft.
4.1. Materialen
De laatste jaren wordt onder invloed van de vergroening van de bouwindustrie veel ingezet
op allerhande nieuwe, duurzame en ecologische materialen. Materialen die dienen tot de
beperking van de energievraag zijn daarbij veruit de grootste groep. Daarbij heb je zowel
materialen die ondertussen hun effectiviteit (deels) aangetoond hebben, materialen die nog
onderzocht worden, alsook materialen waarbij ondertussen een belangrijke discrepantie
aangetoond werd tussen de geclaimde en de reële waarden. Zeker door deze laatste groep
rijzen er vaak twijfels en vragen bij de toepassing van innovatieve materialen in
(erfgoed)gebouwen.
Niettegenstaande innovatieve beglazing (bijv. dunne thermische beglazing, heat-treated
beglazing) en allerhande (ver)nieuw(d)e buitenisolatiematerialen (bio-polyurethaan,
natuurlijke isolatiematerialen…) belangrijke topics vormen binnen de erfgoedsector waar veel
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onderzoek naar wordt gevoerd in het buitenland, werden tijdens EECHB2016 vooral studies
rond binnenisolatiematerialen gepresenteerd.

Figuur 4: Schema van de verschillende opstellingen van reversibele binnenisolatiesystemen
toegepast in het gebouw “Alte Schäfflerei”
Rond de thematiek van binnenisolaties bestaan er nog veel onopgeloste vragen. Getuige
daarvan het Europese onderzoeksproject RIBuild dat enkel op deze problematiek focust.
Tijdens EECHB2016 werd aangehaald dat deze oplossing interessant kan zijn voor
erfgoedgebouwen, maar dat men er omzichtig mee moet omgaan aangezien de plaatsing
ervan ook (gemakkelijk) gevolgschades kan introduceren indien verkeerd uitgevoerd.
Reversibiliteit is daarom een belangrijk thema bij binnenisolatiematerialen. Krus et all (2016)
presenteerde hierover een onderzoek waarbij verschillende binnenisolatiesystemen (mineraal
capilair actieve isolatie, aerogels, conventionele materialen, natuurlijke isolatiematerialen)
toegepast en diepgaand gemonitord werden in het historisch gebouw “Alte Schäfflerei” (1760)
van het Fraunhofer Centre for Conservation and Energy Performance of Historic Buildings in
het klooster van Benediktbeuern (zie Figuur 4) [19]. Hierbij werd zowel naar bouwfysische
aspecten als naar aspecten m.b.t. de plaatsing en verwijdering gekeken. In het algemeen
bleken alle systemen geschikt voor historische gebouwen, al bleek de geschiktheid sterk
afhankelijk van situatie tot situatie en zijn er nog wel wat open vragen i.v.m. de (initieel) hoge
vochtwaarden die gemeten werden bij sommige systemen.

Figuur 5: Werkingsprincipe van capillair actieve binnenisolatiematerialen
Een tweede studie – uitgevoerd is het kader van het IWT VIS-Traject ‘Renofase’[20] – ging
dieper in op de capillair actieve binnenisolatiematerialen (zie Figuur 5) (zie ook de publicatie
van Vereecken E. van deze WTA-studiedag) [21]. Deze materialen zouden een alternatief
voor de conventionele dampdichte systemen vormen omdat ze dampopen zijn en toelaten dat
de achterliggende structuur beter kan uitdrogen indien nodig. Hun capillaire capaciteit zou
vermijden dat er een vochtophoping kan plaatsvinden op de interface tussen de
achterliggende structuur en de isolatie. Deze materialen zijn echter nog redelijk nieuw en
blijken zeer uiteenlopende eigenschappen (zowel thermisch als qua capillaire werking en
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dampopenheid) te hebben. Niettegenstaande het veelbelovende principe van deze
materialen, blijkt uit deze studie dat men toch ook belangrijke kanttekeningen moet maken bij
deze materialen. Zo hebben sommigen van de op de markt beschikbare producten immers
een uiterst lage capillaire werking zodat men ze amper als capillair actief kan bestempelen,
met alle schadelijke gevolgen van dien. Het tijdelijke bufferen van vocht veroorzaakt tegelijk
ook een verlaging van de reële thermische eigenschappen van deze isolatiematerialen. Nadat
enkele producenten deze eigenschappen verbeterd hadden bleek achteraf dat de
dampopenheid van een aantal van deze nieuwere systemen sterk verminderde. In bepaalde
situaties kon bij dit type van materialen ook een hoger vochtgehalte op het oppervlak
geconstateerd worden t.o.v. andere systemen (bijv. calciumsilicaat) waardoor men een
hogere vochtigheidsgraad kan krijgen in de betrokken ruimte(s). Ook de finale afwerklaag die
men op de binnenisolatie aanbrengt blijkt een belangrijke invloed te hebben op de totale
werking van het systeem. Kortom: deze materialen zijn wel veelbelovend, maar ook zij zijn
geen wondermateriaal en hun toepassing moet zeer voorzichtig en minutieus bestudeerd en
uitgevoerd moet worden.
Ook de steeds populairdere isolerende pleisters en mortels kwamen tijdens de conferentie
aan bod. Zo werd in Denemarken een nieuwe isolerende kalkmortel uitgetest op reële schaal
in de middeleeuwse kerk van Annisse (12e – 14e eeuw) (Figuur 6) [22]. De mortel bestond uit
een mengeling van perliet en gebluste kalk en had een lambda-waarde die op papier twee
keer beter was dan deze van minerale wol. Hij werd aan de bovenkant van de gewelven
toegepast met een dikte van 10 cm, afgewerkt met een kalkgips van 1 cm dikte. Hier werden
zeer goede resultaten – zowel qua thermische eigenschappen als qua vochtbuffering –
verwacht en voorspeld door de betrokken partners (30-40% besparing op het energieverbruik
werd voorspeld). Uiteindelijk bleek uit intensieve monitoring dat het verbruik in het eerste jaar
na uitvoering niet lager lag dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Oorspronkelijk
dacht men dat dit te wijten was aan een reboundeffect omwille van een intensievere ventilatie
en hogere basistemperatuur die aangehouden werden om de aangebrachte mortel sneller te
laten uitdrogen. Verdere opvolging van deze case toont aan dat ook dit jaar nog steeds geen
energiebesparing werd gerealiseerd. Tot op heden hebben de betrokken instanties en
onderzoeksinstellingen nog niet kunnen achterhalen waaraan deze discrepantie te wijten is.

Figuur 6: Zicht op de boven- en onderzijde van de gewelven van de kerk van Annisse,
Denemarken
Naast de implementatie van materialen en technieken die op het binnenklimaat inspelen, toont
dit laatst voorbeeld duidelijk aan dat voorspellingen, simulaties, onderzoek en realiteit – hoe
goed men zich ook voorbereid en laten omringen heeft – niet altijd overeenstemmen. Een
doorgedreven na-monitoring is dan ook essentieel om een beter inzicht te krijgen in de
uiteindelijke resultaten en om op te volgen dat alle interventies en systemen naar behoren
werken. Indien nodig kan na verloop van tijd op basis van de monitoring besloten worden de
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systemen waar nodig bij te stellen of aan te passen vooraleer belangrijke schade aangericht
kan worden.
4.2. Technieken
Naast innovatieve (isolatie)materialen maakten ook nieuwe technieken voor de optimalisatie
van het binnenklimaat een belangrijk deel uit van de EECHB2016-presentaties.
Het Europese project 3EnCult heeft hier interessante bijdragen aan geleverd. Zo heeft men
bijvoorbeeld een CO2-gestuurde ventilatie met warmterecuperatie geïnstalleerd in de
Höttinger school in Innsbruck (Oostenrijk) [23]. De warmterecuperatie werd hier gerealiseerd
door de gang en traphal als buffer te gebruiken voor de klaslokalen om op deze manier het
storende buizensysteem tot een minimum te beperken. In de “Sala degli stemmi” in het
Palazzo d’Accursio (Bologna, Italië) heeft dit project dan weer ingezet op visueel comfort. De
bestaande verlichting van het frescoplafond en de frescowanden was ontoereikend en zeer
energieverslindend (Figuur 7). Bij de restauratie wilde men inzetten op een optimaal visueel
comfort voor de bezoeker. Hierbij werd gekozen voor een LED muurverlichting met duidelijk
afgelijnde verlichtingshoek, geoptimaliseerd om verblinding te vermijden. Uiteindelijk werd een
energiereductie van 53% behaald op de verlichtingskosten en werd een optimaal visueel
comfort gecreëerd voor de bezoeker.

Figuur 7: Bestaande situatie van de verlichting (links); studie van de verlichtingsopties
(rechts)
Naast ventilatie en verlichting werd ook het onderzoek naar verschillende
muurverwarmingssystemen gepresenteerd [24]. Hierbij werden twee verwarmingssystemen
met een lage temperatuur geïnstalleerd (één geprefabriceerd systeem van klei-elementen met
seriële leidingen en één met parallelle leidingen) en twee stralingssystemen met hoge
temperatuur (een plaatverwarming en een Temperierung-systeem dat de voet van de muur
verwarmt met koperen pijpleidingen, weggewerkt onder het pleisterwerk). Om deze vier
systemen goed te kunnen vergelijken, werden ze in vier quasi identieke ruimtes geïnstalleerd
in het historisch gebouw “Alte Schäfflerei” (1760) van het Fraunhofer Centre for Conservation
and Energy Performance of Historic Buildings in het klooster van Benediktbeuern (Figuur 8).
Dit type van verwarming werd specifiek onderzocht als alternatief voor conventionele
verwarmingssystemen omdat het kan helpen bij het vermijden of beperken van vochtschade
zoals opstijgend vocht en oppervlaktecondensatie in historische gebouwen. Uit de studie
bleek dat de eerste drie systemen tegelijk ook voor de verwarming van de ruimte konden
dienen, maar dat dit onmogelijk was met het Temperierungs-systeem. Bovendien waren de
gebruikskosten vergelijkbaar met een conventioneel systeem.
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4.3. Evaluatietools
Duurzaamheid is een belangrijk begrip in de huidige context. Een algemene definitie die alom
aanvaard is, is deze van het Brundtland-rapport: “Een duurzame ontwikkeling is een
ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van
toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen” [25]. Deze
visie vindt de laatste jaren ook steeds meer intrede in de erfgoedsector. In het geval van
erfgoed is dit echter vaak heel complex omdat kwantificeerbare aspecten afgewogen moeten
worden t.o.v. minder (of zelfs niet-kwantificeerbare) erfgoedwaarden.
Om hieraan tegemoet te komen zien we de laatste jaren – naar analogie van nieuwbouw –
naast innovaties op het gebied van technieken en materialen, steeds meer evaluatietools
opduiken die de experten kunnen ondersteunen in het maken van een duurzame keuze met
respect voor erfgoedwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Duurzaamheidsmeter van de
stad Gent (BE) [26], de DuMo-methode (NL) [27], GPR Gebouw (met o.a. een specifieke tool
voor historische sporthallen/zwembaden en stations) (NL) [28], het Responsible Retrofit
Guidance Wheel van de Sustainable Traditional Buildings Alliance (UK) [29], BREEAM
International Non-Domestic Refurbishment 2015 [30] (waarbij in deze versie speciale
aandacht gaat naar erfgoedgebouwen) (UK) (zie ook de publicatie van Tuerlings F. van deze
WTA-studiedag) en nog vele andere [31]. Ook tijdens de EECHB2016-conferentie werden
diverse evaluatietools voorgesteld.
Een van de belangrijkste voorgestelde resultaten op het congres is vermoedelijk wel het finale
decision support system (DSS) van het internationale project EFFESUS dat op dat moment
afgerond werd [32]. Dit ambitieuze project ontwikkelde o.a. een interactieve online tool die de
gebruiker op verschillende niveaus ondersteunt bij het bepalen van de meest aangewezen
strategieën voor de energetische renovatie van historische stadsdelen, rekening houdende
met de hele levenscyclus van gebouwen en hun materialen. Om het potentieel ervan aan te
tonen werd de tool o.a. toegepast op Santiago de Compostela (Spanje) en op het district Visby
(Zweden), die beiden de status van Unesco Werelderfgoed genieten.
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Figuur 9: Achterliggende structuur van het interactieve online DSS dat in EFFESUS
ontwikkeld werd
Naast de DSS van EFFESUS werd tijdens de conferentie ook de tool GBC Historic Buildings
voor het eerst gepresenteerd aan het brede publiek [33]. Deze tool werd in Italië ontwikkeld
en voegt een specifieke uitbreiding voor “erfgoedwaarden” toe aan de reeds bestaande
duurzaamheidsevaluatietool Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®).
Hierbij richt de uitbreiding zich op de evaluatie van het duurzaamheidsniveau van restauraties
en renovaties van gebouwen die dateren van voor 1945. Voor elke categorie (erfgoedwaarde,
duurzame
sitebeheer,
waterefficiëntie,
energie,
materialen
en
grondstoffen,
binnenluchtkwaliteit, innovatief ontwerp, regionale prioriteit) kan een bepaalde puntenscore
behaald worden. De gewogen som van de punten bepaalt vervolgens het
duurzaamheidsniveau (certified, silver, gold of platinum) waarbinnen het project valt.

Figuur 10: Illustratief schema van de complexe en verweven processen tijdens de renovatie
van New Court, Trinity College, Cambridge [34]

- 12 -

Desondanks de complexiteit van bovenstaande evaluatietools, de vaak sterk verstrengelde
processen bij restauraties, de ontwikkeling van innovatieve materialen en technieken, is een
van de belangrijkste lessen die door Historic Environment Scotland (HES) op het voorbije
congres werd aangehaald echter ook dat men het eenvoudig moet houden waar dit kan [35].
De thermische renovatie van historische gebouwen wordt vaak (terecht) beschouwd als een
complex en moeilijk proces (zie Figuur 10). Moderne bouwpraktijken lenen zich daarenboven
vaak minder goed tot een meer genuanceerde en op maat gemaakte aanpak die nodig is
wanneer aan traditionele bouwsubstanties gewerkt wordt. Een diepgaande evaluatie van het
werk begeleid door HES heeft aangetoond dat technisch geoptimaliseerde kleine en
eenvoudige interventies, die in de geest van de oorspronkelijke constructie toegepast worden,
eveneens aanzienlijke besparingen kunnen opleveren in termen van kosten en operationele
energie. Eenvoudige maatregelen kunnen bovendien geïmplementeerd worden met behulp
van de bestaande bouwvaardigheden en zijn grotendeels passief, waardoor de gebruiker
achteraf ook minimaal belast wordt met onderhoud en moeilijke interventies.
5. Conclusies
In het algemeen is het duidelijk dat de laatste jaren steeds meer aandacht gaat naar het
energiezuinig, comfortabel en duurzaam maken van onze erfgoedgebouwen en dit zowel op
Europees als op nationaal niveau. Europa tracht hier een zekere ondersteuning te bieden,
zowel qua normen als qua financiering van onderzoeksprojecten. Ook Vlaanderen moet hierbij
niet onderdoen.
Een belangrijk uitgangspunt bij het energiezuinig maken van erfgoedgebouwen is dat in
gebouwen – beschermd of niet – steeds een compromis moet worden uitgewerkt tussen
energie- en comfortoptimalisatie enerzijds en behoud van de erfgoedwaarden anderzijds.
Daarbij mag duidelijk zijn dat vertrekken vanuit bijvoorbeeld een vooropgesteld te behalen
energiepeil geen correcte benadering kan zijn: de erfgoedwaarden die vanuit de
waardestelling werden bepaald maken immers het erfgoed tot wat het vandaag de dag is en
deze mogen zeker niet ondergeschikt worden aan de energetische eisen. In plaats hiervan
zal door een cumul aan ingrepen op verschillende fronten gestreefd moeten worden naar een
zo groot mogelijke verbetering op energievlak, binnen de limieten gesteld door het behoud
van de erfgoedwaarden. In een holistische benadering wordt bij elke ingreep nagedacht over
de mogelijke impact op bovenvermeld evenwicht en worden waar nodig complementaire of
alternatieve ingrepen voorzien.
Positief in de laatste jaren is dat – zoals tijdens het EECHB2016 congres gebleken is – er veel
vooruitgang gemaakt wordt op het gebied van innovatieve materialen, technieken en
allerhande ‘tools’ die de experten kunnen gebruiken en bijstaan in hun zoektocht naar dit
optimale evenwicht tussen energiereductie, comfortoptimalisatie, duurzaamheid en maximaal
behoud van erfgoedwaarden, al moet hierbij benadrukt worden dat het nog steeds de taak en
kunde van de expert(en) in kwestie is om de finale knopen door te hakken en de
eindverantwoordelijkheid voor de toekomst van ons erfgoed te nemen!
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EEN BREEAM-NORM OP MAAT VAN MONUMENTEN: HET DEMI MORE
PROJECT
Frank Tuerlings
Provincie Noord Brabant
Samenvatting
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en
werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment
(BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO.
BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. Deze
certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter
wereld. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging over negen categorieën
(management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik &
ecologie en vervuiling) met als resultaat een kwalitatieve eindscore waaraan een waardering
is gekoppeld. Binnen Nederland bestaat al de BREEAM norm renovatie en nieuwbouw. Die
wordt gesplitst in twee nieuwe normen: 1 voor nieuwbouw en 1 voor renovatie. De laatste
wordt afgeleid van de engelstalige norm BREEAM Refurbishment and Fitt Out.
Er is afgelopen jaar in het kader van het interregproject DEMI MORE en in samenwerking met
de Dutch Green Building Council onderzocht of de BREEAM norm Refurbishment and FittOut (RFO) geschikt te maken is voor de monumenten op de Nederlandse markt. Zowel uit de
analyse van de afzonderlijke credits van deze norm als uit de uitgevoerde pilotprojecten
binnen Nederland blijkt dat de BREEAM RFO International op veel punten al rekening houdt
met de beperkingen bij monumentale gebouwen, zoals behoud van de monumentale
waarden.. Ook voor gebouwen waarbij weinig aan de gebouwschil aangepast mag worden, is
een goede score met BREEAM mogelijk. Daarnaast is het een voordeel van BREEAM RFO
dat deel 1 (gebouwschil) buiten beschouwing gelaten kan worden wanneer er nauwelijks tot
geen aanpassingen aan de gebouwschil mogelijk zijn. Uit de pilotprojecten is gebleken dat
een goede score mogelijk is voor monumentale panden.
Naar verwachting ligt in Nederland het te behalen niveau bij monumentale gebouwen met veel
beperkingen ongeveer een niveau lager dan bij een vergelijkbaar gebouw zonder
monumentale beperkingen waarbij dezelfde inspanningen worden verricht. Dus waar
bijvoorbeeld een te renoveren kantoorgebouw met veel inspanningen en voldoende budget
een score Outstanding zou kunnen halen, haalt een vergelijkbaar monumentaal
kantoorgebouw met vergelijkbaar budget en inspanningen waarschijnlijk een score Excellent.
Omdat Belgie (en de Belgische landsdelen) geen National Scheme Operator hebben zoals de
DGBC in Nederland, biedt voor de Belgische situatie de bijlage bij de BREEAM RFO de
mogelijkheid om toch nog zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Belgische regelgeving en
bouwpraktijk voor de drie landsdelen. Deze bijlage dient met een nog uit te voeren onderzoek
in het kader van het project DEMI MORE aangepast/aangevuld te worden om beoordeling
met BREEAM RFO in België voor monumentale gebouwen ook mogelijk te maken.
1. Inleiding
Het DEMI MORE-project (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation
gives MORE) onderkent dat energie-efficiëntie een belangrijk item is bij de exploitatie van
bouwkundig erfgoed. Tot voor enkele jaren geleden was het onroerend erfgoedbeleid in de
grensregio in hoofdzaak gericht op het behoud van de architectuurhistorische waarde van een
gebouw. Dit gaf aanleiding tot de restauratie van leegstaande beschermde historische
gebouwen zonder een blijvende economische herbestemming.
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Stilaan is men gaan inzien dat dit geen duurzame oplossing biedt voor het behoud van
bouwkundig erfgoed. Gebouwen, monumentwaardig of niet, blijven maar bestaan als ze
duurzaam herbestemd worden. Met andere woorden als ze ingebed worden in het
hedendaagse economische weefsel. Hier knelt vaak het schoentje. Inzake de herbestemming
van bouwkundig erfgoed struikelen veel projecten over de zeer lage energie-efficiëntie van
erfgoedcomplexen. De steeds weerkerende jaarlijkse kosten inzake energie zijn een groot
struikelblok voor elke vorm van exploitatie.
Deze problematiek in combinatie met de ambities van onze klimaatdoelstellingen maken dat
de monumentensector in Nederland en Vlaanderen niet kan achterblijven in het bevorderen
van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Het verduurzamen van haar
onroerend erfgoedpatrimonium (vooral energie maar ook management, gezondheid,
transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling) zal dé belangrijke
uitdaging worden voor de komende jaren. Nu zullen doortastende beslissingen genomen
moeten worden om de toekomst van ons erfgoed niet te hypothekeren.
Gezien de cultuurhistorische waarde van monumenten kan het energiebeleid in o.a. de
woningbouw niet lineair doorgetrokken worden naar monumenten. Zij vragen een zeer eigen
aanpak die op ruimere schaal dan enkel het nationaal niveau aandacht verdient. Zowel
Nederland als Vlaanderen kampen immers met dezelfde problematieken.
Een kans ligt in de toepassing van een combinatie van innovatieve technieken en
energiebesparende maatregelen om zo een grotere energie-efficiëntie te realiseren in
monumenten in relatie tot hun exploitatie. De kracht van demonstratieprojecten mag hierbij
niet onderschat worden. Door toepassingen tastbaar te maken en inzicht te bieden in de
mogelijkheden voor de uitvoering kan je andere belanghebbenden over de streep trekken en
de bereidheid tot investeringen in uitrol van de technieken verhogen. Dit in combinatie met het
voor de nederlandse en belgische markt uitwerken van de internationale standaard voor de
duurzaamheid van renovatieprojecten bij monumenten (BREEAM-norm Refurbishment and
Fitt-Out) moet resulteren in een krachtige toolkit voor de verduurzaming van ons erfgoed.
2. De zeven demonstratieprojecten
Specifiek worden energiebesparende maatregelen en innovatieve technieken toegepast op
diverse typologieën van erfgoedsites in Vlaanderen en Nederland. Als demonstratieprojecten
worden volgende openbare sites ingebracht:
- Franciscanenklooster Megen: het gebouw is in eigendom van de Nederlandse Provincie van
de Orde der Minderbroeders en betreft een klooster met kloostertuin. Het klooster is
gastenverblijf inclusief overnachting voor gasten die tijdens hun verblijf meeleven met de
broeders. Dit kan alle dagen van het jaar. In het klooster komen veel bezoekers voor
thematische bijeenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kloosterkerk en de
vergaderzaal. De kloosterkerk is overdag altijd open voor bezoekers, de vieringen zijn ook
openbaar toegankelijk.
- Ketelhuis KVL Oisterwijk: dit gebouw is in eigendom van de prov. Noord-Brabant. Het wordt
verhuurd aan de firma Lebetho BV. In het gebouw wordt een brouwerij met proeflokaal
gevestigd. Nu en in de toekomst worden rondleidingen gegeven voor belangstellenden.
Verder is voorzien een expositie over 'bier brouwen door de eeuwen heen' maar ook over
'energie in het Ketelhuis vandaag (zonne-energie en energie-recuperatie) en vroeger (kolen
en olie)'. Deze tentoonstelling zal gratis toegankelijk zijn.
- Kerk Esbeek: de gemeente Hilvarenbeek zal de plaatselijke Adrianuskerk restaureren,
renoveren en verduurzamen en daarin de lokale school onderbrengen. Deze school heeft
een openbaar karakter, kinderen uit de omgeving kunnen zich daar laten onderwijzen en het
gebouw is openbaar toegankelijk.
- Hof ter Linden Edegem: in 2012 werd het kasteeldomein Hof ter Linden, gelegen in het
centrum van de gemeente Edegem, aangekocht in onverdeeldheid door de gemeente
Edegem, het Agentschap voor Natuur en Bos en Kempens Landschap. Doel van de aankoop
was het 46 ha grote groene domein veilig te stellen en openbaar toegankelijk te maken voor
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het grote publiek. Op dit moment is het park al toegankelijk voor het publiek. De twee
koetshuizen zullen herbestemd worden tot een restaurant en brasserie. De monumenten
zijn ook te bezoeken op speciale dagen zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag,…
- Rangeerstation Essen: in 2010 heeft het AGB Essen het rangeerstation overgekocht van de
NMBS. In eerste instantie werd – in samenspraak met de bevolking - een masterplan
opgemaakt voor de herontwikkeling van de gehele stationsomgeving (inclusief het
rangeerstation). In een volgende stap wil men nu overgaan tot de restauratie en
herbestemming van het rangeerstation. De herbestemming is nog niet gekend maar met de
exploitant zal afgesproken worden dat voor de site een permanente toegankelijkheid voor
het grote publiek gewaarborgd moet worden (bv. glazen wand die zicht geeft op de ruimte,
regelmatig rondleidingen, …). Verder zal ook gevraagd worden om de site regelmatig open
te stellen met Open Monumentendag, Erfgoeddag,…
- Roosendael St.-Kat.-Waver: de vzw Roosendael is sinds 1985 actief in domein Roosendael,
een voormalige abdijsite die na de Franse revolutie herbestemd werd als buitenverblijf.
Vanaf de jaren ’60 werd het domein openbaar en werden de gebouwen herbestemd tot
jeugdverblijfcentrum. Deze bestemming hebben de gebouwen ook vandaag nog.
- Beddermolen Westerlo: het gebouw is in erfpacht bij vzw Kempens Landschap. Een
restauratie- en herbestemmingsdossier is in opmaak. Doel is om het woonhuis van de
boerderij om te vormen tot vakantiewoning, de stallingen te herbestemmen tot
vergaderruimte en het bijgebouw in te zetten als onthaal en secretariaat voor de coördinator
van het domein De Merode en als bijkomende vergaderruimten. De exploitant is nog niet
bekend. Het domein is publiek toegankelijk en wordt nu al regelmatig ingezet voor activiteiten
van Toerisme Westerlo, het Merode-secretariaat,...
3. BREEAM norm RFO (Nederlands grondgebied)
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en
werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment
(BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO.
BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. Deze
certificeringsmethode is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter
wereld. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging over negen categorieën
(management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik &
ecologie en vervuiling) met als resultaat een kwalitatieve eindscore waaraan een waardering
is gekoppeld. Binnen Nederland bestaat al de BREEAM norm renovatie en nieuwbouw. Die
wordt gesplitst in twee nieuwe normen: 1 voor nieuwbouw en 1 voor renovatie. De laatste
wordt afgeleid van de engelstalige norm BREEAM Refurbishment and Fitt Out (RFO).
De Provincie Noord-Brabant is als partner binnen het interreg project DEMI MORE
(Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Demonstration gives More) bezig
met de ontwikkeling van een keurmerk voor historische en monumentale gebouwen voor het
Nederlandse en Belgische grondgebied. Onderzocht wordt in hoeverre BREEAM, de meest
gebruikte methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, hiervoor geschikt is.
Hiertoe werkt de provincie intensief samen met de Dutch Green Building Council.
Met de beperkingen van niet-monumentale gebouwen, maar wel historische gebouwen, wordt
in de nederlandse BREEAM normen al rekening gehouden, doordat aanpassingen aan
dergelijke gebouwen als een renovatieopgave worden beschouwd. Dat wil zeggen dat de
standaardeisen in de BREEAM-methodiek al zo zijn geformuleerd dat er rekening wordt
gehouden met de beperkingen in geval van renovatie ten opzichte van nieuwbouw. In de
nieuwe BREEAM International Refurbishment en Fit-Out richtlijn van de BRE zijn al specifieke
richtlijnen en criteria voor monumenten opgenomen die mogelijk toepasbaar zijn in de
Nederlandse situatie.
Gezien de internationale ontwikkeling van BREEAM International Refurbishment en Fit-Out
(BREEAM International RFO) is DGBC voornemens een vergelijkbaar, op de Nederlandse
situatie aangepast, schema te ontwikkelen. Deze aangepaste Nederlandse versie zal
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waarschijnlijk BREEAM-NL Renovatie en Herinrichting (BREEAM-NL RHI) gaan heten. De te
ontwikkelen BREEAM-NL RHI zal aangepast/aangevuld moeten worden met credits voor
monumentale gebouwen om zuivere vergelijking mogelijk te maken met bijvoorbeeld
renovatie van moderne kantoorgebouwen.
In het afgelopen jaar werd er een zogenoemde geschiktheidsanalyse uitgevoerd om te
bepalen in welke mate de vertaalde BREEAM RFO aansluit op monumentale gebouwen en
de Nederlandse bouwpraktijk. De geschiktheidsanalyse bestond uit twee hoofdonderdelen:
een analyse van alle afzonderlijke credits uit de BREEAM International RFO en de uitvoering
van twee pilotprojecten met drie verschillende varianten.
3.1. Toelichting BREEAM RFO
BREEAM International RFO is anders van opzet dan de bestaande Nederlandse BREEAM
Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM In-Use.
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie beoordeelt het gebouw in zijn geheel. Het certificaat
geldt dan ook voor het gehele gebouw. Bij BREEAM-NL In-Use zijn de beoordelingsaspecten
gesplitst in drie onderdelen aan de hand van de verschillende invloedsfactoren: aspecten
waar alleen het gebouw invloed op heeft (Asset), aspecten waar met name het beheer invloed
op heeft (Beheer) en aspecten waar met name de gebruikers invloed op hebben (Gebruik).
Bij BREEAM-NL In-Use kan men kiezen om een gebouw op een of meerdere onderdelen te
certificeren.
BREEAM International RFO werkt anders dan de huidige BREEAM-NL richtlijnen (Nieuwbouw
en In-Use) en kent vier verschillende onderdelen:
- Deel 1 – Casco (gebouwschil en constructie).
- Deel 2 - Centrale installaties (installaties die meerdere ruimten en/of huurders bedienen en
centraal zijn geïnstalleerd).
- Deel 3 - Lokale installaties (verlichting en installaties die een specifieke ruimte bedienen en
kunnen zijn aangesloten op de distributiesystemen van de centrale installaties).
- Deel 4 – Inrichting.
Afhankelijk van de omvang van de renovatiewerkzaamheden kan men kiezen voor één of
meer onderdelen. Door het onderscheid in deze vier delen is BREEAM International RFO in
basis geschikt voor het beoordelen van de duurzaamheid van monumentale panden. Als
bijvoorbeeld aanpassingen aan de gebouwschil vanwege de monumentale status niet
mogelijk zijn, kan men ervoor kiezen om deel 1 niet in de beoordeling te betrekken. Zowel op
het uiteindelijke BREEAM certificaat als in alle communicatie-uitingen over BREEAM dient
duidelijk te zijn welke delen van BREEAM International RFO deel uitmaken van deze
beoordeling (ook wel assessment genoemd).
3.2. Aanpak analyse
Tijdens de uitvoering van de geschiktheidsanalyse om te bepalen in welke mate de BREEAM
RFO aansluit op monumentale gebouwen zijn er twee paden bewandeld:
3.2.1. Analyse credits
Alle afzonderlijke credits uit de handleiding zijn beoordeeld op de volgende punten:
a Is de credit haalbaar voor monumentale gebouwen?
b Hoe sluit de credit aan bij de Nederlandse wetgeving?
c Hoe sluit de credit aan bij de Nederlandse bouwwijze en bouwpraktijk?
d Hoe sluit de credit aan bij gangbare methodieken en normen?
e Zijn er aanpassingen en/of aanvullingen voor monumentale gebouwen nodig/wenselijk?
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3.2.2. Uitvoering pilotprojecten
Twee bestaande renovatieprojecten van monumentale gebouwen zijn ingevoerd in de
BREEAM RFO International assessment tool om een beeld te krijgen van de mogelijke score
bij monumentale gebouwen. Voor elk project zijn drie varianten beoordeeld:
a. Maximale variant
Hierbij is bekeken welke score maximaal haalbaar zou zijn, rekening houdend met de
beperkingen als gevolg van de monumentale status op het gebied van naïsolatie etc.
b. Minimale variant (met maximale beperkingen)
Gelijk aan de maximale variant met uitzondering van credits die afhankelijk zijn van de
gebouwschil en/of de inrichting. Ook bij de installatie-credits is rekening gehouden met
beperkingen. Bij deze credits is ervan uitgegaan dat ze door beperkingen vanwege de
monumentale status niet haalbaar zijn. Dit geldt als de minimale variant voor projecten
waarbij BREEAM wel zo goed mogelijk nagestreefd wordt.
c. Variant met alleen deel 2 & 3 beoordeling (installaties)
Een variant waarbij alleen aanpassingen aan de centrale en lokale installaties beoordeeld
zijn. De installaties zijn hierbij tot hetzelfde niveau verbeterd als bij de maximale variant.
Bij alle varianten geldt als uitgangspunt dat BREEAM vanaf het begin van het project
nagestreefd zou zijn; dit is bij niet-monumentale projecten namelijk ook een belangrijk
uitgangspunt voor een goede score. Beide projecten zijn in werkelijkheid niet met BREEAM
beoordeeld, dus dit is een fictief echter wel reëel uitgangspunt.
3.3. Resultaten Analyse
3.3.1. Analyse credits
In dit hoofdstuk wordt de analyse van de beoordeling van de credits alleen op hoofdlijnen
behandeld.
Naar aanleiding van de eerste analyse van de credits zijn er vragen gesteld en enkele
voorstellen voor aanpassingen gedaan aan BRE, de internationale toezichthouder van
BREEAM. Uit de eerste antwoorden blijkt dat BRE behoudend is ten opzichte van (te) veel
uitzonderingen voor monumenten. BRE is van mening dat (te) veel uitzonderingen voor
bepaalde typen gebouwen het lastig maakt om de resultaten van gebouwen onderling te
vergelijken.
Uit de analyse van de credits is gebleken dat bij een aantal credits al uitzonderingen voor
monumentale gebouwen zijn opgenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld bepalingen opgenomen dat
bepaalde materialen buiten beschouwing gelaten mogen worden bij de beoordeling van
bepaalde credits als deze materialen volgens een erfgoeddeskundige per se toegepast
moeten worden. Denk hierbij aan bepaalde verven of bepaalde houtsoorten.
Daarnaast is gebleken dat de beoordeling bij sommige credits relatief is, dat wil zeggen dat
de verbetering ten opzichte van de bestaande situatie wordt gewaardeerd in plaats van de
absolute kwaliteit. Dit is gunstig voor de te behalen score bij monumentale panden. Een
voorbeeld hiervan is de credit Hea 05 Akoestische prestatie. Bij deze credit is de uitzondering
opgenomen dat bij een monument toch alle punten toegekend kunnen worden indien een
gekwalificeerde akoestisch adviseur bevestigt heeft dat het ontwerp de akoestische prestatie
zo veel mogelijk heeft verbeterd, rekening houdend met de beperkingen zoals omschreven in
een rapport van een erfgoeddeskundige.
De noodzaak voor eventuele aanvullingen of aanpassingen voor monumentale gebouwen is
daarmee minder groot dan op voorhand was verwacht. Bij elke credit is in de
geschiktheidsanalyse ’ aangegeven of en zo ja welke aanpassingen er voor monumentale
gebouwen in Nederland voorgesteld worden.
3.3.2. Analyse Ene 01
Speciale aandacht is bij dit onderzoek uitgegaan naar de Ene 01 credit. Voor Ene 01 wordt in
BREEAM International RFO het Elemental level energy model gebruikt voor het beoordelen
van de energetische kwaliteit van een gebouw. Dit model beoordeelt de energetische kwaliteit
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aan de hand van de antwoorden op twee vragenlijsten over de verschillende onderdelen van
het gebouw (isolatiewaarden, installaties etc.): een set met vragen over de situatie voor de
renovatie en een set met vragen over de situatie na de renovatie. Aspecten die geen deel
uitmaken van de renovatiewerkzaamheden worden weg gefilterd uit de beoordeling. Op deze
manier wordt men niet gestraft voor het feit dat onderdelen van het gebouw met een slechte
energetische staat niet verbeterd worden, omdat deze onderdelen geen deel uit (kunnen)
maken van de renovatie.
Een ander voordeel van het Elemental model is het feit dat de verschillende onderdelen
gewogen worden, onder andere aan de hand van de energetische kwaliteit in de huidige
situatie. Door het verbeteren van relatief slechte onderdelen kunnen daardoor meer punten
behaald worden dan door het verbeteren van relatief goede onderdelen. De precieze impact
hiervan kon helaas nog niet beoordeeld worden, omdat de achtergronden van het Elemental
model alleen op hoofdlijnen beschikbaar zijn gesteld door BRE. Maar zowel uit de analyse
van de beschikbare achtergronden als uit de uitgevoerde pilotprojecten lijkt het erop dat het
Elemental model geschikt is voor het beoordelen van de energetische kwaliteit van
monumenten.
Een alternatief voor het Elemental model is om de energetische kwaliteit te beoordelen aan
de hand van een officieel energielabel. In de Nederlandse BREEAM In-Use is dit de officiële
methode. Voor gebouwen met een relatief goede energetische kwaliteit is dit een goede
methode, zeker als er al een officieel energielabel beschikbaar is. Voor monumentale
gebouwen kent het energielabel wel een aantal nadelen:
- Monumentale panden zitten vaak aan het onderste einde van de energielabelschaal (diep
in label G). Na renovatie stijgt het label soms nauwelijks, met name als er aan de
gebouwschil geen maatregelen mogelijk zijn.
- Voor sommige monumentale panden is het lastig om een goed energielabel op te stellen,
bijvoorbeeld voor een kasteel met hele dikke wanden en onverwarmde open ruimten.
- De hoogte van het energielabel is gedeeltelijk afhankelijk van de gebouwvorm. De
gebouwvorm mag vaak niet aangepast worden bij de renovatie van monumentale
gebouwen, waardoor gebouwen met een energetisch ongunstige gebouwvorm benadeeld
worden.
In het ideale geval zou men de keuze hebben uit beide methoden, dit is dan ook als
aanbeveling opgenomen voor credit Ene 01. Omdat monumentale gebouwen en de mogelijke
renovatie daarvan heel verschillend kunnen zijn, heeft men dan de mogelijkheid om de beste
methode per project te kiezen. Om beide methoden voor de Nederlandse situatie mogelijk te
maken moet nog wel een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden.
3.3.3. Resultaten pilotprojecten
Om een gevoel te krijgen van de invloed van beperkingen als gevolg van de monumentale
status op de te behalen score, zijn twee daadwerkelijke renovatieprojecten ingevoerd in de
BREEAM RFO International assessment tool.
Project 1 betreft een voormalig bankgebouw uit 1904 dat in 2009 geheel is gerenoveerd tot
een kantoorgebouw. Het pand ligt in het centrum van een grote stad. De straatgevels van het
gebouw zijn monumentaal waardoor aanpassingen aan de ramen en kozijnen (enkel glas in
stalen kozijnen) niet toegestaan waren en de gevels slechts beperkt aan de binnenzijde
nageïsoleerd konden worden. Het platte dak is wel nageïsoleerd. De installaties zijn volledig
vervangen, waarbij een systeem met warmte- en koudeopslag in de bodem is aangebracht.
Ook de verlichting en de ventilatie zijn vernieuwd.
Project 2 betreft een voormalig kantoor met werkplaats uit 1885 dat wordt gerenoveerd en
herbestemd tot een hotel. Het pand is gelegen nabij het centrum van een grote stad. Hoewel
de gevels monumentaal zijn, zijn er bij een eerdere renovatie al deels houten en deels
aluminium kozijnen met HR++-glas aangebracht. Ook het dak was al gerenoveerd. Onderdeel
van de huidige renovatie is het na-isoleren van de gevel aan de binnenzijde en het
aanbrengen van een systeem met warmte- en koudeopslag in de bodem.
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Tabel 1: Uitgangspunten varianten
Variant
Maximale
variant

Minimale variant

Alleen deel 2&3

Uitgangspunten
Gebouwschil is verbeterd voor zover mogelijk binnen de
monumentale randvoorwaarden
Installaties worden op nieuwbouwniveau gebracht (WKO, lage
temperatuurverwarming, zuinige verlichting etc.)
Credits die niet afhankelijk zijn van monumentale status worden in
principe als behaald beoordeeld (als deze credits bij een
vergelijkbaar niet monumentaal project ook haalbaar zouden zijn).
Credits die wel deels afhankelijk zijn van monumentale status zijn
deels niet haalbaar.
Beide projecten hebben een gunstige ligging t.o.v. (OV)voorzieningen.
Uitgangspunt is dat de gebouwschil niet verbeterd kan worden door
de monumentale randvoorwaarden.
Installaties worden deels op nieuwbouwniveau gebracht (zuinige
verlichting etc.), maar een WKO met lage temperatuurverwarming is
niet haalbaar.
Credits die niet afhankelijk zijn van monumentale status worden in
principe als behaald beoordeeld (als deze credits bij een
vergelijkbaar niet monumentaal project ook haalbaar zouden zijn).
Credits die wel deels afhankelijk zijn van monumentale status zijn
als niet haalbaar beoordeeld.
Beide projecten hebben een gunstige ligging t.o.v. (OV)voorzieningen.
Installaties worden op nieuwbouwniveau gebracht (WKO, lage
temperatuurverwarming, zuinige verlichting etc.).
Credits die niet afhankelijk zijn van monumentale status worden in
principe als behaald beoordeeld (als deze credits bij een
vergelijkbaar niet monumentaal project ook haalbaar zouden zijn).
Credits die wel deels afhankelijk zijn van monumentale status zijn
als niet haalbaar beoordeeld, door het buiten beschouwing laten van
deel 1 en deel 4 vallen deze echter bijna allemaal buiten de
beoordeling.
Beide projecten hebben een gunstige ligging t.o.v. (OV)voorzieningen.

De onderstaande tabel toont de resultaten van de verschillende varianten.
Tabel 2: Resultaten varianten
Gebouw
Bank

Maximale
variant
71% Excellent

Minimale
variant
57% Very Good

Alleen deel 2&3
69% Very Good1

Fabriek
72% Excellent
60% Very Good 71% Excellent
Omdat de grens tussen Very Good en Excellent bij 70% ligt, haalt de Bank bij deze variant
net geen Excellent.
1

Uit de resultaten van de pilotprojecten blijkt dat in theorie ook bij monumentale gebouwen
goede scores behaald kunnen worden met BREEAM RFO International. Als er veel
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beperkingen zijn voor aanpassingen aan de gebouwschil en het interieur zakt de score met
een klasse. Maar als er weinig wordt aangepast aan de gebouwschil en het interieur, kan men
er ook voor kiezen om alleen deel 2 en 3 in de beoordeling te betrekken. De behaalde scores
van de variant met alleen deel 2 & 3 benaderen de scores van de maximale variant.
3.3.4. Conclusies
Zowel uit de analyse van de afzonderlijke credits als uit de uitgevoerde pilotprojecten blijkt dat
de BREEAM RFO International op veel punten al rekening houdt met de beperkingen bij
monumentale gebouwen. Ook voor gebouwen waarbij weinig aan de gebouwschil aangepast
mag worden, is een goede score met BREEAM mogelijk. Dit komt deels omdat bij een aantal
credits al uitzonderingen voor monumentale gebouwen zijn opgenomen en deels omdat de
beoordeling bij sommige credits al relatief is. Daarnaast is het een voordeel van BREEAM
RFO dat deel 1 (gebouwschil) buiten beschouwing gelaten kan worden wanneer er nauwelijks
tot geen aanpassingen aan de gebouwschil mogelijk zijn. Uit de pilotprojecten is gebleken dat
een goede score mogelijk is voor monumentale panden.
Naar verwachting ligt het te behalen niveau bij monumentale gebouwen met veel beperkingen
ongeveer een niveau lager dan bij een vergelijkbaar gebouw zonder monumentale
beperkingen waarbij dezelfde inspanningen worden verricht. Dus waar bijvoorbeeld een te
renoveren kantoorgebouw met veel inspanningen en voldoende budget een score
Outstanding zou kunnen halen, haalt een vergelijkbaar monumentaal kantoorgebouw met
vergelijkbaar budget en inspanningen waarschijnlijk een score Excellent.
4. BREEAM norm RFO (Belgisch grondgebied)
In de BREEAM International Refurbishment en Fit-Out richtlijn van de BRE zijn specifieke
richtlijnen en criteria voor monumenten opgenomen die mogelijk toepasbaar zijn in de
Belgische situatie. Verder is er een zogenaamde ‘bijlage’ die de mogelijkheid biedt om voor
elk land afzonderlijk specifieke eisen en criteria te formuleren.
Omdat Belgie (en de Belgische landsdelen) geen National Scheme Operator hebben zoals de
DGBC in Nederland, biedt voor de Belgische situatie de bijlage bij de BREEAM RFO de
mogelijkheid om toch nog zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Belgische regelgeving voor de
drie landsdelen. Deze bijlage dient met een nog uit te voeren onderzoek in het kader van het
project DEMI MORE aangepast/aangevuld te worden om beoordeling met BREEAM RFO in
België voor monumentale gebouwen mogelijk te maken. De inhoud van de BREEAM RFO
betreft negen categorieën waarop de duurzaamheid van een gebouw beoordeeld kan worden
(management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik &
ecologie en vervuiling). Elk van deze categorieën dient vanuit de Belgische situatie (wetgeving
en bouwpraktijk) beschouwd te worden met waar nodig een voorstel voor aanpassing .
Specifiek wat betreft de categorie energie dient in het onderzoek aandacht geschonken te
worden aan de volgende aspecten:
 Welke aanpassingen in de bijlagen van de BREEAM International RFO mbt de categorie
energie zijn er nodig om de energetische prestatie van monumentale gebouwen in België
op een correcte manier te beoordelen?
 Er dient bijzonder aandacht besteed te worden aan het juiste model voor de credit ENE 1:
(in de Engelse versie: Reduction of energy use and carbon emissions)
 De energieprestatie van monumentale gebouwen moet gebenchmarked kunnen worden
tegen de energieprestatie van niet monumentale gebouwen.
 Bij voorkeur moet gebruik worden gemaakt van bestaande algemeen geaccepteerde
energieprestatiemethodieken die ook gebruikt worden voor ‘normale’ niet-monumentale
gebouwen.
 Er moet rekening worden gehouden met de veranderende regelgeving in de komende jaren
naar 2020, alsmede mogelijke verdere aanscherping van de wettelijke eisen. Wellicht dat
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in de uitwerking van de bijlagen van BREAAM RFO op deze veranderingen kan worden
voorgesorteerd.
 In de overwegingen van het model voor ENE 1 moet rekening worden gehouden met de
verschillende functies (kantoor, retail, etc), zoals in BREEAM beschreven, die een gebouw
kan vervullen.
 Een analyse van het Elemental Level Energy Model uit de RFO moet worden meegenomen
in de gevraagde uitwerking.
Voor dit onderzoek dient de definitie te worden aangehouden zoals deze in de BREEAM
International voor ‘Historic Buildings’ wordt gegeven. Voor de Belgische situatie zijn dat, voor
zover nu wordt overzien beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en
gebouwen die op de Belgische Inventaris bouwkundig erfgoed staan.

Figuur 1: Hof van Edegem

Figuur 2: Domein Roosendael
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Figuur 3: Gebouw Beddermolen Westerlo

Figuur 4: Heilige Adrianuskerk Esbeek

Figuur 5: Ketelhuis
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Figuur 6: Rangeerstation Essen

Figuur 7: Fanciscanenklooster Megen
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Figuur 8
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BINNENISOLATIE VAN MUREN IN HISTORISCHE GEBOUWEN: SYSTEMEN,
RISICO’S EN AANDACHTSPUNTEN
Evy Vereecken, Staf Roels
Afdeling Bouwfysica, Departement Bouwkunde, KU Leuven
Samenvatting
Ons gebouwenpatrimonium vertegenwoordigt een aanzienlijk potentieel op het vlak van
energiebesparingen. Daar waar historische gebouwen oorspronkelijk vaak buiten
beschouwing werden gehouden op dit gebied, is de laatste jaren het belang van energetische
ingrepen ook voor deze gebouwen doorgedrongen. Verscheidene herbestemmingsprojecten
bezorgen ons enorme uitdagingen op het energetische vlak. Een energiereductie en
comfortverhoging dient verwezenlijkt te worden met behoud van erfgoedwaarde. De ‘Trias
Energetica’ volgend dient de gebouwschil hiervoor als eerste aangepakt te worden. Bij de
energetische renovatie van historische gevels betekent dit vaak dat de toepassing van een
binnenisolatiesysteem de enige optie is. Deze techniek brengt jammer genoeg een aantal
risico’s met zich mee, zoals inwendige condensatie, vorstschade aan metselwerk en houtrot
bij de aanwezigheid van ingebouwde balkkoppen. Bovendien dient een goede detaillering
toegepast te worden om koudebruggen te beperken. Een juiste afweging tussen het
energetische besparingspotentieel en het risico op schade dient gemaakt te worden.
In deze uiteenzetting gaan we dieper in op de verschillende binnenisolatiesystemen en hun
impact op het hygrothermisch gedrag van het metselwerk. De voornaamste risico’s die
gepaard gaan met de plaatsing van binnenisolatie worden besproken en enkele belangrijke
aandachtspunten worden aangehaald.
1. Binnenisolatiesystemen en hun hygrothermisch gedrag
De verzameling aan isolatiematerialen beschikbaar op de markt is de dag van vandaag
zodanig uitgebreid dat het vaak moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Een mogelijke
opdeling van de verschillende isolatiematerialen kan gemaakt worden op basis van hun
strategie om inwendige condensatie te vermijden. Hierbij kunnen we twee types
onderscheiden:
(1) dampremmende systemen die condensatie tegengaan t.g.v. hun dampdicht karakter.
De diffusieweerstand van deze systemen kan bekomen worden door gebruik te maken
van een dampdicht isolatiemateriaal zoals b.v. XPS of door een dampscherm te voorzien
tussen het isolatiemateriaal (vaak minerale wol) en de binnenafwerking,
(2) nieuwere dampopen, vochtbufferende systemen welke inwendige condensatie
bufferen in het isolatiemateriaal en/of in de lijmmortel. Van hieruit wordt het bovenhygroscopisch vocht via capillaire krachten herverdeeld naar de binnenruimte waar het in
dampvorm opnieuw wordt afgegeven. Van dit type systeem zijn verschillende varianten
op de markt terug te vinden, met vaak zeer uiteenlopende eigenschappen [1]. De meest
courante zijn calciumsilicaat, cellenbeton en houtvezelplaten. Er dient opgelet te worden
met systemen die dampopen, vochtbufferende materialen combineren met dampdichte
materialen (b.v. PUR-platen voorzien van perforaties gevuld met calciumsilicaat). Deze
leveren misschien wel een betere thermische weerstand vergeleken met de zuiver
dampopen, vochtbufferende materialen, maar op basis van hun dampdiffusieweerstand
kunnen ze niet meer als dampopen systeem beschouwd worden. Dit wordt ook
weergegeven in figuur 1, waar de diffusieweerstand van de nieuwere systemen
vergeleken wordt met de diffusieweerstand van de traditionele dampdichte systemen. Ten
gevolge van het dampdichte materiaal in een gecombineerd isolatiesysteem kan
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bovendien een verhoogd vochtgehalte in zowel het metselwerk als in de calciumsilicaat
optreden [1].

Figuur 1: Diffusieweerstand bij binnenisolatiesystemen met een R-waaarde gelijk aan
2.5 m2K/W
2. Hygrothermische risico’s en aandachtspunten
Een gewijzigd hygrothermisch gedrag ten gevolge van de toepassing van binnenisolatie kan
een aantal schadepatronen veroorzaken. In wat volgt bespreken we de voornaamste risico’s
en geven we, waar mogelijk, advies om deze risico’s tegen te gaan of te beperken.
2.1. Vorstschade en zoutuitbloeiingen
De plaatsing van een binnenisolatiesysteem heeft als gevolg dat de gevel tijdens de
winterperiode kouder zal staan. Numerieke studies [2,3] tonen echter dat het aantal vorstdooicycli nagenoeg ongewijzigd blijft. Wel zal het verhoogd vochtgehalte in de gevel zorgen
voor een hoger aantal natte vorst-dooicycli. Dit kan resulteren in vorstschade en/of
zoutuitbloeiingen. Figuur 2 toont enkele resultaten bekomen via een probabilistische studie
[3]. Een dampdicht binnenisolatiesysteem resulteert - t.g.v. een lager drogingspotentieel van
het metselwerk - in een hoger aantal natte vorst-dooicycli dan vastgesteld bij de nietgeïsoleerde wand en bij toepassing van een dampopen bufferend binnenisolatiesysteem.
Om vorstschade tegen te gaan dient ook de nodige aandacht besteed te worden aan de
compatibiliteit van de herstelvoegmortel en de oorspronkelijke legmortel. Historisch
metselwerk beschikt traditioneel over zachte kalkmortel. Het hervoegen kan zorgen voor extra
spanningen, scheuren, extra kanalen voor vochttransport met als gevolg vorstschade aan de
(kalk) metselmortel (EU Pointing Project, 2002). Het na de ingreep resulterende drooggedrag
dient dan ook grondig te worden onderzocht; mogelijk zelfs via labotesten. Indien deze
schadepatronen zich al manifesteren voor de energetische renovatie, wordt de plaatsing van
binnenisolatie afgeraden.
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Figuur 2: Aantal natte vorst-dooicycli tijdens de maand januari bepaald binnen een
probabilistische studie [3]. Bij een dampdicht systeem (XPS) worden meer natte vorstdooicycli vastgesteld
2.2. Houtrot van en schimmelgroei op houten balken
Na de plaatsing van een binnenisolatiesysteem kan bij de aanwezigheid van vloerbalken
opgelegd in het metselwerk een verhoogd risico op schimmelgroei en houtrot optreden. De
oorzaak hiervan ligt bij volgende twee vochtbronnen (figuur 3):
(1) Convectief
vochttransport
vanuit
de
binnenruimte:
Ten gevolge van het binnenisolatiesysteem zullen het metselwerk en eventuele
balkkoppen tijdens de winterperiode kouder komen te staan. Wanneer warme vochtige
lucht vanuit de binnenruimte via kieren de balkkop kan bereiken, zal de lucht bijgevolg
afkoelen wat leidt tot een hogere relatieve vochtigheid of zelfs tot condensatie tegen de
balkkop.
(2) Slagregenbelasting
(of
andere
vochtbronnen)
op
het
buitenoppervlak:
Een
binnenisolatiesysteem
belemmert
(in
geval
van
een
dampdicht
binnenisolatiesysteem) of reduceert (in geval van een dampopen binnenisolatiesysteem)
de droging van de metselwerkwand naar de binnenruimte. Ten gevolge van de koudere
temperatuur van het metselwerk wordt bovendien ook de droging naar buiten toe beperkt.
Bijgevolg zal vochtaccumulatie in het metselwerk, waar zich tevens de houten balken
bevinden, optreden.
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Figuur 3: Mogelijke vochtbronnen bij plaatsing binnenisolatie
Om schadepatronen ten gevolge van convectief vochttransport tegen te gaan is het voorzien
van een luchtdichte aansluiting tussen de houten balken en de wand van groot belang [4]. Op
deze manier wordt exfiltratie van lucht uit de binnenruimte in de wand tegengegaan.
Daarenboven heeft onderzoek aangetoond dat – vooral bij dampopen bufferende
isolatiesystemen – vocht in het isolatiesysteem via luchtrotaties in de wand kan
getransporteerd worden naar de balkkop. Daarom wordt aangeraden om via een bijkomende
luchtdichte laag langs de koude zijde van de isolatie deze luchtrotaties kort te sluiten (figuur
4). Deze bijkomende luchtdichte laag kan bekomen worden op basis van een luchtdichte tape
(welke aangebracht wordt alvorens de isolatie wordt geplaatst) of door de kieren tussen de
houten balken en de wand op te spuiten met een flexibele PUR. Ook een zacht
isolatiemateriaal (b.v. minerale wol of hennep) dat goed aansluit op de houten balken helpt
luchtrotaties rond de balkkop tegen te gaan.

Figuur 4: Hoe zorg ik voor de nodige luchtdichtheid?
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Hoe om te gaan met vochtbronnen aan de buitenzijde van de wand vormt een moeilijker
vraagstuk. Vochtbronnen welke vermeden kunnen worden, zoals b.v. lekkende dakgoten,
dienen aangepakt te worden alvorens binnenisolatie wordt toegepast. Tevens dient daarbij
een drogingsperiode voorzien te worden. Wanneer het metselwerk onderhevig is aan een
hoge slagregenbelasting dient zeker opgelet te worden met dampdichte
binnenisolatiesystemen. Dampopen vochtbufferende systemen zouden hier een voordeel
kunnen bieden doordat droging naar de binnenruimte nog deels mogelijk is en bijgevolg het
vochtgehalte in het metselwerk minder toeneemt (figuur 5); doch verder onderzoek hierrond
is noodzakelijk. Een case-specifieke studie is ten stelligste aan te raden. Indien reeds vooraf
aan de plaatsing van een binnenisolatiesysteem schade aan houten balken zichtbaar is mag
niet overgegaan worden tot de plaatsing van binnenisolatie, tenzij de oorzaak van de schade
eerst wordt aangepakt.

Figuur 5: Vochtprofielen in een wand met (a) een dampdicht systeem en (b) een dampopen
vochtbufferend systeem [3]. (1 = baksteen, 2 = XPS, 3 = gipskarton, 4 = lijmmortel, 5 =
calciumsilicaat, 6 = pleister)
2.3. Inwendige condensatie
Binnenisolatie gaat in tegen de basisregel die stelt dat de sterkst isolerende laag aan de koude
zijde van de gebouwschil dient geplaatst te worden en de minst isolerende en meest
dampdichte laag aan de warme zijde. Bijgevolg ontstaat een verhoogd risico op inwendige
condensatie tussen het isolatiesysteem en het metselwerk, wat een negatieve impact op de
thermische weerstand van het isolatiemateriaal en op termijn degradatie van het materiaal tot
gevolg kan hebben. Zoals besproken in paragraaf 1, kan inwendige condensatie vermeden
worden d.m.v. een dampremmend systeem of d.m.v. de ‘nieuwere’ dampopen
vochtbufferende systemen. De werking van deze laatste systemen kan aangetoond worden
op basis van de vochtverdelingen weergegeven in figuur 6. Boven-hygroscopisch vocht wordt
voor een groot deel gebufferd in de lijmmortel. Verder vindt een herverdeling naar het
isolatiesysteem plaatst. Door middel van capillaire krachten wordt het vocht herverdeeld in het
isolatiemateriaal waar het via droging terug naar de binnenruimte wordt afgegeven. Het
werkingsmechanisme van deze bufferende systemen levert bijgevolg een hoger vochtgehalte
in het isolatiemateriaal op dan waargenomen bij de dampdichte systemen, wat ook werd
vastgesteld op basis van gewichtsmetingen [5].
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Figuur 6: Vochtverdeling in enkele dampopen vochtbufferende binnenisolatiesystemen. Voor
meer informatie omtrent de testopstelling en meettechniek wordt verwezen naar [5,6]
2.4. Koudebruggen
Bij de plaatsing van binnenisolatie kunnen koudebruggen vaak niet vermeden worden. Deze
koudebruggen kunnen een belangrijke impact hebben op de uiteindelijk gerealiseerde globale
reductie van het warmteverlies door de gevel. Onderzoek heeft aangetoond dat bij een slechte
detaillering het aandeel van het warmteverlies door koudebruggen al vlug kan oplopen tot
50% van het totale warmteverlies door de gevel [7]. Verder dient opgemerkt te worden dat het
aanbrengen van een dunne isolatielaag aan b.v. dagkanten van ramen reeds een belangrijke
reductie van het energieverlies door deze knooppunten oplevert.
2.5. Enkele belangrijke aanvullende aandachtspunten…
Aanvullend bij bovenstaand overzicht van mogelijke risico’s willen we een aantal belangrijke
kanttekeningen maken:
(1) Uit de vorige paragrafen blijkt dat dampopen bufferende isolatiesystemen mogelijk een
aantal risico’s kunnen beperken. Het is hier echter belangrijk om ook de keerzijde van de
medaille in het achterhoofd te houden:
- het gebufferde vocht kan een impact op de thermische weerstand hebben (welke in
droge toestand reeds beperkter is dan bij de traditionele systemen). Een dampdichte
binnenafwerking bij deze systemen zal dit effect nog versterken en dient dus vermeden
te worden.
- de dampafgifte naar de binnenomgeving kan tot een toename van de relatieve
vochtigheid in de binnenruimte leiden.
Herinner ook het zeer uiteenlopend hygrisch gedrag van de verschillende dampopen
vochtbufferende systemen. Een case-specifieke studie is aanbevolen.
(2) De regenbelasting op de gevel is de grote boosdoener bij risico’s zoals de degradatie van
houten balken en vorstschade. Deze regenbelasting zou beperkt kunnen worden door
b.v. toepassing van een hydrofobering. Microscheuren, scheuren tussen voeg en
gevelsteen of andere beschadigingen kunnen na het toepassen van een hydrofobering
echter nog steeds voor waterdoorslag zorgen. Aangezien de hydrofobering de droging
naar buiten toe tegengaat of beperkt kan dit resulteren in een verhoogd vochtgehalte na
toepassing van een hydrofobering. Aangezien microscheuren en dergelijke niet te
vermijden zijn in oude (historische) gevels is – op basis van de huidige kennis van zaken
– de toepassing van een hydrofobering bij historische gevels vaak niet te verkiezen.
Bijkomend onderzoek dringt zich op.
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3. Besluiten
Bij een energetische renovatie van historische gevels is de toepassing van een
binnenisolatiesysteem de enige optie. De dag van vandaag zijn verschillende
binnenisolatiesystemen op de markt. In deze uiteenzetting werden deze systemen opgesplitst
op basis van de wijze waarop ze inwendige condensatie tegengaan. Dit levert ons aan de ene
zijde de – eerder traditionele – dampremmende systemen op. Anderzijds hebben we een
groep van nieuwere dampopen vochtbufferende systemen, welke onderling een vrij
uiteenlopend hygrisch gedrag kunnen vertonen. Beide types van systemen hebben een aantal
voor- en nadelen, zoals wordt samengevat in figuur 7. Bijgevolg, is het vaak aan te raden om
– zeker in het geval van historische gevels – vooraf aan de toepassing van binnenisolatie een
hygrothermische studie uit te voeren om zo een beter zicht op de risico’s te krijgen en tot het
meest geschikte binnenisolatiesysteem te komen. Verder werd het belang van een
‘tweevoudige’ luchtdichte aansluiting bij de aanwezigheid van houten balken aangekaart. Hoe
juist te handelen bij de blootstelling aan een hoge regenbelasting vraagt verder onderzoek.

Figuur 7: Overzicht van de voor- en nadelen bij dampdichte en dampopen vochtbufferende
binnenisolatiesystemen.
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HET BELANG VAN EEN DUURZAAM GEBRUIK VAN INSTALLATIES IN
MONUMENTEN
C.B. Zandijk
Senior adviseur installaties duurzaamheid bij DWA
Samenvatting
Om een gebouw duurzaam te gebruiken dient het gebouw veilig te zijn, comfort te bieden en
dient het voortbestaan van het gebouw idealiter geen negatieve effecten te hebben op het
milieu. Wat betekent dat? CO2-neutraal? Als we denken aan monumenten is dat wel een hoge
eis. Daarmee ligt de lat hoog: een duurzame exploitatie van een monument!
In hoeverre is deze ambitie in projecten realiseerbaar? Bij restauratie van monumenten wordt
in de verduurzaming hiervoor gebruikgemaakt van installaties en de huidige mogelijkheden
van sensoring. Daarbij wordt een optimum gekozen tussen conservering van het bestaande
omwille van behoud van monumentwaarden en aanpassing ten behoeve van gebruik en
gebruikscomfort.
Installaties, zoals luchtroosters, radiatoren of een brandmeldinstallatie, zijn hulpmiddelen om
monumenten te kunnen blijven gebruiken en daarmee te behouden. Anders blijven de
gebouwen niet in conditie en gaat erfgoed verloren.
1. Inleiding
In de titel ‘Het belang van een duurzaam gebruik van installaties in monumenten’ zijn drie
begrippen aan elkaar gekoppeld.
a Duurzaam gebruik.
b Installaties.
c Monumenten.
a. Duurzaam gebruik
Wat is een duurzaam gebruik? Is dat gerelateerd aan het energiegebruik of is dat breder? Het
is breder, omdat de gebruikswijzen van monumenten bepalend zijn voor het energiegebruik.
Waarom is energie-efficiënt en bestendig gebruik van installaties belangrijk en waar gaat het
dan om? Daarom wordt ingegaan op drie hoofdpunten, namelijk veiligheid, binnenklimaat en
impact op milieu.
b. Installaties
Hoe kan ervoor gezorgd worden dat veiligheid, comfort en lage energiekosten daadwerkelijk
gerealiseerd worden? Welke rol kunnen de installaties daarin vervullen als bijdrage aan de
duurzame gebouwexploitatie? Wat moet een gebouweigenaar weten van installaties?
c. Monumenten
Daarna komt aan de orde welke hulpmiddelen gebouwen nodig hebben en hoe de installaties
met respect voor het beschermende monument daarin opgenomen kunnen worden.
2. Duurzaam gebruik
Wat is een duurzaam gebruik van een gebouw? Een gebouw dat veilig is, comfort biedt en
geen impact heeft op het milieu.
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2.1. Veiligheid
De veiligheid in een gebouw kan worden bedreigd door:
 brand;
 water;
 inbraak/diefstal.
Vanuit het hoofdpunt veiligheid wordt de focus gelegd op brandpreventie.
Brandpreventie
Goede vluchtwegen zijn essentieel, waarbij noodverlichting en vluchtwegaanduiding
noodzakelijke hulpmiddelen zijn.
Er is een scala aan installaties mogelijk om brandpreventie te bereiken:
 brandslanghaspels en losse poeder- of schuimblussers;
 droge/natte blusleidingen, met voldoende beschikbaarheid bluswater;
 branddetectie- en brandmeldinstallatie;
 eventueel sprinkler.
De toepassing van de huidige brandpreventie-eisen, die gericht zijn op veiligheid voor
personen, leveren vaak knelpunten op in monumenten, die door alternatieve voorzieningen
met gelijkwaardigheidsberekeningen op te lossen zijn. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij
de beoogde bezetting. Het monument dient voldoende brandveilig te zijn voor personen. Dat
betekent goede vluchtwegen en dergelijke. Ook is brandcompartimentering een
aandachtspunt. In een project bleek dat de constructie door de balkenstructuur
30 minuten bestand is tegen brand in plaats van een gebruikelijke eis van 60 minuten. Dan is
het belangrijk dat bij brand de personen direct het pand verlaten. Daarom is ter compensatie
een brandmeldinstallatie met volledige detectie opgenomen om de veiligheid van de personen
voldoende te waarborgen.

Figuur 1: Brandmeldinstallatie opgenomen ter compensatie van beperkte brandwerendheid
vloerbalkconstructie
Bij monumenten is het dus belangrijk om de brandpreventie te relateren aan de mogelijke
gebruiksfunctie en installatieoplossingen hiervoor in te zetten.
Bovendien is het met betrekking tot de brandmeldinstallatie aantrekkelijk om te bezien welke
draadloze oplossingen ingezet kunnen worden om het monument te ontzien.
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2.2. Binnenklimaat
Bij de vraag naar binnencomfort is het belangrijk om eerst duidelijk te hebben welke
eigenschappen een monument heeft. Is het de bedoeling om de bestaande situatie te
conserveren of te vitaliseren?
Bij conserveren zijn er gebouwen van voor de industrialisatie (tot circa het midden van de
negentiende eeuw). Deze gebouwen zijn van oudsher installatiearm; latere voorzieningen
voor verlichting, gas en water zijn vaak met opbouwleidingsystemen aangelegd.
Als voorbeeld kasteel Amerongen. Bij de restauratie zijn met name lowtech-oplossingen
gekozen, zoals vloerverwarming.
Na de industrialisatie komen er verschillende installatieoplossingen voor, zoals verwarming
met ledenradiatoren, ventilatieschachten en bediendencentrales. Als voorbeeld kasteel De
Haar, waar de stoom-cv-installatie is gerestaureerd.
Bij herbestemming van monumenten zijn er diverse nieuwe gebruiksopties, zoals
kantoorfunctie, hotel of school. In de praktijk levert dat knelpunten op voor het conserveren
van monumentwaarden.
Bij conserverend hergebruik wordt minder gelet op de bouwkundige schil en is het haalbare
comfort begrensd. Bij vitalisering kan het door ingrepen in het gebouw nodig zijn om
bijvoorbeeld gebalanceerde ventilatie aan te brengen, waardoor een goed binnenklimaat
wordt bereikt. Mooie voorbeelden zijn Kanaalweg Delft (luchtkanalen weggewerkt via
akoestische binnenwanden) en Museumpark laagbouw Rotterdam (luchtkanalen in het zicht
in de gangen).

Figuur 2: Kanalen netjes afgewerkt in het zicht in de hoge gangen van het gebouw
2.3. Effecten voor het milieu
Bij een goede revitalisering van een gebouw hoort een verduurzamingsambitie. Dat betekent
dat het nodig is om na te denken over energie, gezondheid en gebruikskwaliteit.
In de maatschappelijke ontwikkeling is er een trend naar gasloos en energieneutraal, ook in
de politiek. Als er gerekend wordt vanuit energieneutraal dan is er de keuze om dat binnen of
buiten het gebouw op te lossen.
Daarmee ontstaat er een oplossing voor de verwarring die er is rond verschillende methoden
om de energieprestatie van gebouwen door te rekenen. In de afgelopen periode zijn er
namelijk verschillende methoden gebruikt om de duurzaamheid te bepalen, zoals DuMo, EMI,
epc, GreenCalc, GPR of BREEAM. Door uit te gaan van energieneutraal kan de impact op
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het milieu voor de duurzame exploitatie vertaald worden in bijvoorbeeld het aantal m2
zonnepanelen op een dak in de omgeving of een windpark, waarmee het energieverlies wordt
gecompenseerd. Om geen kansen te vergeten, zijn de eerder genoemde methoden zoals
DuMo of BREEAM wel goede hulpmiddelen in het ontwerptraject.
In de uitvoeringspraktijk verschijnen er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om uw
monument energiezuinig te maken.

Figuur 3: Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een van de
organisaties die hulpmiddelen verstrekt om uw monument energiezuinig te maken
3. Duurzaam gebruik installaties door gebouweigenaar
Wat moet een gebouweigenaar aan kennis van de installaties hebben om het gebouw
duurzaam te gebruiken? De gebouweigenaar moet weten wat de bedoeling is van de
verschillende installatieonderdelen. Door toepassing van intelligente sensoring kan het
gebruik voor de gebruiker in veel gevallen geautomatiseerd worden, zoals gebruiks- en
omgevingslicht, afhankelijke lichtregeling, CO2-detectie en gestuurde ventilatie. Tevens
kunnen ict-hulpmiddelen gebruikt worden om informatie op een klantvriendelijke wijze
toegankelijk te maken. De gebouweigenaar dient het gebouw te kennen en ook kennis te
hebben van de installaties vanuit het verleden, heden en de mogelijkheden in de toekomst.
Vanuit kennis ontstaan respect en waardering, wat leidt tot handelen.
Kennis historie
Bij een monument is het leerzaam om te luisteren naar ervaringen uit het verleden.
Veelal kan daar goed op aangesloten worden.
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Als voorbeeld de stoominstallatie van kasteel De Haar. Analyse van het oorspronkelijk
ontwerp heeft ervoor gezorgd dat de installatie is gerevitaliseerd op basis van de goed
werkende onderdelen (ruimteverwarming kasteel en warm tapwater). De installatie in het
bijgebouw (chatelet) heeft altijd moeizaam gepresteerd. Dit was een van de redenen om de
installatie in dat deel van de stoominstallatie om te bouwen naar een gewone cv-installatie.
Kennis huidige situatie
Het transparant maken van prestaties van de gebouwen door goed werkende installaties staat
nog in de kinderschoenen. Er is ervaring met verschillende logboeken van installaties, zoals
voorbrandmelding en koelmachines. Slechts van heel weinig gebouwen zijn analyses van het
binnenklimaat en energiegebruik transparant. Het vastleggen, doorgeven of delen van
ervaringen wordt nauwelijks gedaan. Soms wordt er jaren later nagevraagd welke
uitgangspunten gehanteerd zijn. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de huidige bezettingsgraad na een
aantal jaren fors hoger is dan ontworpen, met een matig binnenklimaat tot gevolg.
Kennis van mogelijkheden in de toekomst (inspiratievoorbeelden)
Wat heeft de gebouweigenaar nodig om het monument duurzaam te gebruiken?
 Een goede gebouwschil.
 Goed onderhouden installaties.
 Monitoring van prestaties.

Figuur 4: Weergave van een armatuur, ontwikkeld door architect Miralles, omgebouwd met
een vernieuwende oplossing
Op deze onderdelen komen steeds nieuwe mogelijkheden. Een mooi inspiratievoorbeeld is
het hergebruik van bestaande verlichtingsarmaturen voor het stadhuis Utrecht.
De bestaande armaturen worden omgebouwd naar een vernieuwende oplossing.
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De besturing van de nieuwe ledverlichting gaat met smart technology ingepast in de
bestaande armaturen van architect Miralles. Ook de nieuwe reflecterende binnenzonwering
en de klimaatregeling worden straks aangestuurd met dit smartsysteem.
4. Luisteren naar gebouwen
Als wij naar het gebouw luisteren dan komen de volgende vragen naar voren.
 Wat zijn de randvoorwaarden?
 Wat zijn de wensen qua gebruik?
 Wat zijn de mogelijkheden om installaties te integreren?
De randvoorwaarden komen vaak voort uit de monumentale waarde van gebouwonderdelen.
Zo is het niet altijd mogelijk om glas te vervangen of passen er geen installaties vanuit het
plafond. Belangrijk is om hierbij een bouwhistorisch onderzoek mee te nemen om de
randvoorwaarden helder te krijgen.
De wensen van de gebruiker dienen gespiegeld te worden aan de beperkingen die het gebouw
als beschermd cultuurgoed stelt. Daarom zijn de comforteisen begrensd en kunnen
energiebesparende maatregelen legitiem achterwege gelaten worden. Deze dienen dan weer
door middel van flankerende maatregelen duurzaam gecompenseerd te worden, zoals door
toepassing van 'groene' energieopwekking.
Er zijn veel mogelijkheden om installaties te integreren. Zeker als er gebouwdelen zijn die
gerestaureerd moeten worden. Daarbij denken wij aan:
 een verhoogde vloer om plafond te ontzien;
 ventilatiekanalen in rookkanalen om schachten te voorkomen;
 kernvloerverwarming om radiatoren aan de gevel te voorkomen;
 decentrale installaties in relatie tot compartimentering;
 technische stroken voor de technische infrastructuur van een gebouw.
Bij revitalisering van monumenten kunnen bouwkundige aanpassingen nodig zijn om de
installaties in weg te werken:
 ondergrondse kanalen;
 toevoegen tussenvloer;
 toevoegen dakkapellen.
Daarna luisteren wij naar welke hulpmiddelen gebouwen nodig hebben en welke rol
installaties daarin kunnen vervullen.
Daarbij noemen wij:
 ventilatie;
 afgiftesystemen, zoals vloerverwarming, convectoren of radiatoren;
 duurzame energieopwekking.
Ventilatie
Ervaring leert dat de wijze van ventileren bepalend is of er mogelijkheden zijn om met lucht te
verwarmen of te koelen. Een goed binnencomfort wordt verbeterd als het gebouw op overdruk
geplaatst kan worden, omdat er dan veel minder infiltratie is. Een overdrukmeting
(blowerdoortest) kan dan inzicht geven in hoeverre het gebouw voldoende luchtdicht is. Een
meting voor de Nieuwe Kerk in Delft heeft aangetoond dat dit voor een monumentaal
kerkgebouw goed mogelijk is. Ook thermografische opnamen kunnen inzicht geven in de
energieverliezen van de gebouwschil.

-6-

Figuur 5: Weergave van een blowerdoortest in Nieuwe Kerk te Delft
Afgiftesystemen
Bij de afgiftesystemen voor klimatisering kan gebruik worden gemaakt van convectie of
straling of een combinatie ervan.
Een voorbeeld is vloerverwarming vanuit de kern van het gebouw bij Kasteel Amerongen.
De vloer kan ook gebruikt worden voor koeling, zoals in kantoorgebouw The Bell in
Amsterdam.
Een aandachtspunt bij het ontwerp blijft de koudevalcompensatie bij de ramen. Toepassing
van radiatoren of convectoren kunnen eventueel hiervoor gebruikt worden.
De LTV-convector eventueel met ventilator is een laagtemperatuurverwarming (LTV), die
aangesloten kan worden op een laagtemperatuurwarmtebron.
Duurzame opwekking
Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, zal over enige tijd eindigen. Er zijn nu
al nieuwbouwprojecten zonder aansluiting op het gasnet. Ook voor monumenten is een
aardgasloze toekomst mogelijk, wanneer ingezet wordt op andere duurzame vormen van
energieopwekking en energieopslag. Elektriciteit, het liefst vanuit de zon en wind, wordt
belangrijker. Ook biobrandstoffen kunnen een goede vervanger zijn, de CO2-uitstoot bij
vergassende verbranding is 'kort-cyclisch' en daarmee niet extra milieubelastend.
De nieuwe ‘hr-ketel’ is de elektrische warmtepomp. Het elektriciteitsverbruik van de
warmtepomp voor verwarming en het andere elektriciteitsverbruik dient gecompenseerd te
worden door duurzame elektriciteitsopwekking om energieneutraal met worden. Dit lukt voor
monumenten niet binnen het gebouw.
Andere verwarmingsmogelijkheden zijn stadsverwarming en houtverwarming.
Stads- en restwarmteverwarming
Het duurzaamheidsgehalte van stads- of restwarmteverwarming is niet op alle plaatsen even
hoog. De toepassingsmogelijkheid hangt geheel af van de nabijheid van restwarmte
producerende bedrijven of instellingen. Het is voor gebouweigenaren een eenvoudig
alternatief voor ketels.
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Figuur 6: Voorbeeld afleverset stadsverwarming
Houtgestookte verwarming
Op kleine schaal is het gebruik van hout interessant. Een mooi voorbeeld is de toepassing
van een houtsnipperketel voor kasteel Middachten, waarmee de CO2-kringloop wordt gesloten
vanuit de houtproductie vanuit het landgoed. De ontwikkelingen op het gebied van
windenergie, waterkracht en nieuwe concepten met de zon maken dat het steeds
gemakkelijker wordt om gasloos te gaan. Voor duurzame opwekking van elektriciteit met de
zon zijn verschillende gebouwgebonden oplossingen beschikbaar, zoals zonnepannen.

Figuur 7: Voorbeeld van zonnepanelen, een zonnepan
Afsluitend is met deze voorbeelden aangetoond dat installaties hulpmiddelen zijn om onze
monumenten in de toekomst te kunnen behouden. Anders gezegd: installaties zijn
hulpmiddelen om monumenten beeldbepalend te laten blijven voor de omgeving. Goed om
tijdens deze studiedag de ervaring te delen in innovatieve verbetering van monumenten met
respect voor het verleden en onze toekomstige generatie.
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AFWEGINGSKADERS VLAAMSE OVERHEID VOOR ENERGETISCHE
INGREPEN BIJ BESCHERMD ERFGOED
Rudy De Graef
Agentschap Onroerend Erfgoed
Abstract
Het agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelde in 2017 drie afwegingskaders die inspelen
op de actuele vraagstukken rond duurzaam bouwen en meer bepaald energiezuinigheid en
onroerend-erfgoedzorg.
Het afwegingskader Historisch schrijnwerk biedt handvatten om hedendaagse comfort- en
gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch
buitenschrijnwerk in beschermd gebouwd erfgoed. Als eerste stap dient de erfgoedwaarde
van het schrijnwerk vast te worden gesteld. Een tweede stap is nagaan wat de
bewaringstoestand en herstelbaarheid van het schrijnwerk is. Uit deze twee onderzoeken
dient te worden afgewogen of behoud en herstel is aangewezen, of dat vervanging zich
opdringt. Als derde stap moet worden onderzocht hoe het schrijnwerk presteert op gebied van
comfort en welke (bijkomende) comforteisen eraan worden gesteld. Het afwegingskader
voorziet hier enerzijds in een tweede afweging bij behoud, waarbij onderzocht wordt wat de
impact is van de werken in functie van een comfortverbetering en worden de beste
oplossing(en) geselecteerd. Het afwegingskader voorziet anderzijds in een tweede afweging
in functie van de keuze van het model bij vervanging.
Het afwegingskader Dakisolatie biedt een aantal criteria aan om het isoleren van daken bij
beschermd erfgoed te kunnen beoordelen. Het is ten eerste belangrijk na te gaan welke
isolatiebehoefte er is. Een tweede onderzoek focust op de erfgoedwaarde. Een derde stap is
het bepalen van de bouwtechnische en -fysische toestand van de dakconstructie. Een vierde
en laatste stap is het bepalen van de isolatiemogelijkheden. Na het onderzoek kunnen één of
meerdere oplossingen worden getoetst aan een elftal afwegingscriteria die een uitgangspunt
vormen voor een positieve of neutrale impact op het beschermde erfgoed. Het gaat om criteria
die met het exterieur te maken hebben zoals het streven naar behoud van het dakenspel, de
herkenbaarheid van de opgaande muren, de detaillering van het dak en de dakkapellen en
het behoud van het dakafwerkingsmateriaal. Criteria gekoppeld aan het interieur zijn het
streven naar het behoud en (eventueel) het zichtbaar houden van de dakconstructie en de
binnenafwerking. Ten slotte zijn er algemene criteria zoals de kans tot herwaardering; de
mogelijkheid een bijkomende belasting kunnen dragen; het vermijden van risico op
bouwfysische degradatie en de mogelijkheid tot inspectie.
Het afwegingskader Zonne-energie in een erfgoedcontext voorziet een stroomschema met vijf
stappen en bijhorende criteria om na te gaan op welke manier een zonne-energie-installatie
in deze context kan worden geïntegreerd. Een eerste stap bestaat uit de evaluatie van de
erfgoedwaarden en de mogelijke impact van een zonne-energiesysteem hierop. In een
tweede stap worden de constructiewijze en -materialen van het dak onderzocht en het
bijhorende draagvermogen. Daarna wordt in de derde stap afgewogen of een zonne-energieinstallatie de belevingswaarde van het specifieke deel van de erfgoedsite al dan niet
beïnvloedt. Als vierde stap onderzoek je hoe de visuele impact van een installatie kan
geminimaliseerd worden. Stap vijf voorziet in het nagaan van enkele zaken zoals de
toegankelijkheid in functie van inspectie, brandveiligheid en de afwerking van de leidingen en
kabels.
Deze afwegingskaders brengen geen zwart-wit-oplossing voor elke vraagstelling rond deze
kwesties. De cases illustreren dat het vaak om maatwerk gaat. Ze onderstrepen ook het
belang van het betrekken van specialisten, zowel voor het uittekenen van een voorafgaande
energieaudit als voor het bedenken van de juiste technische oplossing met uitgewerkte
detailtekeningen.
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1. Inleiding
Het agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelt afwegingskaders voor de omgang met
onroerend erfgoed. Het agentschap maakt immers dagelijks weloverwogen afwegingen
wanneer het om advies gevraagd wordt bij een stedenbouwkundige vergunning of een
aanvraag tot toelating. Deze kaders moeten een duidelijker inzicht geven in de criteria die bij
advisering meespelen, daarnaast beogen ze een uniforme aanpak in de adviesverlening over
heel Vlaanderen te garanderen. Een afwegingskader kan ook helpen om een goede
inschatting te maken over de ontwikkelingskansen. De afwegingskaders respecteren het
huidig regelgevend kader en hebben een niet-bindend karakter. Het zijn handreikingen voor
restauratieprofessionelen en eigenaars, beheerders en gebruikers (zoals huurders en
pachters) van beschermde gebouwen. Maar ook erkende onroerend-erfgoedgemeenten of
andere besturen kunnen de afwegingskaders gebruiken bij het uitoefenen van hun taken (1).
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, koos in de beleidsnota
Onroerend Erfgoed 2014-2019 ”de zorg voor het onroerend erfgoed te laten bijdragen aan de
duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving” als één van de vijf strategische doelstellingen.
Het beleidsveld onroerend erfgoed participeert daarbij in de discussie rond klimaatverandering
en legt de nadruk op hergebruik en zuinig ruimte- en materiaalgebruik. De minister wil ook dat
onroerend erfgoed zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de energieprestatie-eisen, vandaag en
in de toekomst. In de nota van de Vlaamse Regering over ‘energiezuinigheid en
onroerenderfgoedzorg’ (2), ingediend door ministers Geert Bourgeois en Annemie
Turtelboom, wordt specifiek verwezen naar de opmaak van een afwegingskader
‘energiebesparende maatregelen in beschermd erfgoed’. Dit kader moet transparantie in de
beoordeling van energiebesparende maatregelen in beschermd erfgoed bieden. Het zorgt
voor een stroomlijning van de zienswijzen en geeft een afleesbare motivering weer van de
beslissing.
Het agentschap Onroerend Erfgoed reageerde met de opmaak van tot nu toe drie
afwegingskaders die specifiek inspelen op de kwesties rond energiezuinigheid. Deze kaders
werden opgesteld door werknemers uit de verschillende afdelingen van het agentschap en in
samenspraak met een specifieke klankbordgroep om erover te waken dat het kader ook in de
buitenwereld wordt gedragen.
Het afwegingskader over historisch schrijnwerk (3) kwam tot stand door een projectgroep
onder redactie van erfgoedconsulent Frederik Mahieu en in samenwerking met een
klankbordgroep met vertegenwoordigers van Afdeling Ruimtelijk Beleid Leuven, Dienst
Cultuur en Erfgoed Koksijde, de vereniging van restauratie-conservatiearchitecten in
Vlaanderen Gorduna vzw en de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed (VCOE).
Het afwegingskader over dakisolatie bij beschermd erfgoed (4) kwam tot stand door een
projectgroep onder redactie van erfgoedconsulent Rudy De Graef en in samenwerking met
een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Gorduna vzw, Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst Oost, de VCOE, het Vlaams Energieagentschap en het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.
Het afwegingskader over zonne-energie in een erfgoedcontext (5) kwam tot stand door een
projectgroep onder redactie van erfgoedconsulent Eline Buyle en in samenwerking met een
klankbordgroep met vertegenwoordigers van Afdeling Ruimtelijk Beleid Leuven, Dienst
Cultuur en Erfgoed Koksijde, Gorduna vzw en de VCOE.
2. Een goede start: energieaudits
Om een grotere energiezuinigheid te realiseren in gebouwen met erfgoedwaarde is het
belangrijk dat de eigenaars van deze gebouwen correcte en doelgerichte informatie
ontvangen over het uitvoeren van ingrepen die de energiezuinigheid van hun eigendom en de
bijhorende installaties kunnen verbeteren en die verzoenbaar zijn met de aanwezige
erfgoedwaarden. Hiervoor kan iedere eigenaar van een beschermd goed een
gespecialiseerde energieaudit (6) laten uitvoeren. De resultaten van een dergelijke audit
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geven de mogelijkheden van te nemen maatregelen aan, rekening houdend met de
aanwezige erfgoedwaarden, de technische mogelijkheden en de zekerheid dat de
energiebesparende werken zinvol zijn. Zij geven ook een inschatting van de te verwachten
energiewinsten en verbetering van het wooncomfort. Het is daarbij van belang dat alle
ingrepen die men wil uitvoeren ook in de context van het gehele gebouw worden bekeken.
Het heeft immers weinig zin op een bepaalde plek aanpassingen te doen, terwijl enkele meters
verder die oplossing volledig teniet gedaan wordt door een ander probleem.
Momenteel wordt een opleiding ‘energieconsulenten onroerend erfgoed’ opgestart. De
opleiding zal voornamelijk gericht zijn op restauratie-architecten die hun kennis over energieaspecten bij onroerend erfgoed willen vergroten. De eerste afgestudeerden zullen mogelijk
vanaf eind 2018 energieaudits kunnen opstellen. Daarnaast kunnen gespecialiseerde
studiebureaus ook zulke audits uitvoeren. (7)
3. Afwegingskader over historisch schrijnwerk
Schijnwerk is vaak beeldbepalend voor een gebouw en dat zowel aan de buitenzijde als in het
interieur. Het streven naar hoger comfort op gebied van warmte, geluid, veiligheid en
onderhoud leidt er vaak toe dat historisch schrijnwerk wordt vervangen door schrijnwerk dat
een negatieve impact heeft op de erfgoedwaarde van het gebouw. Het afwegingskader
‘Historisch Schrijnwerk’ biedt een hulp om hedendaagse comfort- en gebruikerswensen te
verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch buitenschrijnwerk inbeschermd erfgoed. Wanneer je beslissingen wil nemen over behoud, aanpassing of vervanging
van historisch schrijnwerk dan voorziet het afwegingskader ‘Historisch Schrijnwerk’ een
onderzoek op drie vlakken.

Figuur 1: Architecturale waarde: fraai vormgegeven houten schrijnwerk maakt deel uit van de
architecturale vormgeving van de voorgevel, Gent Kunstlaan 41 (© agentschap Onroerend
Erfgoed)
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Als eerste stap stel je de erfgoedwaarde van het schrijnwerk vast. Daarbij wordt gefocust op
de historische, de architecturale en de artistieke waarde van schrijnwerk, glas en hang- en
sluitwerk (8). Bij de historische waarde zijn ook de aspecten zeldzaamheid en authenticiteit
van belang. 18de-eeuws schrijnwerk is uiterst zeldzaam, maar ook origineel schrijnwerk uit
de 19de of vroege 20ste eeuw tref je zelden aan. Wanneer daar dan nog origineel glas in zit,
of als het een uitzonderlijke toepassing zoals bronzen of betonnen raamkaders betreft, is de
historische waarde nog groter. Als het schrijnwerk dan ook nog eens in zijn oorspronkelijke
staat bewaard bleef, met inbegrip van alle oorspronkelijke onderdelen en zonder (veel)
wijzigingen in de loop der jaren heeft het een hoge authenticiteit. Ook de historische
gelaagdheid is een aandachtspunt, bijvoorbeeld 18de-eeuws in basis, 19de eeuws
‘gemoderniseerd’. Bij een hoge architecturale waarde heeft het schrijnwerk een onmiskenbare
link met het gebouw waarin het zich bevindt. Specifieke constructiedetails en de vormgeving
maken dat het schrijnwerk typerend en beeldbepalend is binnen die setting, stijl of
bouwperiode. De artistieke waarde heeft te maken met de kustzinnige uitwerking van een
detail of het geheel, een artistiek verfijnd smeedijzeren hekwerk voor een raam is daar een
mooi voorbeeld van.
Een tweede stap is nagaan wat de bewaringstoestand en herstelbaarheid van het schrijnwerk
is. In deze stap onderwerp je de verschillende onderdelen van het schrijnwerk aan nader
(technisch) onderzoek: het vast kader bestaande uit elementen als de onder- en
tussendorpels en de stijlen; de bewegende delen samengesteld uit raamvleugels,
onderdorpels, roeden en deurblad en ten slotte het hang en sluitwerk. Vaak is het voldoende
om bepaalde onderdelen te herstellen - of eventueel te vervangen - en is het niet nodig om
het schrijnwerk in zijn geheel te vervangen. Vaak is plaatselijk herstel ook de goedkopere
oplossing! Hoe slechter de bewaringstoestand van het schrijnwerk hoe ingrijpender het herstel
zal zijn en hoe hoger de herstelkost. Op een gegeven moment kan het economisch gezien
interessanter worden om schrijnwerk te vervangen, maar ook dan moet het verlies aan
erfgoedwaarde in rekening gebracht worden.
Uit deze twee bovenvermelde onderzoeken kan je concluderen of behoud en herstel is
aangewezen, of dat vervanging zich opdringt. Het afwegingskader voorziet hier een eerste
gecombineerde afweging, die getoond wordt in onderstaand schema.
eerste afweging: HISTORISCHE ERFGOEDWAARDE EN BEWARINGSTOESTAND
Hoge of zeer hoge historische Behoud en herstel
waarde en matige of goede
bewaringstoestand
Hoge of zeer hoge historische Vervangen naar bestaand model
waarde
en
slechte
bewaringstoestand
Geen, lage of neutrale historische Behoud en herstel of vervangen
waarde en matige of goede
bewaringstoestand
Geen, lage of neutrale historische Vervangen
waarde
en
slechte
bewaringstoestand
Als derde stap onderzoek je hoe het schrijnwerk presteert op gebied van comfort en welke
(bijkomende) comforteisen eraan worden gesteld. Het kan hier zowel gaan over warmte- en/of
geluidscomfort als over de veiligheidsprestaties van het schrijnwerk.
Als het om heel zeldzaam of authentiek schrijnwerk gaat en er dus sprake is van een hoge
historische waarde, gaat de voorkeur altijd uit naar materieel behoud. Als dit schrijnwerk nog
hersteld kan worden, is vervanging geen optie. Bij dit te behouden schrijnwerk kun je – indien
nodig - verschillende alternatieven afwegen om de prestaties van het schrijnwerk te
verbeteren. We denken hierbij aan ingrepen zoals kierdichting, het plaatsen van binnen- of
-4-

buitenluiken, het voorzien van een achter- of voorzetraam, het aanbrengen van een
oplegbeglazing en het vervangen van glas. Bij elk van deze oplossingen dien je na te gaan
wat de impact is op de historische waarde en de elementen die deze waarde
vertegenwoordigen, zoals het raam, het glas en het hang- en sluitwerk. Ook de impact op het
profiel van het bestaande schrijnwerk en de mogelijkheid om het aan te passen, dient
onderzocht te worden. In uitzonderlijke situaties zal je daarom, bij een te hoge impact, geen
aanpassingen kunnen doorvoeren. Ten slotte moet je ook het effect van aanpassingen op het
uitzicht en de erfgoedwaarde van het interieur bekijken.
Als de bewaringstoestand van dit heel zeldzaam of authentiek schrijnwerk zeer slecht is, kan
je het vervangen naar bestaand model. Ook hier kan je, indien mogelijk comfortprestatieverhogende aanpassingen doorvoeren die die de verschillende aanwezige waarden niet
aantasten.
Wanneer het schrijnwerk echter neutrale, lage of geen historische waarde heeft, is de
herstelbaarheid bepalend. Is het schrijnwerk nog herstelbaar, dan heb je de keuze tussen
vervangen of herstellen. Als herstel onmogelijk blijkt, is vervanging de enige mogelijkheid.
Hierbij kan je het model baseren op een andere historisch model, indien mogelijk met
comfortprestatie-verhogende aanpassingen die de waarde niet aantasten. Je kan ook
onderzoeken of een hedendaags model geschikt is.
Het afwegingskader voorziet hier enerzijds een tweede afweging bij behoud, die getoond
wordt in onderstaand schema. De bedoeling is dat je nagaat wat de impact is van de werken
in functie van een comfortverbetering en dat je de beste oplossing selecteert (of combineert).
tweede afweging bij behoud : COMFORTVERBETERINGSMOGELIJKHEDEN
Mogelijke
impact op histori- impact
op impact op het
comfortverbetering
sche
waarde bestaand
interieur
(schrijnwerk, glas, raamprofiel
hang- en sluitwerk)
Kierdichting
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Luiken
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Plaatsen achterzetraam
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Plaatsen voorzetraam
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Plaatsen oplegbeglazing
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Vervangen van het glas
Geen – weinig - veel Geen – weinig - Geen – weinig veel
veel
Het afwegingskader voorziet anderzijds een tweede afweging bij vervanging, die getoond
wordt in onderstaand schema.
tweede afweging bij vervangen: KEUZE VAN HET MODEL
beoordeling
model
zeer hoge of hoge architecturale of Naar bestaand model, indien mogelijk met
artistieke waarde / hoge historische comfortprestatie-verhogende aanpassingen die deze
waarde maar niet herstelbaar
waarde niet aantasten
Geen,
lage
of
neutrale Naar ander historisch model, indien mogelijk met
architecturale of artistieke waarde
comfortprestatie-verhogende aanpassingen die deze
waarde niet aantasten
Naar hedendaags model
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Figuur 2: Vervanging van schrijnwerk met behoud van glas-in-lood en integratie van een
achterzetraam, gemeentehuis Kampenhout (© agentschap Onroerend Erfgoed)
Het afwegingskader sluit af met vijf cases die de verschillende mogelijkheden illustreren (9).
Een eerste voorbeeld toont kasteel De Klosse in Zwijnaarde (Gent). Hier werd geopteerd voor
behoud en herstel van het schrijnwerk. Het schrijnwerk dateert uit de eerste bouwfase, heeft
een hoge authenticiteitswaarde en dus ook een hoge historische waarde. De vormgeving en
de technische detaillering is typerend voor dit 19de-eeuwse
neoclassicistische gebouw waardoor de architecturale waarde groot is. De artistieke waarde
uit zich onder meer in de verzorgde uitwerking van raamprofileringen en spanjoletten. Uit het
onderzoek bleek dat de technische bewaringstoestand over het algemeen goed was en dat
het schrijnwerk herstelbaar was. Vanuit de vaststelling van een hoge historische waarde en
de herstelbaarheid was de eerste afweging behoud en herstel na te streven. Het onderzoek
naar de bestaande en gewenste comfortprestaties wees vooral op een vraag naar een hoger
warmte- en geluidcomfort. Na het afwegen van de verschillende mogelijkheden werd het
plaatsen van een achterzetraam uitgesloten omdat binnenluiken dit onmogelijk maakten. Het
plaatsen van een voorzetraam zou dan weer te veel impact hebben op het buitenaanzicht.
Daarom werd geopteerd het enkel glas te vervangen door verdund dubbel glas van slechts
10 mm dikte bestaande uit een buitenblad van 3 mm getrokken glas, 3 mm luchtspouw gevuld
met een Kryptongas en een binnenblad van 4 mm floatglas. Dit betekende een verbetering
naar een U-waarde van 2W/m2K. De te behouden historische raamkaders konden deze
‘beperkte’ verdikking van het glaspakket met 6 mm aan. De metalen roeden werden langs de
binnenzijde gerecupereerd. Aan de buitenzijde werd een nieuw T-profieltje voorzien dat
gemastikeerd werd. Door met één glasplaat te werken kreeg het glas een grotere stijfheid en
worden koudebruggen ter hoogte van de roedes vermeden.
Een tweede case verhaalt over het behoud en herstel van het schrijnwerk van de pastorie van
Meuzegem in Wolvertem (Meise). Het schrijnwerk maakte deel uit van een waardevolle
verbouwingsfase en werd qua historische en architecturale waarde als hoog beoordeeld. De
toestand was matig maar herstelbaar. Een eerste afweging op basis van deze elementen was
dan ook voor behoud en herstel te kiezen. Ook hier waren er vooral eisen op gebied van
warmtecomfort. Na afweging werd het plaatsen van een voor- of achterzetraam uitgesloten
omwille van de te grote impact. Het plaatsen van een oplegbeglazing werd ook uitgesloten
omdat deze keuze een iets grotere impact op het waardevolle interieur zou hebben dan de
uiteindelijk oplossing: het enkel glas vervangen door dun dubbel glas (10 mm) met behoud
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van de structurele roeden. Er werd ook kierdichting toegepast.
In een derde illustratie zie je hoe het schrijnwerk van een begijnhofwoning in Kortrijk naar
bestaand model werd vervangen. Na onderzoek bleek het om jong schijnwerk met enkel
floatglas en recent hang- en sluitwerk te gaan. De bewaringstoestand was matig maar
herstelbaar. De eerste afweging was dan ook dat zowel behoud als vervanging mogelijk
waren. Het onderzoek van de comfortprestatie wees op een te laag warmte- en
veiligheidscomfort. Hieruit werd geconcludeerd dat het beter was om het schrijnwerk te
vervangen. Bij de afweging over de keuze van het model baseerde men zich op de 19deeeuwse toestand - die als referentie voor de restauratie van het begijnhof wordt aangenomen
– maar dan met aangepaste comfortprestatie.
Bij het vierde voorbeeld, het Mattenkot in Vilvoorde, werd een hedendaags model
geïntroduceerd. Het bestaande schrijnwerk was weliswaar herstelbaar maar had een lage
historische en geen architecturale of artistieke waarde. Het ging immers om 20ste-eeuws
schrijnwerk in de aangepaste raamopeningen van een 17de-eeuws gebouw. Zowel behoud
als vervanging waren dus mogelijk, maar om de comfortprestatie te verhogen werd besloten
de ramen te vernieuwen. Omdat er geen historische bronnen voorhanden waren, werd
geopteerd voor een hedendaagse invulling, weliswaar met een verwijzing naar de
kruismonelen die wellicht ooit in het gebouw aanwezig waren.

Figuur 3: Nieuw hedendaags schrijnwerk met verwijzing naar kruismonelen, Mattenkot in
Vilvoorde (© agentschap Onroerend Erfgoed)
De vijfde case geeft een toelichting over het modernistische metalen schrijnwerk van het
sanatorium Lemaire in Tombeek (Overijse). Het gebouw uit 1938 werd ontworpen door
architect Maxime Brunfaut. Het stalen schrijnwerk uit deze bouwperiode is beeldbepalend en
heeft dus een hoge erfgoedwaarde. De toestand was echter relatief slecht, sommige delen
waren herstelbaar, maar deze presteerden slecht op alle comfortvereisten. De nieuwe
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bestemming als serviceflats gecombineerd met de hoogte van het gebouw en het grote
aandeel van glas in de gevel, legde daarenboven hoge normen op, daarom werd besloten het
geheel van het schrijnwerk te vervangen. Er werd gekozen voor het bestaand model, met
waar mogelijk comfortprestatie-verhogende aanpassingen. Deze aantasting (vervanging)
wordt wellicht getolereerd in het perspectief van het behoud van het totale gebouw. Hier is
een duidelijke afweging gemaakt. Dat hierdoor erfgoedwaarden verloren gaan is inherent aan
een afweging (en niet per definitie verkeerd).Het nieuwe metalen schrijnwerk heeft een
thermisch onderbroken profiel met dubbel glas en een verbeterde winddichting, het aanzicht
is identiek aan het oorspronkelijke schrijnwerk.
4. Afwegingskaders over dakisolatie bij beschermd erfgoed
Bij de realisatie van historische gebouwen werd meestal weinig of niet thermisch geïsoleerd.
Pas in de jaren 1970 met de bijhorende energiecrisissen begon langzaam maar zeker de
vraag naar verstandiger energieverbruik boven te drijven. Het isoleren van daken kan een
belangrijke bijdrage energiebesparende maatregel zijn (10). Het aanbrengen van dakisolatie
heeft vaak een impact op de erfgoedwaarde van de gebouwen. Enerzijds zijn er
bouwtechnische en bouwfysische risico’s die tot een degradatie van de gebouwen kunnen
leiden. Anderzijds zijn er de esthetische risico’s: de oorspronkelijke binnenafwerking van een
zolder verdwijnt soms onder een thermisch deken of de elegante vormgeving van
dakkapelletjes wordt aangetast doordat ze ingepakt worden in een dik pak isolatie. Het
afwegingskader streeft naar een algemene toepasbaarheid in Vlaanderen en streeft naar een
evenwicht tussen het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, in casu het aanbrengen
van dakisolatie, en de erfgoedzorg. Zolang energiebesparende maatregelen verzoenbaar zijn
met de erfgoedwaarde en de instandhouding ervan is er echter geen reden om daken van
gebouwen met erfgoedwaarde niet beter te isoleren.
Het afwegingskader handelt over het al dan niet toepassen van dakisolatie bij beschermd
erfgoed, meer bepaald bij beschermde monumenten en gebouwen in beschermde stads- en
dorpsgezichten en in cultuurhistorische landschappen en erfgoedlandschappen. Het
afwegingskader gaat niet dieper in op de restauratie van daken, hoewel het isoleren van daken
vaak gebeurt naar aanleiding van restauratie- of onderhoudswerken aan een dak of gebouw.
Het onderzoek start steeds met de vaststelling van vier elementen. Het is ten eerste belangrijk
na te gaan welke isolatiebehoefte er is . De hierboven vermelde energieaudit kan hierin een
belangrijke rol spelen. Als bijvoorbeeld de ruimte onder het hellend dak niet verwarmd dient
te worden, is het misschien mogelijk de zoldervloer te isoleren. Zo bespaart je dubbel: op de
energiefactuur, maar ook op het isolatiemateriaal en de plaatsing. De isolatiebehoefte kan
ingegeven zijn vanuit een vraag naar duurzamer energieverbruik, comforteisen, het oplossen
van een bouwfysisch probleem of het tegemoetkomen aan wettelijke normen.
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Figuur 4: Het modernistisch woonhuis van schrijver Maurice Roelants in Lennik, naar ontwerp
van architect Willy Van Der Meeren, is een beschermd monument. Het gebouw bestaat uit
twee betonnen schalen, oorspronkelijk geïsoleerd met een laag argex en afgewerkt met een
laag plastic. Het dak en de wanden vormen één doorlopend geheel. Dit dakconcept vormt een
belangrijk onderdeel van de historische en meer bepaald de architectuurhistorische waarde
(© agentschap Onroerend Erfgoed)
Een tweede onderzoek focust op de erfgoedwaarde. Vooraleer we het dak kunnen isoleren
moeten we een waardenstelling opmaken: welke elementen en kenmerken zijn van belang in
functie van de erfgoedwaarde van het dak. Onroerend erfgoed kan één of meerdere
erfgoedwaarden bevatten zoals architecturale, artistieke, historische en technische waarde
(11). Het Onroerenderfgoedbesluit bepaalt volgende selectiecriteria: zeldzaamheid,
herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde (12). Aanvullend kan
een analyse met waardenstelling nuttig zijn, bijvoorbeeld als de informatie uit het
beschermingsbesluit en -dossier niet gedetailleerd genoeg is. De erfgoedwaarden zijn
zichtbaar of herkenbaar door verschillende erfgoedelementen en erfgoedkenmerken.
Elementen zoals dakkapellen, daklantaarns, gootconstructies, schouwen, kroonlijsten,
nokken, balustrades en de bedaking in zijn geheel kunnen de verschillende erfgoedwaarden
van een gebouw ondersteunen. Een gaaf 17de-eeuws gebinte met telmerken kan de
historische waarde van dat pand versterken. Erfgoedkenmerken worden bepaald door een
bepaalde stijlperiode (zoals gotiek, barok, neoclassicisme en art deco), de constructiewijze
(bv. vakwerkbouw),…
Een derde stap is het bepalen van de bouwtechnische en -fysische toestand van de
dakconstructie. Elementen als constructiewijze en opbouw, aantastingen, stabiliteit en
draagkracht kunnen hiervoor van belang zijn.
Een vierde en laatste stap is het bepalen van de isolatiemogelijkheden: welke
isolatiematerialen zijn het meest geschikt zijn en waar wordt de isolatie best geplaatst: boven,
onder of tussen de constructie? Of isoleert men beter de zoldervloer?
Na het onderzoek van voorgaande criteria kunnen één of meerdere oplossingen worden
getoetst aan een aantal afwegingscriteria. De afweging gebeurt op basis van elf afwegingsprincipes die een uitgangspunt vormen voor een positieve of neutrale impact op het
beschermde erfgoed. De bedoeling is het gebouwd onroerend erfgoed zó te isoleren dat de
erfgoedwaarden behouden blijven. Deze afwegingsprincipes zijn richtinggevend.
Vijf afwegingsprincipes focussen op het exterieur. Het ‘streven naar behoud van het
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dakenspel’ houdt in dat men bijvoorbeeld een uitgebalanceerde architecturale dakopbouw niet
verstoort. Bij éénvoudige zadeldaken van vrijstaande gebouwen stelt zich hier meestal geen
probleem. Bij ingewikkelde gecombineerde daken kan het belangrijk zijn oog te hebben voor
de relatie en de verhouding van verschillende dakpartijen ten opzichte van elkaar. De
afwegingsprincipes ‘streven naar het behoud van herkenbaarheid van opgaande muren’,
‘streven naar behoud van detaillering dak’, ‘streven naar het behoud van de detaillering van
dakkapellen’ en ‘streven naar behoud van dakafwerkingsmateriaal’ sluiten hier sterk bij aan.
Ze focussen elk op specifieke elementen van het dak. Zal een ‘opdikking’ van het dak een
opgaande muur in het niets laten verdwijnen of zal een dakkapel wegzinken in een dikkere
dakopbouw, waardoor alle details verloren gaan? Dit zijn elementen die nauwlettend in het
oog moeten worden gehouden.
Twee afwegingsprincipes concentreren zich op het interieur. Het betreft enerzijds het streven
naar het behoud en (eventueel) het zichtbaar houden van de dakconstructie. Een waardevolle
dakconstructie dient behouden te worden, ook wanneer ze niet zichtbaar is. Wanneer de
dakconstructie op zich geen of weinig waarde heeft kan overwogen worden ze te vernieuwen
of aan te passen. Een constructie kan ook een beeldbepalend element zijn in het interieur van
een gebouw, het is dan belangrijk deze constructie te (blijven) tonen. Anderzijds is er het
streven naar het behoud en (eventueel) het zichtbaar houden van de binnenafwerking, ook
wanneer ze niet zichtbaar is omdat ze bijvoorbeeld verborgen is achter een recentere
afwerking of geen bijzonder decoratief aspect heeft, omdat deze afwerking bijdraagt tot de
(historische) erfgoedwaarde(n). Ook decoratieve afwerkingen en beschilderingen kunnen
belangrijk zijn. Indien een binnenafwerking een uitzonderlijke waarde heeft of wanneer de
zichtbaarheid ervan belangrijk is, dient deze zichtbaar te blijven. Bij de keuze voor isolatie is
het belangrijk geen afwerking te voorzien die deze decoratieve elementen verbergt.
Vier afwegingsprincipes hebben te maken met enkele algemene aandachtspunten. Er is ten
eerste de kans tot herwaardering. De plaatsing van isolatie kan worden aangegrepen om de
restauratie en/of het onderhoud van de dakbedekking, de dakconstructie, de detailleringen en
het interieur mogelijk te maken. Ten tweede moet de dakconstructie een bijkomende belasting
kunnen dragen of in die zien aangepast worden zonder aantasting van de erfgoedwaarden.
Een derde belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de plaatsing van dakisolatie geen
bouwfysische degradatie van het dak en het gebouw mag opleveren. Het ontstaan van koude
bruggen bijvoorbeeld, die tot inwendige en oppervlaktecondensatie kunnen leiden, moet
vermeden worden. Ten slotte moet de mogelijkheid tot inspectie van de gebouwonderdelen
mogelijk blijven.
Deze elf afwegingsprincipes worden in een tabel weergegeven. Dit biedt de mogelijkheid om
in deze tabel met minnetjes en plusjes te werken en zo een beeld te krijgen op een verkiesbare
oplossing. Indien een bepaald principe in verhouding tot de andere principes belangrijker is,
kan er gekozen worden om meerdere plusjes of minnetjes toe te kennen, zo’n beoordeling
blijft maatwerk. We tonen dit aan de hand van een uitgewerkte case: de kapel van de
koloniegebouwen in de gemeente Merksplas.
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Figuur 5: Binnenzicht op de kapel van Merksplas Kolonie, na restauratie van het dak. Het niet
originele, verlaagde en geïsoleerde plafond onttrekt het bovenste deel van de prachtige
dakstructuur aan het oog en verhindert de zenitale lichtinval. (foto TV Erfgoed & Visie bvba
en architect K. Loomans)
Stap A in het vooronderzoek is het bepalen van de isolatiebehoefte (13). De kapel is niet meer
in gebruik voor de eredienst. Momenteel is het een multifunctionele ruimte (feestzaal). De
restauratie van de kapel past in de meerjarenrestauratie van een groter deel van de koloniesite
(kapel en boerderij). De kapel was oorspronkelijk open tot in de nok. De kosten voor het
verwarmen van het gebouw waren groot, waardoor er op een gegeven moment een vals
plafond in het hoogste gedeelte werd aangebracht. Men wil het gebouw herwaarderen, onder
andere door de oorspronkelijke toestand te herstellen en het gebouw beter te isoleren. Het
betreft vooral het isoleren van het hoofddak en de daken van de zijbeuken. Er werd geen
energieaudit uitgevoerd.
Stap B bestaat uit het bepalen van de erfgoedwaarde. De kapel is onderdeel van de centrale
gebouwen van de voormalige Rijksweldadigheidskolonie van Merkplas. Het gebouw is
beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde: een gevangeniscomplex waarvan de oorsprong teruggaat tot 1823 en dat voor het
Vlaams Gewest een uniek en intact voorbeeld is van de opbouw en inrichting van een 'onvrije'
weldadigheidskolonie. De verschillende gebouwen, hoewel intern aangepast, geven een
duidelijk beeld van de evolutie van het strafwezen van de 19de eeuw tot heden. De sociaalculturele waarde wordt als volgt omschreven: “De Rijksweldadigheidskolonie is een relatief
intact voorbeeld van de uitvoering van een sociale wetgeving, die zijn oorsprong vindt in de
periode van de Koninklijke Nederlanden en die verder evolueerde bij het ontstaan van België.
De uitvoering van die wetgeving heeft zijn repercussies naar een specifieke inrichting van een
gebied en naar een specifieke inplanting van een aantal gebouwen die bepalend zijn voor het
algemeen beeld van de kolonie”. De kapel is in zijn constructiewijze vrij uniek en
vooruitstrevend voor zijn tijdsperiode. De volledige dakstructuur bestaat namelijk uit acht
gietijzeren decoratief uitgewerkte boogspanten die het volledige dak dragen. De zichtbare
dakkap is sierlijk uitgewerkt met geprofileerde kepers en een bebording in een visgraatpatroon. Het verhoogde nokgebinte wordt bekroond met een transversaal daklicht, dat
momenteel volledig aan het oog ontnomen wordt, doordat eronder het geïsoleerd vals plafond
werd aangebracht. Daardoor kan via dit daklicht geen licht meer toetreden tot de ruimte. De
daken hebben beperkt opgaande muren met dekstenen in blauwe hardsteen.
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In stap C stellen we de bestaande toestand vast, die is vrij slecht. Het dak dient dringend
gerestaureerd te worden omwille van de vele waterinfiltraties via de goten. De decoratieve
bebording in het interieur is op verschillende plaatsen verschoven. Herstel van de bebording
is uitsluitend mogelijk langs de buitenzijde. Door het afsluiten van het verhoogde nokgebinte
met het vals plafond was de oorspronkelijke ruimtelijke beleving niet meer aanwezig. Het dak
is gedeeltelijk afgewerkt met asbesthoudende leien. Aandachtspunten bij restauratie zijn de
aansluitingen van de daken met de historische stalen ramen van het verhoogde nokgebinte
en de beperkte hoogte van de opgaande gevels van de noordgevel.
Wat de isolatiemogelijkheden betreft stellen we in stap D vast dat het gebouw oorspronkelijk
open was tot in de nok. Isolatie in opbouw is mogelijk maar er zijn enkele aansluitingen die
extra aandacht en oplossingen op maat vragen. Isoleren aan de binnenzijde is ook mogelijk,
maar het interieur is waardevol.
Na dit vooronderzoek kunnen we de verschillende isolatiemogelijkheden toetsen aan de hoger
vermelde criteria.
Wat criterium I betreft, namelijk het ‘streven naar behoud van het dakenspel’, vertrekken we
met de vaststelling dat het gebouw een gevarieerde bedaking heeft van gewolfde zadeldaken,
lessenaarsdaken en gevarieerde kegelvormige spitsen. Het centrale hoofddak wordt van de
onderliggende daken van de zijbeuken gescheiden door een lichtstrook. Gezien de schaal
van het gebouw zal het opdikken van de hoofddaken weinig impact hebben op het beeld van
het dakenspel. Isoleren aan de binnenzijde zal geen impact hebben op het dakenspel.
Criterium II focust op het ‘ behoud van herkenbaarheid opgaande muren’. Er zijn aan de daken
van de zijbeuken beperkt opgaande muren, afgewerkt met natuurstenen dekstenen en een
natuurstenen decoratief element. Bij het isoleren aan de binnenzijde stelt zich geen probleem.
Bij het isoleren aan de buitenzijde zijn de opgaande muren te laag, er dient dan een verhoging
van de opgaande muren te gebeuren of er dient met een verholen goot gewerkt te worden.
Indien de architect hiervoor een goede oplossing uitwerkt, stelt zich geen probleem.
Het derde criterium onderzoekt het ‘streven naar behoud van detaillering dak’. De daken zijn
relatief eenvoudig opgebouwd, er stellen zich dus geen problemen. Er zijn geen dakkapellen,
maar er is wel een verhoogd nokgebinte tussen het hoofddak en de onderliggende zijdaken.
Bij elke vorm van isoleren dient hier aandacht aan besteed te worden, wil je een positieve
beoordeling voor criterium IV verkrijgen.
Het vijfde criterium stelt de vraag naar het behoud van dakafwerkingsmateriaal’, aangezien
het hier hoofdzakelijk om asbesthoudende leien gaat, is vervanging aan de orde.
Met de nog integraal aanwezige en beeldbepalende oorspronkelijke stalen spantconstructie
is criterium VI ‘streven naar behoud en eventueel het zichtbaar houden van de dakconstructie’
zeker relevant. Een gedeelte van de constructie is verstopt achter een geïsoleerd vals plafond,
waardoor de historische ruimtelijke beleving en lichtinval niet meer waarneembaar is. De
unieke dakconstructie wordt best zichtbaar gelaten, isoleren aan de binnenzijde is nefast. Het
zevende criterium, ‘streven naar behoud en eventueel het zichtbaar houden van de
binnenafwerking’, sluit hier bij aan: op de originele spanten is een schildering aangebracht en
er is ook een originele beplanking aanwezig. De binnenafwerking wordt best zichtbaar gelaten,
isoleren aan de binnenzijde tast de erfgoedwaarde van het interieur volledig aan.
Criterium VIII legt de nadruk op de kans tot herwaardering die het isoleren kan bieden. Het
dak van het gebouw is dringend toe aan een grondige restauratie. Dit is meteen een kans
voor herwaardering van het gebouw, aanpassingen die in de loop der tijd werden doorgevoerd
en een aantasting zijn voor de erfgoedwaarde kunnen worden weggewerkt. Door het
verbeteren van de isolatiewaarde van schrijnwerk en dak kan het verhoogde nokgebinte terug
worden opengemaakt. Bij het vernieuwen van de dakbedekking worden aansluitingen en
goten vernieuwd zodat vochtinfiltratie in de binnenmuren wordt gestopt. De bestaande
dakconstructie is daarenboven voldoende gedimensioneerd om een bijkomende belasting aan
te kunnen, zodat bijkomende isolatie plaatsen geen probleem stelt, wat een positieve
beoordeling voor criterium IX oplevert voor alle isolatiemogelijkheden.
Criterium X stelt dat het plaatsen van dakisolatie geen bouwfysische degradatie van het dak
en het gebouw mag opleveren. Bij het isoleren aan de buitenzijde vormt zich geen probleem:
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de isolatieschil kon continu worden geplaatst. Bij het isoleren aan de binnenzijde dient de
oplossing in detail onderzocht te worden.
Ten slotte is er Criterium XI dat de mogelijkheid tot inspectie beoordeelt. Er zijn geen
voorzieningen voor inspectie van het dak. Met de vernieuwing van het dak kunnen ook de
nodige klimhaken aangebracht worden.
Onderstaande tabel toont een overzicht van de impact van de verschillende isolatiekeuzes op
de verschillende criteria.
isolatie

onder de constructie

Isolatie tussen de constructie

op en tussen de constructie

op de constructie

het principe wordt gevolgd
het principe wordt niet gevolgd
het principe is niet van toepassing

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
/
+
+
+

-

-

-

++

+
+
/
+

+
+
/
+

+
+
+
+

++
+
+
+
+

op de zoldervloer

+
/

Streven naar behoud van het dakenspel
Streven naar behoud van herkenbaarheid opgaande muren
Streven naar behoud van detaillering dak
Streven naar behoud van detaillering dakkapellen
Streven naar behoud van dakafwerkingsmateriaal
Streven naar behoud en eventueel het zichtbaar houden van
de dakconstructie
VII Streven naar behoud en eventueel het zichtbaar houden van
de binnenafwerking
VIII Kans tot herwaardering
IX De dakconstructie kan een bijkomende belasting aan
X Geen bouwfysische degradatie van het dak en het gebouw
XI Mogelijkheid tot inspectie
I
II
III
IV
V
VI

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Omwille van de unieke dakconstructie en het behoud van de erfgoedwaarde is de plaatsing
van isolatie aan de buitenzijde in dit geval te verkiezen, deze oplossing heeft geen negatieve
impact op het dak. De architect werkt hiertoe alle details uit voor goede aansluitingen met
opgaande muren en het schrijnwerk van het verhoogd nokgebinte.
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Figuur 6: Detailfoto’s voor (links) en na (rechts) van de aansluiting van het lagere dak met
de opgaande muur. Bij de nieuwe toestand zien we een verholen goot (foto’s TV Erfgoed &
Visie bvba en architect K. Loomans)

Figuur 7: Details van de uitvoering bestaande toestand (boven) en nieuwe toestand (onder)
van de aansluiting van het lagere dak met de opgaande muur (tekeningen TV Erfgoed & Visie
bvba en architect K. Loomans)
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Figuur 8: Binnenzicht op de kapel van Merksplas Kolonie, na restauratie van het dak. In dit
gebouw werd het dak aan de buitenzijde geïsoleerd door middel van het sarking-principe. Het
niet originele verlaagde geïsoleerde plafond dat de prachtige dakstructuur aan het oog onttrok,
kon verwijderd worden en zo werden ook de daklichten opnieuw functioneel (foto’s TV Erfgoed
& Visie bvba en architect K. Loomans)
5. Afwegingskaders over zonne-energie in een erfgoedcontext
Naast het beperken van energieverlies is het lokaal opwekken van energie, waaronder zonneenergie een waardevolle en steeds populairdere manier om bij te dragen aan een duurzame
ontwikkeling van onze leefomgeving. Dit afwegingskader geeft objectieve richtlijnen voor het
plaatsen van een zonne-energie-installatie in een erfgoedcontext. Het kan hier om
verschillende systemen gaan. Zo is er de opwekking van zonnestroom met zonne-,
fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) of met zonneleien, -pannen, bitumen of EPDM. Het kan
ook om het gebruik van zonnewarmte gaan, verkregen door middel van een zonneboiler of collector of zonthermische daken.
De plaatsing van dergelijke systemen moet op een weloverwogen manier gebeuren. Het kader
voorziet hiertoe een stroomschema met vijf stappen en bijhorende criteria.
Een eerste stap bestaat uit de evaluatie van de erfgoedwaarden en de mogelijke impact van
een zonne-energiesysteem hierop. Uitgangspunten hiervoor zijn de erfgoedwaarden die in het
beschermingsbesluit staan vermeld en de erfgoedelementen- en kenmerken en de
belevingswaarde - de mate waarin een gebouw of een site als een kwalitatief beeld wordt
ervaren - van de site. Als de impact laag is, dan is het plaatsen van zonne-energiesysteem
mogelijk (onder voorwaarden) en kan men doorgaan naar stap 4. Zo wordt de impact
bijvoorbeeld eerder laag beschouwd als het gaat om een site of gebouw beschermd omwille
van de culturele, sociale of volkskundige waarde. Als de impact hoog is, is bijkomend
onderzoek naar de materialisatie en de kenmerken van het specifieke gebouwdeel of deel van
de site nodig. Nieuwe toevoegingen kunnen bij een gebouw bijvoorbeeld de architecturale of
artistieke waarde schaden van een specifieke dakvorm, van een bijzondere toepassing van
dakbedekking of de detaillering ervan. In een landschap kunnen er nu of later wijzigingen
nodig zijn aan waardevolle omgevingselementen of kan de ruimtelijke structuur of de
historische indeling van een site geschaad worden.
In een tweede stap onderzoek je de constructiewijze en -materialen van het dak en het
bijhorende draagvermogen. Je gaat na of het dak het extra gewicht en de bijkomende
windbelasting aan kan. In principe kan een installateur deze inschatting maken. Daarna weeg
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je in de derde stap af of een zonne-energie-installatie de belevingswaarde van het specifieke
deel van de erfgoedsite al dan niet beïnvloedt.
In het kader wordt gesteld dat “Indien uit één van deze eerste drie stappen blijkt dat de
erfgoedwaarde van (een deel van) een site geschaad zal worden door de plaatsing van het
zonne-energiesysteem dan kan de aanvraag niet onvoorwaardelijk gunstig geadviseerd
worden. Het Onroerenderfgoeddecreet stelt namelijk dat er aan beschermde goederen geen
handelingen mogen gesteld worden die de erfgoedwaarde ervan aantasten
(passiefbehoudsbeginsel). Na elk onderdeel worden echter alternatieven aangeboden. Het
kan dan gaan over een ander type van zonne-energiewinning, een andere locatie of een
alternatieve manier van afwerking” (14).
Als vierde stap onderzoek je hoe de visuele impact van een installatie kan geminimaliseerd
worden. Dit kan je doen door de installatie zoveel mogelijk in te passen binnen de architectuur
en de omgeving. Hiervoor kan je een aantal algemene principes hanteren. Plaats de installatie
zoveel mogelijk uit het zicht, meestal is dat best op de grond of desnoods op een plat dak,
liever niet op hellende daken. Gebruik ook een onopvallende afwerking en geen speciale of
opvallende vorm en beperk de installatie tot de eigen energiebehoefte. Daarnaast kan je
enkele locatiespecifieke principes hanteren. Wanneer je de installatie op de grond voorziet is
het aangewezen het bestaande reliëf of aanwezige barrières te gebruiken, je kan bijkomend
bufferen door het geheel te verzinken in de grond of door het op een andere wijze te
camoufleren. Op platte daken is de afstand tot de dakrand belangrijk, door een goede
plaatsing en een aangepaste hellingshoek is het vaak mogelijk een installatie quasi
onzichtbaar op te stellen. Indien je toch opteert voor een opstelling op een hellend dak of een
gevel is het aangewezen de installatie zo laag mogelijk te plaatsen, in een rechthoekvorm en
degelijk uitgebalanceerd.
Stap 5 voorziet het nagaan van enkele zaken zoals de toegankelijkheid in functie van
inspectie, de brandveiligheid en de afwerking van de leidingen en kabels.
Het afwegingskader voorziet een stroomschema om de plaatsing te beoordelen, we geven dit
schema hier integraal mee (15).

Figuur 9: Verzonken opstelling: de zonnepanelen zijn volledig onder het maaiveldniveau
geplaatst (bron: www.ecodomebv.nl)
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Stap 1a. Algemene waardering van de site
 Is er door het opwekken van zonne-energie een risico op schade (16) aan één van de
erfgoedwaarden die de aanleiding voor de bescherming vormde?
Ja/nee
 Scoren de erfgoedelementen en –kenmerken van het pand zelf of van het deel van de
site waar men zonne-energie op de grond wil opwekken hoog op één of meerdere van
de volgende criteria: zeldzaamheid, herkenbaarheid, authenticiteit, representativiteit,
ensemblewaarde en contextwaarde?
Ja/nee
 Draagt het pand zelf of het deel van de site waar men zonne-energie op de grond wil
opwekken bij tot de belevingswaarde van de beschermde site?
Ja/nee
Heb je geen enkele keer of slechts één keer ‘ja’ geantwoord? Het winnen van zonneenergie is (onder voorwaarden) mogelijk op deze locatie. Ga naar stap 4.
Heb je twee of drie keer ‘ja’ geantwoord? Ga naar stap 1b.
Stap 1b. Intrinsieke erfgoedwaarde
 Installatie op of ter vervanging van
Bijzonder of kwetsbaar dakmateriaal
Ja/nee
Dakbedekking met een bijzonder of decoratief legpatroon
Ja/nee
Bijzondere dakvorm
Ja/nee
Dak met waardevolle detaillering
Ja/nee
Historisch waardevol bouwmateriaal
Ja/nee
 Ingrepen aan waardevolle omgevingselementen noodzakelijk
Ja/nee
 Schade aan
Ruimtelijke structuur site
Ja/nee
Historische indeling site
Ja/nee
Heb je één of meerdere keren ‘ja’ geantwoord? Het winnen van zonne-energie is niet
mogelijk op deze locatie. Ga na welke alternatieven mogelijk zijn.
Heb je geen enkele keer ‘ja’ geantwoord? Ga naar stap 2.
Stap 2. Fysieke toestand
 Draagvermogen dakconstructie is voldoende
Ja/nee/nvt
Heb je ‘nee’ geantwoord? Het winnen van zonne-energie is niet mogelijk op deze locatie.
Ga na welke alternatieven mogelijk zijn.
Heb je ‘ja’ of ‘niet van toepassing’ geantwoord? Ga naar stap 3.
Stap 3. Belevingswaarde
 Wijziging uitzicht
Ja/nee
 Schade aan belevingswaarde van de site
Ja/nee
Heb je twee keer ‘nee’ geantwoord? Met dit systeemtype is het winnen van zonneenergie mogelijk op deze locatie. Hou rekening met de aandachtspunten uit stap 5
Heb je één keer ‘nee’ geantwoord? Ga naar stap 4.
Heb je geen enkele keer ‘nee’ geantwoord? Het winnen van zonne-energie is niet
mogelijk op deze locatie. Ga na welke alternatieven mogelijk zijn.
Stap 4. Visuele impact beperken
 Algemene principes:
Zo veel mogelijk uit het zicht
Ja/nee
Onopvallende afwerking
Ja/nee
Geen speciale of opvallende vorm
Ja/nee
Niet groter dan nodig is voor de eigen energiebehoefte
Ja/nee
 Locatiespecifieke principes:
Visuele hinder beperkt door plaatsingswijze en positie
Ja/nee
Heb je vijf keer ‘ja’ geantwoord? Het winnen van zonne-energie is mogelijk op deze
manier. Hou rekening met de aandachtspunten uit stap 5.
Heb je minder dan vijf keer ‘ja’ geantwoord? De aanvraag moet aangepast worden om
zowel aan de algemene als aan de locatiespecifieke principes te voldoen.
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Het afwegingskader sluit af met zeven cases die de verschillende mogelijkheden illustreren,
we lichten er twee toe.
De eerste case (17) handelt over de parochiekerk Sint-Trudo in Opitter, Limburg. De kerk
(zonder de toren) werd in 1936 beschermd als monument omwille van haar artistieke,
oudheidkundige en geschiedkundige waarde. Pas in 1997 werden de kerktoren en de
kerkhofmuur beschermd als monument omwille van de historische waarde. Tegelijkertijd werd
het momenteel in onbruik geraakte kerkhof rondom de kerk omwille van de historische waarde
als stadsgezicht beschermd. De kerk werd tussen 2000 en 2003 gerestaureerd. De vraag
werd gesteld of het mogelijk is om een bepaalde hoeveelheid elektrische energie op of rond
het gebouw op een duurzame manier op te wekken. Eén van de technische oplossingen om
dit te realiseren is het plaatsen van zes zonnepanelen op het zuidelijk dakvlak.
Om te onderzoeken of dit mogelijk is moeten eerst de erfgoedwaarden worden geëvalueerd.
Het beschermingsbesluit vermeldt onder meer de artistieke waarde (18). Het aanbrengen van
een zonne-energiesysteem levert dus een risico op schade. De kerk scoort hoog op de criteria
herkenbaarheid, authenticiteit, representativiteit en contextwaarde. De kerk draagt bij tot de
belevingswaarde van de site, ze ligt aan het dorpsplein en is beeldbepalend binnen de
dorpskern. De kerk scoort dus positief op de drie criteria die de algemene waardering van de
site bepalen. We onderzoeken daarom de intrinsieke erfgoedwaarde van het dak zelf. Dat
bestaat niet uit bijzondere of kwetsbare materialen en heeft ook geen bijzonder legpatroon of
een bijzondere vorm. De plaatsing van een zonne-energiesysteem brengt zodoende geen
waardevolle detaillering in het gedrang.
Als tweede stap onderzoeken we de fysieke toestand van het dak in kwestie. Na de recente
restauratie kan het bijkomend gewicht van een zonne-energiesysteem geen problemen
opleveren. We bekijken bijgevolg in stap 3 hoe de belevingswaarde zal beïnvloed worden. Het
uitzicht van het schipdak zal wijzigen, dat dak is daarenboven volledig zichtbaar vanuit de
omgeving en draagt bij tot de belevingswaarde van de site. De conclusie is dat er geen
zonnestroom gewonnen kan worden op dit dak. Men kan wel onderzoeken of een alternatieve
locatie op de kerksite mogelijkheden biedt.
Een tweede case bespreekt de omgeving van het hof van Oudenaarde in Vossem, Tervuren,
beschermd als dorpsgezicht vanwege de artistieke en historische waarde. De site bestaat
grotendeels uit weilanden, begrensd door hagen en groenstructuren ten opzichte van de
verkavelingen in het noorden en noordwesten. Naast de gebouwen is een tuinzone,
afgeschermd met opgaande beplanting. De plaatsing van tien zonnepanelen op het weiland
ten noordoosten van de historische gebouwen en de tuinzone zou een technische antwoord
kunnen bieden op de vraag naar de opwekking van elektrische energie op een duurzame
wijze op deze site. Deze zone is door het reliëf en de beplantingen niet zichtbaar vanop de
openbare weg. De opgewekte energie zal dienen om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Figuur 10: Gezicht op het hof van Oudenaarde in Vossem, Tervuren. De panelen zullen
achter de gebouwen worden geplaatst. (© agentschap Onroerend Erfgoed)
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Als eerste stap worden de erfgoedwaarden geëvalueerd. Vanwege de aanwezige artistieke
en historische waarde is er een hoog risico op schade door nieuwe toevoegingen. Het
dorpsgezicht scoort hoog op de criteria herkenbaarheid, authenticiteit en contextwaarde. Door
het open karakter kan men de omgeving van het Hof van Oudenvoorde in haar geheel
ervaren. Het gezicht op de gebouwen heeft publieke bekendheid, de belevingswaarde is dus
hoog. De site scoort daarom positief op de drie criteria die de algemene waardering van de
site bepalen. De intrinsieke erfgoedwaarde van de locatie waar men de zonnepanelen wil
plaatsen moet dus onderzocht worden. Historische kaarten tonen een constante van
opgaande beplanting in de nabijheid van de hoeve en een open landschap daar rond. Om dat
karakter te behouden mogen de weilanden niet ‘verbossen’ en moet de beplanting
onderhouden worden. Het plaatsen van de panelen gaat hier perfect mee samen en zal de
ruimtelijke structuur en de historische indeling niet schaden, er is met andere woorden geen
probleem voor de intrinsieke erfgoedwaarde.
In een volgende stap schatten we de belevingswaarde in. Het uitzicht van de site zal enerzijds
wijzigen door het plaatsen van zonnepanelen. Anderzijds is deze zone niet zichtbaar vanuit
de historische gebouwen omdat zij van elkaar gescheiden worden door de tuinzone met
opgaande beplanting. Vanwege het reliëf is de zone in kwestie ook niet zichtbaar vanop het
openbaar domein. De belevingswaarde van de site zal bijgevolg niet geschaad worden.
Het winnen van zonne-energie is dan ook mogelijk op het weiland ten noordoosten van de
historische gebouwen en de tuinzone.
6. Conclusie
Afwegingskaders brengen geen zwart-wit oplossing voor elke vraagstelling rond deze
kwesties. Er zijn heel wat mogelijkheden tot het aanpakken van schrijnwerk, het isoleren van
daken en het werken met zonne-energie in een erfgoedcontext, afhankelijk van de specifieke
situatie. Daarom dient men in het achterhoofd te houden dat elke case een specifieke
vraagstelling heeft en dat advies op maat noodzakelijk is. Zelfs indien een stroomschema
voorhanden is, moet men ad hoc de problematiek bekijken en afwegen ten opzichte van een
aantal relevante criteria.
Elk geval is apart en verdient het om bestudeerd de worden. De impact van eender welke
aanpassing dient steeds nauwgezet onderzocht te worden, het gaat om maatwerk. Het belang
van de ervaring van specialisten mag daarbij niet uit het oog verloren worden. Goede
oplossingen liggen vaak in de detaillering besloten. De verschillende cases in het
afwegingskader tonen ook aan dat het uitwerken van de juiste technische oplossing met
uitgewerkte detailtekeningen een belangrijk hulpmiddel is om tot een goed resultaat te komen.
Vaak kan er dan ook tot op zekere hoogte tegemoet gekomen worden aan bepaalde
energieprestatie-eisen. Maar men moet ook beseffen dat een gebouw met erfgoedwaarde niet
eenvoudigweg naar een passiefgebouw kan omgevormd worden en dat erfgoedsites niet
steeds volledig zelf in hun energiebehoefte kunnen voorzien.
Tot slot is het belangrijk te beseffen dat men steeds het gehele gebouw dient te beschouwen.
Een pleister op een houten been heeft weinig zin. Aanpassingen aan onderdelen van
gebouwen moeten men dan ook in relatie tot de andere delen van het gebouw bekijken.
7. Nawoord
Voor de samenstelling van deze tekst werd uitvoerig geput uit de teksten en illustraties van
de afwegingskaders zelf, waarvoor mijn dank aan alle auteurs.
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VERDUURZAMEN VAN MONUMENTEN: VISIE EN AANPAK VAN DE RCE
Marc Stappers en Huub van de Ven
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding
Duurzaamheid betekent rekening houden met het milieu door verantwoord om te gaan met
materiaal, energie en water. Deze wijze van omgaan is bij monumenten niets nieuws. Voor
een deel zijn monumenten hierdoor al duurzaam, vooral als het gaat om materiaalgebruik.
Maar voor een deel zijn ze dat ook niet en valt er dus wat te verbeteren. Dan gaat het meer
over het energieverbruik. Steeds meer monumenteneigenaren nemen hun
verantwoordelijkheid voor het milieu, door energiebesparende maatregelen te nemen of zelf
duurzame energie op te wekken.
Dit is goed mogelijk, zolang het gebeurt met oog voor de cultuurhistorische waarden. Want
daar lijkt vaak het grootste struikelblok te liggen, maar tegelijkertijd zit daar ook altijd de
oplossing. Dat vraagt wel om een andere manier van kijken en werken.
Als het om duurzaamheid gaat zijn monumenten geen uitzondering meer, maar doen ze
steeds meer mee. Monumenten kunnen energiezuiniger worden, meer comfort bieden en het
milieu sparen. De vraag is alleen hoe je dat goed aanpakt.
2. Wat vindt de RCE?
Energie besparen is nodig, ook in monumenten en andere historische gebouwen. Het is de
belangrijkste stap tegen hoge energielasten, de uitstoot van CO2 en klimaatverandering. Vaak
bestaat daarbij het idee dat nieuw beter is dan oud. Of dat vervangen beter is dan behouden
en verbeteren. Historische gebouwen laten echter het tegendeel zien. Oud en duurzaam
sluiten elkaar niet uit. Sterker nog: ze zijn goed in één adem te noemen. Al moet daar vaak
wel wat voor gebeuren. Want duurzaamheid komt niet vanzelf. Ook niet bij monumenten.
2.1. Waarom verduurzamen?
Energie besparen en schone energie opwekken is belangrijk en nodig tegen
klimaatverandering. Alleen is de bijdrage van monumenten aan het milieu erg klein. Daar is
hun aantal veel te laag voor: slechts 1,7 procent van alle gebouwen in Nederland is een rijks, gemeentelijk of provinciaal monument. Dat wil nog niet zeggen dat je niets moet doen. Er
zijn alleen wel grenzen aan wat je met monumenten voor het milieu kunt bereiken. En dat
vraagt weer om een realistische aanpak zonder het onderste uit de kan te willen.
Voor de portemonnee van individuele eigenaren kan energiebesparing wel veel uitmaken. De
ene keer is daar meer reden voor dan de andere keer, want tussen monumenten bestaan
grote verschillen in de hoogte van het energieverbruik. Een ander belangrijk punt voor
bewoners is een beter comfort. Dit is weliswaar geen besparing – meestal stijgt zelfs het
verbruik hierdoor – maar het verhoogt wel het woongenot.
2.2. Eerst besparen, dan opwekken
Verbeteren van de duurzaamheid en besparen op de energiekosten kan op vele manieren.
Daarin zit echter wel een bepaalde logische volgorde. Het is altijd beter om eerste energie te
besparen en dan pas energie op te wekken. Deze volgorde levert namelijk het meeste op voor
het milieu, de portemonnee en meestal ook het monument. Zonnepanelen lijken heel
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verleidelijk en krijgen veel aandacht, maar om de CO2-uitstoot te verminderen is besparen op
het verbruik veel effectiever. Ook zonne-energie belast het milieu, alleen minder dan kolen of
aardgas. Daarom blijft besparen nodig. Daarom ook is besparen de eerste stap in het
verduurzamen.
Besparen op het energieverbruik is bovendien vaak al mogelijk tegen geringe kosten en met
eenvoudige ingrepen. Eenvoudige en goedkope maatregelen om energie te besparen anders
dan isolatie kunnen vaak al aanzienlijk lagere energielasten opleveren. Daarnaast zijn deze
maatregelen vaak weinig ingrijpend voor een monument. Ook verhogen energiebesparende
maatregelen meestal het comfort in het pand, wat vaak een belangrijke wens is van eigenaren.
2.3. Het begint met onderhoud
Energie besparen begint met goed onderhoud, want een goed onderhouden monument is
energiezuiniger. Ramen en deuren door een timmerman weer goed passend laten sluiten,
zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder warmte naar buiten kan. Want bij historische vensters
gaat de meeste warmte niet verloren door het glas, maar door de kieren rondom het raam.
Goed onderhouden gevels zijn droger, waardoor ze beter isoleren. Bij goed onderhoud is het
bovendien binnen vaak droger. Ook dit spaart energie, want het opwarmen van droge lucht
kost minder energie dan vochtige lucht opwarmen.
2.4. Profiteer van alle sterke punten
Ieder gebouw heeft sterke en zwakke punten. Ook monumenten. En in ieder gebouw zijn die
punten weer anders. Sterke punten zijn er vaak genoeg, al kunnen ze in de loop van de tijd
wel naar de achtergrond zijn verdwenen. Zo zijn historische gebouwen zorgvuldig ‘ontworpen’
op de toetreding van licht en lucht. Hetzelfde geldt vaak voor het weren dan wel toelaten van
zonnewarmte. Bovendien zijn ze vaak gemaakt om het energieverbruik laag te houden,
bijvoorbeeld met tochtportalen, raamluiken, lambriseringen en afzonderlijke kleine ruimten die
sneller of apart zijn te verwarmen.
Kijk in de eerste plaats hoe het ‘ontwerp’ van het monument kan helpen bij het verduurzamen.
Hier liggen vaak veel kansen. Herstel of restaureer eerst alle historische onderdelen en
constructies om beter te kunnen profiteren van natuurlijk licht, natuurlijke ventilatie en
eventueel zonnewarmte. Herstel kamers-en-suite om het te verwarmen volume te verkleinen.
En plaats verdwenen isolerende voorzieningen terug zoals raamluiken, lambriseringen en
tochtportalen.
Zijn alle sterke punten van het gebouw volledig benut, kijk dan hoe u de zwakke punten
eenvoudig kunt verbeteren. Dit kan op allerlei manieren, waarover zo meteen meer. Laat
zwakke punten rusten die alleen zijn aan te pakken met ingrijpende of risicovolle maatregelen.
Want dan gaat het monument zelf zwaarder tellen.
2.5. Werk breed en integraal
Zwakkere punten aanpakken is alleen zinvol binnen een integrale, brede aanpak van alles dat
met energie en verduurzaming heeft te maken. Focus dus niet vanaf het begin op één of twee
grote maatregelen, maar kijk zo breed mogelijk naar alle opties die er zijn. Groot én klein. Dit
geldt voor monumenten nog sterker dan voor moderne gebouwen. Bij de laatste werkt men
vaak van buiten naar binnen: eerst de ‘schil’ isoleren, daarna nieuwe installaties. Monumenten
vragen vaak om een andere aanpak: van klein naar groot. En onder dat laatste kunnen ook
isoleren en nieuwe installaties vallen. Ze zijn in monumenten alleen niet het startpunt.
De beste aanpak in monumenten bestaat uit een pakket van verschillende goed op elkaar
afgestemde kleine ingrepen. Start met goedkope en gemakkelijk uitvoerbare maatregelen die
niet of nauwelijks ingrijpen in de historische materialen en constructies. Die verdienen in
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monumenten dus de eerste voorkeur. En van dit soort maatregelen zijn er heel veel. Dit loopt
van betere kierdichting, speciale isolerende gordijnen en ledverlichting tot leidingisolatie en
het optimaliseren van bestaande cv-installaties. Juist in monumenten kan het effect van deze
maatregelen soms groot zijn. Bovendien kan dit meestal zonder een vergunning en veel
rompslomp.
Is al het mogelijke gedaan om met simpele en snelle basismaatregelen energie te besparen,
dan kunnen grotere maatregelen een logische vervolgstap zijn. Eén van die grotere
maatregelen is isolatie. In monumenten is deze maatregelen niet helemaal vrij van risico’s,
zowel in technische zin als voor de cultuurhistorische waarden. Kijk daarom altijd eerst naar
vormen van isolatie die de minste risico’s opleveren. Dit geldt voor het isoleren van kappen
op vloerniveau, het isoleren van andere vloeren en het isoleren van vensters met een
binnenvoorzetraam. Bewaar de meest risicovolle vormen van isolatie voor het laatst, zoals het
isoleren van gevels en van de schuine delen van kappen.
Met een integraal plan kunnen eigenaren de verschillende maatregelen beter tegen elkaar
afwegen. Het gaat daarbij om twee soorten afwegingen.
Ten eerste de afwegingen rond de kosten en de baten. Kleinere maatregelen die veel
opleveren komen sneller bovendrijven als men eerst goed rondkijkt en alle mogelijkheden op
een rij zet. Het beste voorbeeld daarvan zijn tochtstrips. Die besparen bij historische vensters
meer dan isolatieglas, terwijl ze maar een fractie daarvan kosten. En dit is maar één opvallend
voorbeeld. Er zijn er meer.
Ten tweede spelen de afwegingen rond de plus- en minpunten van de verschillende
maatregelen voor het milieu en het monument. Hier kunnen grote verschillen in voorkomen.
Om bij de eerder genoemde tochtstrips te blijven; deze strips aanbrengen kan in monumenten
vrijwel altijd, maar het plaatsen van isolatieglas kan een ander verhaal zijn. Wel kunnen
speciale isolerende gordijnen een goed alternatief zijn voor isolatieglas. De keuze voor een
bepaalde duurzaamheidsmaatregel dient daarom helder te zijn, zeker als de alternatieven
minder ingrijpen in het monument.
2.6. Materiaal is ook energie
Dat vergeten we wel eens. Al zit veruit de meeste energie in het verwarmen en verlichten van
gebouwen, de energie die gemoeid is met hun materialen blijft toch interessant. Zeker als die
materialen soms honderden jaren meegaan, zoals in monumenten.
Door vrijkomende gebouwen niet te slopen maar weer in gebruik te nemen, spaart men de
energie uit die anders nodig zou zijn voor sloop en nieuwbouw. Het winnen, maken en
transporteren van bouwmaterialen kost veel energie, zeker in onze moderne tijd. Behoud of
hergebruik van materiaal is dan ook duurzaam.
Restaureren met materialen uit de nabije omgeving helpt om transportafstanden en dus
energieverbruik te beperken. Maar het belangrijkste is misschien wel het vakkundig
restaureren met materialen van goede kwaliteit die zeer lang meegaan. Hiermee kan men
herstel zo lang mogelijk uitstellen en dus ook energie uitsparen. Goed herstel van bakstenen
en natuurstenen gevels gaat grofweg drie keer langer mee dan minder goed herstel. De
energie die dit uitspaart zie je nergens terug in de boeken, maar draagt wel bij aan een beter
milieu.
3. Wat doet de RCE?
Duurzaamheid is voor de RCE niet helemaal nieuw; het heeft al langere tijd onze aandacht.
In 2001 zette de RCE het onderwerp voor het eerst op de kaart met een technische brochure
[1]. Als vervolg daarop verscheen in 2008 het Handboek Duurzame Monumentenzorg [2],
gemaakt in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en het Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie. Onderdeel van dit boek is een speciaal advies- en rekenmodel
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voor het verduurzamen van monumenten, de zogeheten DuMo-scan. In 2011 volgende het
boek Duurzaam erfgoed [3], samen met een landelijk symposium onder dezelfde titel.
De laatste jaren richt de RCE zich veel specifieker op het onderdeel energiegebruik. Daarbij
kijken we nadrukkelijker naar concrete maatregelen om de uitvoeringspraktijk te versoepelen.
Dit doen we niet alleen voor beschermde monumenten, maar voor alle historische gebouwen.
Daarnaast krijgen musea veel aandacht. Dit alles gebeurt binnen een speciaal
kennisprogramma met als titel Duurzaam Erfgoed. In een ander kennisprogramma werkt de
RCE aan energiemaatregelen op de grotere schaal van het cultuurlandschap.
3.1. Klimaatbeheerssysteem Climoticon
In 2014 liet de RCE de werking onderzoeken van het klimaatbeheerssysteem BaOpt,
tegenwoordig Climoticon geheten. Dit onderzoek gebeurde door de Technische Universiteit
Eindhoven in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen [4]. Het systeem gaat uit van
zogenaamde chaotische luchtstromingen (grote hoge) ruimten, waardoor bijvoorbeeld niet
alle warmte ‘naar boven trekt’. Dat zou veel energie moeten besparen, zelfs in nauwelijks
luchtdichte historische gebouwen. Bovendien kan het positief zijn voor het behoud van het
gebouw en de eventuele collectie. Voor veel eigenaren en beheerders van kerkgebouwen is
dit zeer welkom. Het blijkt echter niet heel eenvoudig om iets te zeggen over het
energieverbruik in dergelijke gebouwen en aulazalen vóór en na installatie van het systeem.
3.2. Duurzaamheid in kerkgebouwen
In 2016 en 2017 verschenen twee brochures over het binnenklimaat in historische
kerkgebouwen: Klimaatbeheersing in monumentale kerken [5] en Kerkorgels en
binnenklimaat [6]. Hoewel deze brochures niet volledig over duurzaamheid gaan, staan er wel
veel praktische tips in over dit onderwerp. En ook hier geldt dat het slim omgaan met het
binnenklimaat al een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheid. Namelijk door alleen
energie te stoppen in dat wat echt nodig is.
3.3. Zonne-energie op en rond monumenten
Wat zijn de mogelijkheden voor zonne-energie op en rond monumenten en binnen
beschermde gezichten [7,8,9]? Welke verschillende systemen zijn er? Wat doen ze visueel
en fysiek met een monument? Wanneer is dit acceptabel en wanneer niet? Wat zijn de
technische aandachtpunten? Welke alternatieven zijn er? En hoe zit het met de wet- en
regelgeving? Dat heeft de RCE onderzocht in een project. Het maakte onderdeel uit van een
zogeheten Green Deal met twee andere ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en branchevereniging Holland Solar. Het heeft drie verschillende publicaties
opgeleverd: een kleine publicatie voor plantoetsers en vergunningverleners, een andere
kleine publicatie voor eigenaren en huurders, en een grote publicatie voor architecten,
adviseurs en installateurs. Van alle drie volgt nog een herdruk met meer illustraties.
3.4. Basismaatregelen voor zuiniger monumenten
Simpel en snel energie besparen zonder grote gevolgen voor de portemonnee of het
monument. Op welke manieren kan dat? En wat levert het op? Dat onderzoekt de RCE op dit
moment. Het gaat hier om de mogelijkheden die het gebouw zelf biedt voor licht, warmte,
koelte en ventilatie zonder apparatuur in te zetten. Daarnaast gaat het om allerlei eenvoudige
maatregelen die soms veel kunnen opleveren, zoals ledverlichting, tochtstrips, isolerende
gordijnen, leidingisolatie, glasfolies en verbeteringen aan de bestaande cv-installatie. De
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nadruk ligt op historische woonhuizen, of ze nu wel of geen monument zijn. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en andere partijen kijken inhoudelijk mee. Het onderzoek zal
eind volgend jaar resulteren in twee publicaties: een kleine publicatie voor eigenaren en
huurders, en een grote publicatie voor vakmensen.
3.5. Isolerende glasfolies
Nieuw op de markt zijn folies om de isolatiewaarde van bestaand glas te verbeteren,
zogenaamde low-e glasfolies. Buitenlands onderzoek bij één soort glasfolie laat een belangrijk
verschil zien tussen de energieprestatie in tests en die in de praktijk. Mocht dit inderdaad zo
zijn – dat is dus nog geen uitgemaakte zaak – dan rijst de vraag waar dit verschil vandaan
komt en hoe het zit met de overige soorten glasfolies. Daarom wil de RCE onderzoek laten
doen. We willen weten hoe goed verschillende folies in de praktijk de isolatiewaarde van
enkelglas verbeteren.
Sinds kort blijken visuele veranderingen op te treden in meerdere, enkele jaren oude folies.
Ook dit willen we nader bekijken. Het onderzoek bevindt zich in de voorbereidingsfase.
3.6. Uitwisselen van ervaringen tussen musea
Musea richten zich op verduurzaming in drie opzichten: collectie, bezoekers en personeel.
Oftewel de depots, de zalen en de bezoekersfaciliteiten, en het kantoor. BREEAM is daarbij
een belangrijk hulpmiddel. Het is een tool om de duurzaamheidswinst van beoogde of
uitgevoerde maatregelen door te rekenen. Vooral musea in Amsterdam maken daar gebruik
van, gesteund door het beleid van de gemeente. Maar er zijn meer initiatieven, zoals Green
Key dat bijvoorbeeld het Centraal Museum in Utrecht hanteert. Of het museum Klok en Peel
in Asten, dat het 'groenste' museum van Nederland is. De Stichting Verduurzaming Musea
ondersteunt musea bij het invoeren van een duurzaamheidsbeleid. Royal Haskoning en de
RCE ontwikkelden samen een digitaal pakhuis waarmee musea hun kennis en ervaring
kunnen delen en verspreiden. Het pakhuis sluit nauw aan op de aanpak van BREEAM.
3.7. Slimmer omgaan met installaties in musea
Veel musea controleren de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in het gebouw met
allerlei installaties. Zonder deze te vervangen is waarschijnlijk veel energiewinst te boeken. In
Nederland stapten daarom zes musea in een project dat dit gaat onderzoeken onder leiding
van de Technische Universiteit Eindhoven. De RCE draagt, naast dat het financieel
deelneemt, ook zorg voor de begeleiding van het onderzoek.
Men onderzoekt daarbij drie verschillende strategieën. Als eerst of het mogelijk is om overdag
en ’s nachts energie te besparen door de installatie op een andere manier te regelen. Als
tweede wat het oplevert om de overgangen tussen het winter- en zomerseizoen geleidelijker
te laten verlopen. Als derde hoe het hanteren van een regelloze bandbreedte kan leiden tot
een besparing.de installatie tussen een gewenste onder- en bovengrens niet
regeltGecombineerd met het verlagen van de temperatuur wist museum De Hermitage in
Amsterdam hiermee grote besparingen te realiseren tot wel 50%, zoals blijkt uit het
proefschrift van Rik Kramen van de Technische Universiteit Eindhoven.
3.8. Managing Indoor Climate Risks in Museums
In 2017 werd de herziene versie van het boek Klimaatwerk uitgegeven: Managing Indoor
Climate Risks in Museums [10]. Deze uitgave schenkt aandacht aan duurzaamheid door de
klimaatstrategie van het museum beter af te stemmen op de waarde en gevoeligheid van hun
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collectie. Zo ontstaat een binnenklimaat dat past bij de aanwezige collectie en geen best
practise eldersEen dergelijke aanpak is nu zelfs opgenomen in het rekenmodel BREEAM inuse voor musea. Het kiezen van een passende klimaatstrategie kan energie besparen, zoals
onder andere bleek in Museum Martena in Franeker.Error! Bookmark not defined.
3.9. Toolkit Duurzaam Erfgoed
Dit is een online toolkit [11] om eigenaren en plantoetsers sneller wegwijs te maken in allerlei
energiemaatregelen voor monumenten. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? En wat
laat de gemeentelijke overheid meestal toe? De toolkit maakt per maatregel duidelijk waar
erfgoedzorgers meestal naar kijken en op toetsen. Eigenaren weten hierdoor beter in welke
richting ze moeten zoeken, of hoe ze gemakkelijker van richting kunnen veranderen. De toolkit
is bedacht en ontwikkeld door OOM Advies, de RCE maakt deel uit van de werkgroep die de
kit ondersteunt en onderhoudt.
3.10. BREEAM-model voor renovatie
De RCE maakt samen met anderen deel uit van de begeleidingsgroep van het zogeheten
Demi More-project. Onderdeel hiervan is het samenstellen van een Nederlandse editie van
het BREEAM-model voor renovatie en herinrichting van utilitair vastgoed. Iets anders dus dan
restaureren. Meer over het project en het model in de bijdrage van de provincie Noord-Brabant
in deze syllabus.
3.11. Financiën en verduurzaming
Wat kan de overheid doen om het verduurzamen van rijksmonumenten financieel te
stimuleren? En om welke duurzaamheidsmaatregelen gaat het dan? En hoe zit het met de
uitvoeringskwaliteit van deze maatregelen? Dat laat ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap onderzoeken in 18 zeer verschillende monumenten met oorspronkelijk geen
woonfunctie, zoals fabrieken, kerken en molens. De RCE begeleidt dit onderzoek. De eerste
fase van het onderzoek is onlangs afgerond en gepresenteerd op een speciaal symposium.
Binnenkort start de tweede fase, waarin we een aantal verduurzaamde monumenten wat
langer en meer in detail bekijken.
3.12. Opleidingen en cursussen
De RCE draagt inhoudelijk bij aan opleidingen, cursussen of cursusonderdelen over
duurzaamheid en energiebesparing bij de Erfgoed Academie, het Gelders Restauratie
Centrum, de cursus Restauratietechniek in Amsterdam en de cursus Restauratietechniek in
Maastricht. Momenteel werkt de RCE aan het keuzedeel Duurzaam restaureren voor de
reguliere restauratieopleiding Timmeren en Metselen op MBO-niveau 4.
4. Samen aan de slag
Duurzaamheid en energiebesparing staan midden in de belangstelling. Ook in de restauratie
van monumenten en het beheer van musea groeit de aandacht voor duurzaamheid. Steeds
meer eigenaren en beheerders willen energie besparen of zelf energie opwekken.
Plantoetsers en vergunningverleners zien hiervoor sneller plannen voorbij komen. En
adviseurs, architecten, aannemers en installateurs gaan hiermee vaker aan de slag.
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Monumenten en musea vormen geen uitzondering meer als het gaat om verduurzamen. Ze
kunnen weldegelijk energiezuiniger worden, meer comfort bieden en het milieu sparen. Iedere
restauratie is straks een duurzame restauratie. En ieder museum een duurzaam museum.
Maar daar moet wel nog een en ander voor gebeuren. De RCE is zich daarvan bewust en zet
in op het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Dit doen we samen met verschillende
partijen in het land. Daarnaast verrichten we onderzoek om de grootste kennislacunes op te
vullen. En ook dat kunnen en willen we niet alleen doen. Duurzaamheid is en blijft een
gemeenschappelijke inspanning. Samen gaan we aan de slag. Want energie steken in
duurzaamheid loont, ook bij monumenten en musea.
5. Referenties
[1] https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-27-duurzamemonumentenzorg.pdf
[2] https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/handboek-duurzame-monumentenzorg
[3] https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/duurzaam-erfgoed-duurzaamheidenergiebesparing-en-monumenten
[4] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2015/10/01/besluit-wobverzoek-over-onderzoeksrapport-naar-luchtbehandelingssysteem-in-aularijksuniversiteit-groningen
[5] https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/klimaatbeheersing-inmonumentale-kerken.pdf
[6] https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/kerkorgels-en-binnenklimaat.pdf
[7] https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/zonne-energie-en-uw-monument-wegwijzer-vooreigenaren-en-huurders
[8] https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/zonne-energie-in-de-historische-omgeving-groenegids
[9] https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/zonne-energieplannen-en-monumentenwegwijzer-voor-vergunningverleners
[10] http://www.springer.com/in/book/9783319342399
[11] http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl
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PRINCIPES IN DE PRAKTIJK:
AFWEGINGEN VAN EEN ARCHITECT IN DE PRAKTIJK VAN DUURZAME
MONUMENTENZORG
Vera Franken
TAK Architecten
Abstract
Om inzicht te krijgen in de afwegingen die in de praktijk van duurzame monumentenzorg
worden gemaakt, wordt het proces beschreven van de planvorming van de duurzame
restauratie van het pand Markt 85 in Delft, van conceptvorming naar de uitwerking en
uitvoering. Markt 85 in Delft is gelegen pal naast de Nieuwe Kerk van Delft en is een
rijksmonument. De ambitie van de opdrachtgever is om op de verdieping en zolder te wonen
en om de begane grond te verhuren als winkelruimte en om het pand klaar te maken voor de
toekomst.
Eerst is een integraal concept gevormd om het energieverbruik zodanig te beperken door
middel van isolatie van de schil, in combinatie met een ventilatiesysteem, zodat dit kan worden
gecombineerd met een verwarmingssysteem met een laag- tot zeer laagtemperatuur
afgiftesysteem dat kan worden gevoed door een duurzame bron. De uitwerking hiervan brengt
de nodige afwegingen met zich mee.
1. Het pand en de opgave
Het pand Markt 85 ligt in Delft tussen de Nieuwe Kerk en de Maria van Jessekerk, op de hoek
van de huizenrij die de Markt aan de zuidzijde begrenst. De prominente ligging in combinatie
met de rijk gedecoreerde houten veranda voorzien van schuifpuien met witte roederamen
maken het een zeer bijzonder en beeldbepalend pand.
Het pand is een rijksmonument en gebouwd in de periode tussen 1887 en 1891 als uitbreiding
van het Neerlandsch Koffiehuis van de heer F. H. Fijt, dat toen al was gevestigd in het
naastliggende pand, met gebruikmaking van de resten van de vroegere voorganger. Om het
koffiehuis van overdekte buitenruimte te voorzien werd ter hoogte van de verdieping een
houten veranda gebouwd. Later werd het koffiehuis omgedoopt tot café ‘De stompe toren’,
vermoedelijk als referentie aan de naastliggende kerktoren die tijdens de grote stadsbrand van
1872 zijn spits had verloren.
Aan het begin van de jaren 1950 werd de VVV gevestigd in het pand, waarbij de veranda werd
voorzien van glazen schuifwanden met roederamen, vermoedelijk om aanvullende
kantoorruimte te creëren. Vanaf die tijd is de VVV tot het begin van de jaren 2000 gevestigd in
het pand en heeft in de loop der jaren veel wijzigingen aangebracht. Het interieur werd
meerdere malen aangepast en ook de entrees werden verplaatst en aangepast.
De oorspronkelijke T-vensters werden in de jaren 1960 vervangen door H-vensters en in de
jaren 1970 weer vervangen door zesruits schuifvensters. Alleen het stolpraam in de kopgevel
ter plaatse van de verdieping is vermoedelijk nog oorspronkelijk.
Na jaren van leegstand werd het pand opgemerkt door Jeroen Stolk, die het pand in 2015
aankocht met de bedoeling op de verdieping en zolder zelf te gaan wonen en de begane grond
als winkel te verhuren. Hij heeft de duidelijke visie om het pand klaar te maken voor de
toekomst, wat inhoudt dat hij het wil restaureren en verduurzamen. Hij heeft TAK architecten
ingeschakeld om hiervoor een plan te maken. Om inzicht te krijgen in de afwegingen die in de
praktijk van duurzame monumentenzorg worden gemaakt zal ik u in de volgende paragrafen
meenemen in het proces van de planvorming van dit project, van conceptvorming naar de
uitwerking en uitvoering.
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Figuur 1: Foto van het pand uit 1938, waarop de veranda te zien is

Figuur 2: Foto uit 1956 waarop te zien is dat de glazen schuipui met roede ramen is
aangebracht
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2. De vorming van het concept
De eerste stap is het pand leren kennen. Allereerst maken de prominente ligging in combinatie
met de gedecoreerde houten veranda met de roederamen het pand zeer karakteristiek en
beeldbepalend; een herkenningspunt in Delft.
Het interieur was door de VVV behoorlijk aangetast, er waren vrijwel geen historische
binnenwanden, trappen of afwerkingen meer. Enige uitzondering hierop vormde de voormalige
buitengevel ter plaatse van de veranda: na de ontmanteling bleek deze muur inclusief de
oorspronkelijke gestucte afwerking en de kozijnen van de doorgangen met zelfs nog één
bovenlicht nog aanwezig. Na het verwijderen van de voorzetwanden werd in het
achterliggende metselwerk de loop van de oude trap zichtbaar en zelfs werd zichtbaar dat de
kap op enig moment was opgehoogd. Eveneens kwam ter plaatse van de zolder achter de
zachtboard beplating het originele gepotdekselde dakbeschot tevoorschijn. Duidelijk was ook
dat de dakkapel en ook de goot ter plaatse van de zij- en achtergevel waren aangepast.

Figuur 3: Na ontmanteling van het pand werd de voormalige buitenmuur van de veranda
aangetroffen
Vervolgens is het van belang om vroeg in het proces te proberen de kansen voor
verduurzaming te identificeren en op hoofdlijnen het concept voor de verduurzaming vast te
bepalen. Dit is gebeurd in overleg met bouwfysicus Martijn Droge van adviesbureau BOOM
Delft. Het doel van deze conceptvorming is te komen tot een plan om het energieverbruik
zodanig te beperken door middel van isolatie van de schil in combinatie met een
ventilatiesysteem, zodat dit kan worden gecombineerd met een verwarmingssysteem met een
laag- tot zeer laagtemperatuur afgiftesysteem dat kan worden gevoed door een duurzame
bron.
Het gebrek aan historisch waardevolle binnenafwerkingen maakte isolatie van de gevels vanaf
de binnenzijde mogelijk. Isoleren aan de binnenzijde van het pand maakt dat extra aandacht
moet worden besteed aan het voorkomen van inwendige condensatie in de constructie.
Daartoe is gekozen voor een dampopen isolatiesysteem, wat betekent dat vocht zich vrij door
de constructie kan bewegen. In tegenstelling tot een dampdicht systeem, waarbij men probeert
om te voorkomen dat vocht in de constructie komt, wordt bij een dampopen systeem ervoor
gezorgd dat het vocht dat in de constructie komt wordt gereguleerd en ook weer snel kan
verdampen. Aandachtspunt hierbij was (de samenstelling van) het pleisterwerk aan de
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buitenzijde van de gevel. Na inspectie door een gespecialiseerd bedrijf bleek dat op veel
plekken sprake was van scheurvorming en plaatselijke onthechting. Daarbij was het
(kalk)pleisterwerk voorzien van diverse elastische verflagen. Deze laatste verflagen zouden
damptransport door de gevel (zeer) negatief beïnvloeden. Er is voor gekozen om de
pleisterlaag geheel te verwijderen, om vervolgens nieuw stucwerk en gevelschilderwerk aan
te brengen op minerale basis.

Figuur 4: De bijzondere kapconstructie met het dakbeschot zijn nog zeer gaaf bewaard
gebleven
Het historische houten dakbeschot leidde voor het dak tot de keuze voor isolatie aan de
buitenzijde. De vensters en de glazen schuifpui met roede ramen werden als aandachtspunt
geïdentificeerd
omdat
deze
voldoende
geïsoleerd
moesten
worden
om
laagtemperatuurverwarming mogelijk te maken.
Voor de inpassing van het laagtemperatuur afgifte systeem voor de verwarming was de
winkelfunctie bepalend. Dit leidde tot de keuze voor een combinatie van vloer- en
plafondverwarming. De retourleidingen van dit systeem konden worden gebruikt om langs de
houten balkkoppen te leiden en zo het drogend vermogen van de constructie te vergroten[1,2]
en de kans op schade door inwendige condensatie nog verder te verkleinen. Het betreft hier
een preventieve maatregel, waarbij het warmteverlies beperkt blijft.
Voor het beperken van de risico’s op inwendige condensatie achter de binnenisolatie is
ventilatie van groot belang. Daartoe wordt gekozen om door middel van centrale afzuiging een
constante, lichte onderdruk in het pand te bereiken. Op deze manier is de kans dat vochtige
lucht in de constructie dringt verkleind. Wel moet worden gezocht naar mogelijkheden om het
energieverlies door ventilatie en klachten door tocht te beperken. Eveneens was het van
belang om de toegevoerde ventilatielucht voor te verwarmen om in combinatie met de laagtemperatuurverwarming voldoende verwarmingscapaciteit te creëren voor de mate van isolatie
die in het pand te bereiken was. De historische ventilatieroosters in de gevel boden hiervoor
uitkomst. Door de verse lucht via deze roosters het pand binnen te laten komen en tussen het
– verwarmde- plafond en vloer door te leiden wordt de lucht voorverwarmd voordat deze de
verblijfsruimten binnenkomt via roosters in het plafond. Voor de uitwerking van deze oplossing
is het van belang dat de ruimte tussen de balken waardoor de toevoer wordt geleid volledig
luchtdicht wordt uitgevoerd en dat de naastliggende balken worden geïsoleerd. Door middel
van capaciteitsberekeningen is bepaald hoeveel van ventilatieroosters op deze manier zouden
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moeten worden ingezet om voldoende toevoer te kunnen genereren, rekening houdend met
het gebruik en de onderdruk die door de afzuiging wordt gecreëerd. De afzuiging kon ook
strategisch worden ingezet om het energieverlies te beperken: bij de winkel wordt de afzuiging
ter plaatse van de toegangsdeuren geplaatst. Hierdoor wordt de koude lucht die het pand
binnen komt wanneer de deur wordt open gedaan als eerst weggezogen en niet eerst onnodig
verwarmd.

Figuur 5: Het concept van de verduurzaming, met het principe voor de isolatie van de schil,
de verwarming en de ventilatie
3. De bouwkundige uitwerking
3.1. Isolatie van de vensters en de glazen schuifpui: beeld vs. materiaal vs. prestatie
Om het pand met een laagtemperatuursysteem te kunnen verwarmen moet de gehele
bouwkundige schil van het pand, inclusief de vensters, een voldoende isolatieniveau halen.
Eén van de karakteristieken van het pand zijn de grote vensters en natuurlijk de glazen
schuifpui.
We hebben ervoor gekozen om de vensters te voorzien van dubbel systeem van isolerend
enkelglas, waarbij monumentenglas wordt aangebracht in de bestaande sponningen met
daarachter achterzetbeglazing met enkelglas, voorzien van een reflecterende folie. Met een
luchtspouw tussen de twee glasplaten wordt hiermee een U-waarde van 1,5 W/m²K bereikt.
Op deze manier kan je voldoende isolatie bereiken, zonder de dubbele weerspiegeling van
echt dubbel glas.
Voor de roede ramen in de schuifpui in de veranda, die uit de jaren 1950 stammen, is gekozen
voor een andere aanpak. Hier geldt dat de roeden als zeer beeldbepalend kunnen worden
gezien, maar dat de waarde niet gelegen was in de leeftijd of kwaliteit van het materiaal.
Daarbij was de pui zeer verweerd en in slechte conditie door slecht onderhoud. Daarbij was
voor het beperken van het energieverlies via de gevel dit juist een cruciaal onderdeel. Een,
met de andere vensters van het pand, vergelijkbare achterzetconstructie zou de binnenruimte
te zeer verkleinen en het aanzicht vanaf de buitenzijde zou worden aangetast door de extra
laag.
Er is daarom voor gekozen om de gehele pui opnieuw te maken, maar nu uit te voeren met
isolerend dubbel glas. In plaats van allemaal kleine ruitjes is gekozen om per element één
groot glasvlak toe te passen met zogenaamde Wiener Sprossen. Wiener Sprossen zijn
afstandhouders die in het glas worden aangebracht ter plaatse van de roeden, waardoor de
illusie van een aparte ruit wordt gecreëerd. Aan de buitenzijde worden houten plakroeden op
het raam bevestigd. Alhoewel deze constructie in de eerste instantie zeer negatieve reacties
oproept bij vrijwel elke erfgoedprofessional, is toch voor deze oplossing gekozen. In dit geval
kon namelijk door het toepassen van de Wiener Sprossen een (veel) hogere isolatiewaarde
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van het glas en de gehele pui worden behaald, terwijl tegelijkertijd de beeldbepalende roeden
werden teruggebracht. Daarbij voorkomen de Wiener Sprossen het ‘vervreemdende effect’ dat
ontstaat bij plakroeden wanneer men hier van onderaf tegen aankijkt. Met name bij deze pui
is dat van belang omdat hij zich op de verdieping bevindt en men er dus altijd van onderaf
tegen aankijkt. Door het dubbelglas worden de roeden wel dikker. Om te voorkomen dat het
overhoekse beeld dicht zou slibben, is daarom voor gekozen om de roedeverdeling niet zoals
oorspronkelijk terug te brengen maar een iets grotere verdeling te kiezen. De nieuwe
woonfunctie maakt ook dat het uitzicht belangrijker is dan daarvoor. Steeds is dus de
overweging gemaakt tussen de waarde van het gebouw en de prestatie.

Figuur 6: Foto van de oude glazen schuifpui

Figuur 7: Foto van de nieuwe glazen schuifpui, met dubbel glas, Wiener Sprossen en een
grotere indeling
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3.2. Isolatie van het dak
Voor de keuze voor het isolatiesysteem van het dak zijn verschillende overwegingen
samengekomen. In de eerste instantie is de zeer gaaf behouden dakconstructie met
philibertspanten en het verticaal gepotdekselde dakbeschot leidend. Anderzijds is het aanzicht
van het exterieur zeer belangrijk omdat het een beeldbepalende hoek in het stadsbeeld is.
De goten ter plaatse van de zij- en achtergevel zijn in de loop der jaren aangepast en
geconstateerd kon worden dat ze dusdanig smal waren dat het regenwater over de goot heen
liep, wat had geleid tot schade aan de gootconstructie en muurplaat.
Het verbreden van de goot was dan ook een mogelijkheid waarmee tegelijkertijd een
bouwtechnisch probleem kon worden aangepakt en ook ruimte voor buitenisolatie worden
gecreëerd. Dit zou echter betekenen dat het beeldbepalende gootdetail zou veranderen, iets
dat bij ons intern op kantoor tot heftige discussies leidde over het belang van het beeld van
het exterieur versus het belang van het beeld van het interieur. Uiteindelijk moest de conclusie
worden getrokken dat er aan geen van beide zijden van de constructie ruimte was voor het
aanbrengen van dakisolatie. In de transmissieberekeningen was weliswaar uitgegaan van een
minimale isolatie (Rc,dak = 1,09 m2K/W), maar deze waarde was wel noodzakelijk om de zolder
geschikt te maken voor het gebruik als woning.
Na een verkenning van zeer dunne isolatiematerialen, vielen aerogel- en vacuümisolatie af
vanwege zowel de kosten als de wijze van verwerking. De enige optie die toen overbleef was
het toepassen van een folie-isolatie, waarbij wordt geadverteerd met R-waarden van tussen
de 2 en 10. Alhoewel de werkelijke prestatie ervan niet goed van tevoren is vast te stellen, gaf
de bouwfysisch adviseur aan dat de benodigde Rc,dak van 1,09 m2K/W vermoedelijk wel
behaald zou worden. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze optie uit te werken, in nauw
overleg met de opdrachtgever. De eerste stap was het begrijpen van de principes waar de
werking van de folie-isolaties op gebaseerd is, om met die kennis een keuze te kunnen maken
voor een product en om de detaillering te kunnen ontwerpen.
Er zijn drie vormen van warmteoverdracht: geleiding (binnen een vaste stof, of van vaste stof
naar vaste stof), straling (elektromagnetische straling tussen twee lichamen zonder gebruik
van tussenstof) en stroming (verplaatsing van de warmte via een bewegende vloeistof of gas).
Conventionele isolatiematerialen zijn er opgericht om het warmteverlies door geleiding te
beperken. De werking van de folie-isolaties is gebaseerd op het beperken van het
warmteverlies via straling. Daarbij wordt de stilstaande lucht tussen de verschillende lagen
folie gebruikt om de warmteoverdracht door stroming te beperken. Als voorbeeld verwijst men
naar het principe van een thermosfles [3].

Figuur 8: Het principe van de werking van de folie-isolatie zoals weergegeven door
Isolatiefolie.com, een leverancier van isolerende folies
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In 2010 is door TNO een onderzoek [4] gedaan naar de werking van de folie-isolatie
Isobooster, in opdracht van Isobooster. Hieruit wordt geconcludeerd dat de R-waarde van de
Isobooster T1 2,4 m2.K/W bedraagt en de R-waarde van de Isobooster T2 3,4 m2.K/W
bedraagt. Om dit vast te kunnen stellen is een proefopstelling gemaakt met zogenaamde
‘huisjes’, vierkante blokken die aan de buitenzijde zijn ingepakt met de verschillende
isolatiematerialen. Drie huisjes werden voorzien van isolatiemateriaal waarvan de
isolatiewaarde bekend en algemeen geaccepteerd is, twee huisjes werden voorzien van een
Isobooster isolatiemateriaal. In de huisjes werd een elektrische verwarming aangebracht en
gedurende twee maanden in de winter werd het temperatuurverloop binnen en buiten de
huisjes in de gaten gehouden. Door de resultaten met elkaar te vergelijken kon de R-waarde
van de folie-isolatie worden vastgesteld.

Figuur 9: De proefopstelling van TNO
Dit is in principe een valide methode, maar wanneer de resultaten naar de praktijk moeten
worden vertaald zijn er een aantal kanttekeningen te maken. Van belang voor het principe van
warmteoverdracht door straling om werken is de vrije ruimte die nodig is voor het object om uit
te stralen. Wanneer het materiaal tegen een ander materiaal aanzit, is er alweer sprake van
warmteoverdracht door geleiding. En waar een reflecterende folie zeer goed straling
weerkaatst, geleidt het ook heel goed en is daarmee als isolatiemateriaal voor geleiding minder
geschikt.
Wanneer de folie wordt samengedrukt wordt dan ook de werking sterk verminderd. Eveneens
vervalt de isolerende werking van de stilstaande luchtlagen tussen de folie bij samendrukken.
De proefopstelling van TNO is uitgegaan van vierkante doosjes zonder enige aansluitingen op
ingewikkelde (monumentale) onderconstructies, terwijl de wijze van bevestiging en detaillering
juist zo belangrijk is bij dit type isolatie. Dit dat de resultaten van het onderzoek minder relevant
voor de toepassing in de praktijk. Overigens is in 2006 door het (Vlaamse) Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (het WTCB) eveneens een studie [5] uitgevoerd
naar de werking van folie isolaties (DRP’s, Dunne Reflecterende Producten), die tot
vergelijkbare conclusies kwam.
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Figuur 10: De proefopstelling van TNO
Wanneer men gaat kijken naar de verschillende typen folie-isolatie die op de markt zijn, is het
van belang om goed te kijken naar de prestatie-waarden die worden gegeven. Het bleek dat
bij de opgegeven R-waarden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de intrinsieke
R-waarde van het materiaal (Rm) en de Rc-waarde, waarbij aan beide zijden een stilstaande
luchtlaag werd meegenomen in de berekening. Bij de Hybris-folie van Actis bijvoorbeeld werd
voor een dikte van 50 mm geadverteerd met een R-waarde van 2,7 m2.K/W. Dit betreft echter
de Rc-waarde met twee stilstaande luchtlagen van 20 mm. De Rm-waarde van het product is
slechts 1,5 m2.K/W [6]. Afgezien van de misleidende communicatie, is het in de praktijk vrijwel
onmogelijk om aan beide zijden van het materiaal een stilstaande luchtlaag te creëren. Het is
zelfs vaak onwenselijk, omdat een geventileerde spouw van belang is om vochtproblemen te
voorkomen. De luchtlagen die aan beide zijden van het product worden voorgeschreven
maken dat het totale pakket veel dikker wordt dan de diktes waarmee wordt geadverteerd.
De luchtspouwen aan beide zijden van de folies maakte het toe te passen pakket dus nog
steeds te dik en daarmee niet geschikt voor onze situatie. De oplossing werd gevonden in een
dakfolie van Actis, de Actis Triso Laine [7], welke direct op het dakbeschot kon worden
gemonteerd, waardoor de totale hoogte beperkt kon blijven. De prestatie van dit product wordt
omschreven als vergelijkbaar met 244 mm minerale wol [8]. Uitgaande van een gemiddelde waarde van minerale wol van 0,035 W/mK, zou dat een U-waarde van 0,14 W/m2K en dus een
Rc van 7,14 m2K/W. De leverancier [9] van dit product adviseert om het product direct op het
dakbeschot te bevestigen. Om de folie en daarna dakbedekking te bevestigen wordt
vervolgens geadviseerd om rachels over de gehele lengte van het dak om de 30 á 40 cm te
bevestigen. Op deze plekken wordt het isolatiemateriaal dus volledig samengedrukt. Daarbij
is het zo dat de folie naast de rachels niet direct op de volle dikte kan komen, maar dat er een
overgangszone zit. Dit betekent dat slechts 80% [10] van het geïsoleerde oppervlak
theoretisch optimaal zou kunnen werken, nog los van de aansluitingen ter plaatse van de
randen (nok, goot, zijkant, dakkapellen en dakramen).
Bij de detaillering hiervan is het voorkomen van koudebruggen door het samendrukken van
het materiaal dus van belang om de prestatie van het materiaal te zoveel mogelijk te
optimaliseren.
Bij informeren naar de juiste bevestigingsmethode kwamen we overigens uit bij de (Franse)
producent [11], die ook een technische fiche [12] op hun site hebben staan. Hierin wordt als
eerste bevestigingsmethode juist aangeraden om ook onder de folie een luchtspouw te
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creëren, en het materiaal dus niet direct op het dakbeschot te leggen. Dit is ook logisch
wanneer vanuit de werking van het materiaal wordt geredeneerd, maar dit wordt juist
afgeraden door de Nederlandse leverancier.

Figuur 11: Het principedetail van de isolatie zoals deze is toegepast

Figuur 12: Foto van het isolatiemateriaal na bevestiging
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Uiteindelijk zijn wij, in overleg met o.a. Mark Stappers van de RCE, de bouwfysicus (Martijn
Droge van BOOM Delft) en de bouwkundig aannemer van het project (Hulshof Bouw &
Restauratie BV) er toe gekomen om de glaslatten te bevestigen op een aantal blokjes schuin
afgesneden foamglas. Door de blokjes foamglas ter plaatse van de terugliggende delen van
het dakbeschot te plaatsen kon nog meer ruimte worden bespaard. Het resultaat van deze
detaillering werd na de bevestiging door de aannemer zelf meteen opgemerkt, die aangaf dat
hij de folie vaker toepaste en dat het er nu veel netter in lag, omdat de folie niet werd
samengedrukt.
4. Uitwerking van de installaties: afstemming en flexibiliteit
4.1. Het verwarmingssysteem
Het uitwerken van het verwarmingssysteem vergde de nodige afstemming met de installateur,
omdat de retourleidingen moesten worden ingezet om de drogingscapaciteit van de wand ter
plaatse van de balkkoppen te vergroten. Dit levert in de praktijk van de bouw problemen op
omdat de werkvolgorde verandert. Normaal komt eerst de bouwkundig aannemer die de basis
maakt, vervolgens legt de installateur het systeem aan en daarna wordt de afwerking gedaan
door de stukadoor. Om de retourleidingen in langs de balkkoppen te kunnen leiden moest
eerst de bouwkundig aannemer een sleuf maken, daarna moest de installateur de
retourleidingen leggen (en goed afdoppen en markeren) en daarna moet de stukadoor de
buizen fixeren. Vervolgens wordt de rest van het traject weer afgelopen van bouwkundig
aannemer, installateur en stukadoor. Dit vergde veel onderlinge afstemming tussen de
verschillende partijen.
Eveneens riep het weerstand op bij de installateur, omdat hiermee een verwarmingsleiding
buiten de geïsoleerde schil wordt gelegd. Dit brengt een risico op bevriezing met zich mee als
de installatie niet werkt, bijvoorbeeld bij stroomuitval. Ook hiervoor gold dat de oplossing inzicht
in het systeem vergde. We hebben een kleine noodaccu aangesloten op de pomp van het
verwarmingssysteem, welke begint te draaien als de stroom uitvalt. Hierdoor wordt het water
constant door het systeem gepompt. Dit maakt dat het water in de leidingen pas zouden gaan
bevriezen als het hele pand tot 0 C is afgekoeld. Dat voor voldoende buffertijd om de
stroomuitval te overbruggen. Daarnaast wordt ook een kleine houtkachel in de woning
geïnstalleerd die kan worden aangestoken bij stroomuitval en de temperatuur in het interieur
nooit onder de 0 C zou kunnen komen. Ook dit systeem vergt verregaande afstemming
tussen de verschillende disciplines, in dit geval de installateurs van de warmtepomp en het
verwarmingssysteem en de algemene installateur die de noodaccu aan het systeem toevoegt.
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Figuur 13: Ontwerpschets van het verloop van de retourleidingen
4.2. Eerste bronboring in het centrum van Delft
Het verwarmingssysteem wordt gevoed door een bodembron met een gesloten systeem. De
aanleg van dit systeem vergde de mogelijke afstemming met de gemeente, onder andere
omdat de markt een zeer hoog archeologisch gebied is. Ook hier is vooruit gedacht, in dit geval
door de opdrachtgever. Hij heeft ervoor gekozen om de capaciteit van de bodembron geschikt
te maken voor drie huizen, zodat in de toekomst ook de twee naastliggende panden op de
bron aangesloten kunnen worden en er geen nieuwe bron hoeft te worden geboord. De
opdrachtgever gaat in die zin fungeren als ‘energieleverancier’, waar hij eerst zelf alleen klant
van is, maar daarna ook de winkel en dus eventueel op termijn de naastliggende panden.
De bron kon niet in het pand worden geboord en moest dus op de grond van de gemeente
naast het pand komen. Hiertoe is een erfpachtconstructie opgetuigd.
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Figuur 14: Principe van de opvang van het regenwater in het pand
4.3. Hemelwateropvang
Een dergelijke planvorming blijft tot het einde een creatief proces. Bij het uitwerken van de
hemelwaterafvoeren van het pand, bleek een interne afvoer noodzakelijk. Daarbij had de
opdrachtgever al aangegeven dat bij een hevige regenbui een grote plas was gevormd voor
de deur van het pand en het water naar binnen was gestroomd. Gecombineerd gaf dit de
aanleiding om een voorstel te doen voor de opvang van regenwater in het pand, iets wat van
groot belang is om het pand ook klimaatbestendig te maken. Door een regenwatertank onder
de begane grond van in te graven kon dit worden gerealiseerd. Eveneens wordt rondom het
pand een afvoergoot aangelegd om bij hevige regenval het water direct af te voeren naar de
achterliggende gracht.
In de uitvoering maakte ook dit element verregaande afstemming nodig. Met de installateur,
omdat een gescheiden regen- en drinkwaterleidingsysteem moet worden aangelegd. De
inpassing van de regenwatertank tussen de bestaande fundering vergde ook de nodige
aandacht en een gefaseerde uitvoering om te voorkomen dat afgezien van het te maken gat
voor de regenwatertank de overige grond niet geroerd werd om zo de draagconstructie niet
aan te tasten. Dit heeft in de uitvoering nog wel een beetje problemen opgeleverd, maar is
uiteindelijk succesvol geïnstalleerd. Het opgevangen regenwater zal worden gebruikt voor het
spoelen van de toiletten, voor de wasmachine en voor de irrigatie van de planten op het nieuwe
dakterras.
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Figuur 15: Foto met op de voorgrond het gat met daarachter de regenwatertank vlak voor de
installatie
5. Conclusie
Terugkijkend op dit proces kan worden geconcludeerd dat een aantal elementen van belang
zijn bij het ontwerpen van een duurzame restauratie van een monument.
Allereerst is het ambitieniveau van de opdrachtgever bepalend voor het proces. In het geval
van de Markt 85 heeft de opdrachtgever een heel hoog ambitieniveau en ook de financiële
middelen om dit te bereiken. Ook zorgt zijn technische achtergrond (lucht- en
ruimtevaarttechniek aan de TU Delft) ervoor dat hij mee kan denken met de niet-standaard
oplossingen.
Daarna is de integraliteit van het ontwerp van belang, waarbij de bouwkundige ingrepen in
samenhang worden ontworpen met de installatietechnische maatregelen; de
herstelwerkzaamheden samenhang met de vernieuwingen. Juist die samenhang maakt dat
alle kansen die een pand en haar functie biedt, kunnen worden benut.
Daarnaast dienen de oplossingen ook altijd specifiek voor het onderhavige gebouw worden
ontworpen en tot en met het niveau van werktekeningen door de architect worden gedetailleerd
om de samenhang steeds te kunnen waarborgen. Algemene oplossingen en
standaardsystemen zullen nooit alle kansen die een pand biedt benutten. Het gebouw is
onderdeel van de oplossing en de reden dat de gebruikte technieken, materialen en installaties
samenkomen.
De architect moet gevoel hebben of ontwikkelen voor de bouwfysische processen die er spelen
in een pand om als achtergrond te gebruiken bij het ontwerpen. Op die manier kunnen de juiste
vragen worden gesteld aan de bouwfysisch adviseur, de installateur en de productleveranciers
en de antwoorden juist worden geïnterpreteerd.
Gedurende het hele proces blijft een creatief denkpatroon nodig zodat alle kansen kunnen
worden benut.
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ERFGOED EN ENERGIEPERFORMANTIE : ENERGETISCHE RENOVATIE VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
Charlotte Nys, Robin Engels
ORIGIN Architecture & Engineering
1. Inleiding
Voor waardevolle monumenten is het belangrijk een juist evenwicht te vinden tussen
“duurzame ontwikkeling” en “erfgoed” en oplossingen te zoeken die het thermisch en
akoestisch comfort verbeteren en het energieverbruik te verminderen, maar telkens met
respect voor de kwaliteiten van het erfgoed.
In deze context is het vergaren van een diepgaande kennis van het gebouw een eerste stap
in het ontwerpproces. Oude gebouwen hebben vaak een totaal ander gedrag dan nieuwe
gebouwen. Zo zijn oudere gebouwen meestal opgebouwd uit zware massieve muren en
kennen thermisch comfort door de inertie. Nieuwe gebouwen worden vandaag meestal
ontworpen op basis van de principes van passief bouwen en kennen de kwaliteiten van
thermische inertie niet.
Na-isolatie van bestaande gebouwen dient met grote omzichtigheid te gebeuren. De beste
oplossing bestaat erin isolatie aan te brengen aan de buitenkant van het gebouw. Deze
interventie is nagenoeg nooit mogelijk voor oude waardevolle gebouwen omdat zij het uitzicht
verstoort.
Het is dus logisch dat men voor renovatie en restauratie gaat proberen om de
energieprestaties te verbeteren door aan de binnenkant van de gevels een isolatie te voorzien.
Dergelijke interventie dient nauwkeurig bestudeerd te worden omdat naast het verlies van de
kwaliteit van de thermische inertie, het isoleren van de binnenkant van de gevels de
duurzaamheid van de gevel en dus van het erfgoed kan aantasten. Door de binnenisolatie
wordt de gevel langer vochtig gehouden en ondergaat hij grotere temperatuurschommelingen,
met als gevolg mogelijke beschadiging, bijvoorbeeld door vorst en een grotere risico op
scheurvorming.
Bovendien is het bijna onmogelijk om koudebruggen te vermijden ter hoogte van de vloeren,
de balkons, de haakse muren enz…
Indien een gebouw niet goed geventileerd wordt kan schimmelvorming ontstaan ter hoogte
van deze koudebruggen.
Verder zijn deze interventies vaak economisch niet verantwoord omdat door de beperkte
energiebesparing men vele jaren nodig heeft om de investering te kunnen terugbetalen.
Onderzoek heeft aangetoond dat oude gebouwen in werkelijkheid vaak veel minder
verbruiken dan wat zij zouden moeten verbruiken volgens de theoretische berekeningen van
energieverbruik.
Toch bestaan er zelfs in monumentenzorg een hele reeks van mogelijkheden om de
energieperformantie van waardevolle gebouwen te verbeteren. Het zijn telkens interventies
op maat om steeds de specifieke kwaliteiten van het gebouw te kunnen vrijwaren.
Binnenisolatie kan in sommige gevallen (wanneer er geen waardevolle binnendecoratie
aanwezig is), indien men kiest voor isolatiematerialen die hygroscopisch zelfregulerend zijn.
Degelijke isolatiesystemen kunnen vocht opnemen en tijdelijk stockeren zonder hun
isolerende eigenschappen te verliezen. Specifieke en vaak niet erg ecologische
dampschermen zijn in dit geval niet meer nodig. Bovendien blijft de volledige gevel dampopen en dus als het ware “ademend”.
Nu volgt een voorstelling van 6 projecten waar er duidelijk een spanningsveld ontstaat tussen
erfgoed en energieperformantie.
Het zijn 6 projecten van Origin, namelijk 1 project in studie, 2 projecten in uitvoering en 3
projecten die recent opgeleverd zijn.
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Er is natuurlijk te weinig tijd om deze 6 voorbeelden in detail toe te lichten, we zullen er enkel
de thema’s uithalen die belangrijk zijn voor dit seminarie.
2. Project 1 - MODERNE WIJK Brussel
Context:
Modernistische woonwijk van architect Victor Bourgois uit 1925 in St-Agatha Berchem,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder beheer van een sociale woningbouwmaatschappij.
Renovatie van centraal gebouw op het Samenwerkersplein met vier appartementen en twee
handelszaken. Beschermd monument en dus uitzondering op de wetgeving rond
energieprestatie.
Bestaande toestand:
Witgeschilderd pleisterwerk (15mm) op dragende muur van metselblokken (sintelsteen,
26mm), enkele beglazing in houten ramen. Grote beschadigingen door porositeit van de
toegepaste materialen, de condensatie en regendoorslag. Deze toestand werd onhoudbaar
voor sociale appartementen.
Vraagstelling:
Restauratie van het monument en bewoonbaar houden van de appartementen door
verbeteren van het thermisch comfort en de verbetering van de luchtdichtheid in combinatie
met een ventilatie van de wooneenheden.

Figuur 1: Victor Bourgeois, 1925-26, Cité Moderne, Sint Agatha Berchem, centraal gebouw
Samenwerkersplein. Historische foto: 1926. Cité Moderne, Bâtiment Place des Coopérateurs.
Extrait de ‘Horta an after, 25 Masters of Moderne Architecture in Belgium, DAU, Ghent
University, 2002
Waardenevaluatie en probleemstelling:
De gevels van het kubistisch volume samen met de geveluitsnijdingen (ramen, deuren) zijn
door de architect ontworpen aan de hand van het proportiesysteem van Le Corbusier dat
ingang vond bij de modernisten (Le Nombre d’Or). Het is dus niet aanvaardbaar om de
proporties van de gevel en de plaats of afmetingen van de muuropeningen te wijzigen.
Het toepassen van een buitenisolatie tegen het geveloppervlak met een dikte van 8 cm of
meer en een gevelpleister zou de afmetingen van het volume vooral in horizontale richting
wijzigen, en verder ook de ramen verkleinen. Het uitkappen van de dagkanten van de ramen
zou tevens het vervangen van de volledige latei tot gevolg hebben. Van zulk een ingrijpende
oplossing werd dus afgezien.
Het toepassen van een isolatie aan de binnenzijde van het gebouw was niet opportuun
omwille van de volgende elementen:
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- Het verlies aan binnenruimte (> 6 cm) zou sommige kamers te klein maken voor het
plaatsen van een bed of een bad.
- Binnenisolatie zou de poreuze en vorstgevoelige betonsteen waarmee de gevels zijn
gebouwd volledig in een buitenklimaat plaatsen.
- In sociale woningbouw is het toepassen van binnenisolatie niet aangeraden omwille van
de moeilijke uitvoerbaarheid van een continu dampscherm en de condensatieproblematiek
van slecht geventileerde ruimten.
Voorgestelde oplossing:
De oplossing die toegepast is, is het verwijderen van de oorspronkelijke cementering in een
bastaardmortel van de gevels en het aanbrengen op de draagmuur van een nieuwe
buitengevelbepleistering in een isolerende pleister (hydraulische kalk, perliet en
geëxpandeerd zand, λ = 0.066 W/mK, µ = 5).
Dikte 30mm, dikte wijziging is 15mm. De wijziging van de horizontale afmeting van de gevel
beperkt zich dus tot 30mm en is onzichtbaar voor het blote oog op de kleinste gevelafmeting
of in de vensteropeningen. Bij uitvoering bleek een grondlaag van +/- 5mm nodig voor het
plaatsen van de isolerende pleister.
De gevelpleister die werd toegepast is een mortel op basis van kalk omwille van de lagere λwaarde van het materiaal. Hoewel uiteraard de norm voor de isolerende waarde van een
buitenmuur uit de EPB wetgeving niet wordt gehaald is er een substantiële verbetering van
de U-waarde van de gehele buitenmuur merkbaar: U = 1,03 W/m²K in plaats van U = 1,90
W/m²K voor de bestaande toestand.
Er wordt dubbel glas geplaatst in de bestaande ramen (profieldikte 40mm) op vraag van de
KCML om de bestaande houten ramen te behouden. Vanuit de waardenevaluatie werd echter
geen groot belang gehecht aan de eenvoudige houten ramen zonder bijzondere profilering of
esthetiek. Hier ware wellicht beter geweest een iets beter comfortresultaat te behalen met
nieuwe houten ramen en dubbele beglazing die een veel hogere luchtdichtheid garanderen.
De totale oppervlakte van de houten ramen was ook niet van dien aard om een ecologisch
argument in te roepen ze te behouden.
Belangrijk in sociale woningbouw maar niet eenvoudig in een beschermd monument is de
installatie van een ventilatiesysteem van klasse A, B, C of D. Hier is gekozen voor een systeem
waarbij in de natte cellen de verbruikte en vochtbelaste lucht wordt afgezogen naar een
installatie in de kelder. Het leidingenpakket hiervoor diende omwille van de excentrische
ligging van deze natte cellen ten opzichte van de trapkokers deels horizontaal te lopen en zal
worden ondergebracht in de vloerhoogte door het plaatselijk verwijderen van delen van de
betonnen welfsels.

Figuur 2: Na de uitvoering van de werken, 2012-2014
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3. Project 2 - MERCATOR-ORTELIUSHUIS Antwerpen
Het tweede project betreft het Mercator Orteliushuis. Dit pand dat roots heeft die teruggaan
tot de 15de E, is gelegen in het centrum van Antwerpen. Het is een beschermd monument dat
bestaat uit vier vleugels rond een binnenkoer. Het pand heeft een zeer complexe
ontstaansgeschiedenis en ook al zijn er nog verschillende historische lagen zichtbaar, heeft
een groot deel van het gebouw in de jaren 50’ een belangrijke gedaanteverwisseling
ondergaan. De neo-klassieke gevels werden omgevormd tot nieuwe gerestaureerde gevels
gebaseerd op de historiserende principes van Viollet-Le-Duc, Raymond Pegrims de Bigard
met de hulp van de architect Frank Blockx. Al meer dan 50 jaar zoekt dit gebouw naar een
geschikte herbestemming. De stad Antwerpen heeft er een tijd de dienst archeologie
ondergebracht. Het gebouw heeft lange tijd leeg gestaan. De stad heeft het gebouw in
uitbating gegeven aan het stedelijk ontwikkelingsbedrijf AG VESPA die het wenst te
herbestemmen en in te schakelen in Antwerps commerciële centrum.
Het project van vandaag voorziet enkele kleine weloverwogen en plaatselijke ingrepen die de
interne circulatie en de flexibiliteit verbeteren samen met het thermisch comfort, de
brandveiligheid en de akoestiek.
Met erfgoed werd overeengekomen om de gevels van de binnenkoer toch niet te isoleren. De
oorspronkelijke restauratiefilosofie bestond erin om deze gevels met een dunne bepleistering
aan de buitenkant te isoleren en zo terug te keren naar het oorspronkelijk neo-klassiek beeld
en tegelijkertijd het thermisch comfort te verbeteren.
Deze ingreep bleek te ingrijpend voor het erfgoed.
Voor dit project is het uitvoeringsdossier afgerond en goedgekeurd. Het wacht op een
restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Figuur 3: Mercator-Orteliushuis Antwerpen, straatgevel en binnenkoer, Origin 2013
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4. Project 3 - ALBERTTOREN
Context:
Twee symmetrische woontorens op het De MeeûsSquare in de Europese wijk in Brussel
ontworpen door Jean Jules Eggericx en Raphaël Verwilghen, vernieuwers van de stedenbouw
en het stedelijk wonen in eerste helft van de 20ste eeuw. Leopoldtoren gebouwd 1936-1937;
Albertoren 1939-1940. Gevels beschermd als monument in 1996.
Bestaande toestand: betonskeletbouw met kolommen in het interieur en vloerplaten in
uitkraging waarop invulmetselwerk voor gevel. Buitenbekleding in geprefabriceerde panelen
in architectonisch beton met buitenaspect van witte kwartskorrels in witroze mortelmassa. De
teruggetrokken geveldelen zijn op het buitenspouwblad bepleisterd met identieke
mortelsamenstelling.

Figuur 4: Links de Alberttoren, rechts de Leopold. Foto : Stadsarchief Brussel
Probleemstelling:
Bij renovatie van toren Albert tot kantoren dient de thermische performatie van de buitengevel
verbeterd. Dit kan uiteraard niet aan de buitenzijde omwille van de bescherming van de gevel
en omwille van de grote expressiviteit van de kordons en de gevelpanelen in beton. Er diende
dus een isolatie voorgesteld die kon worden toegepast aan de binnenzijde van het gebouw.
De problematiek van de binnenisolatie was drieledig:
- binnenisolatie zet de gevel in buitencondities het gehele jaar door
- condensatie was te verwachten aangezien de kantoorruimten kunstmatig bevochtigd
zouden worden voor een comfortabel binnenklimaat
- de binnengevel was uitgevoerd met erg veel reliëf omwille van de vooruitspringende
loggias, de teruggetrokken terrassen en radiatornissen wat de kans op een discontinuïteit
van het dampscherm groter maakt.
Voorgestelde oplossing:
Voornamelijk omwille van de moeilijke uitvoerbaarheid van een traditioneel isolatiesysteem
met dampscherm aan de binnenzijde met veel reliëf werd voorgesteld om te isoleren met
60mm minerale isolatieplaten, volgekleefd op het binnenoppervlak van de gevel. Het betreft
een hoogporeuze (96%) cellenbeton met hygroschopische, vochtregulerende eigenschappen,
die tot 6% vocht kan opslaan zonder de isolerende eigenschappen (λ = 0,045 W/mK) te
verliezen. Hoewel de isolerende capaciteit iets lager ligt dan bij minerale wol, polystyreen of
polyurethaan, heeft dit materiaal in deze toepassing vier grote voordelen:
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- omwille van de eenvoudige verzaging van de platen, zeer eenvoudig en op traditionele
wijze te plaatsen in de binnengevel met veel reliëf. Bovendien neemt het materiaal alle
oneffenheden van de gevel op in de lijmlaag.
- Het plaatmateriaal is aan de binnenzijde eenvoudig af te pleisteren. Een extra dikte van
65mm aan de binnenzijde tegenover min 12 cm met een traditioneel systeem met rotswol
en gyprocplaten voor dezelfde karakteristieken.
- door de vochtopslagcapaciteit wordt mogelijk condenswater in de winter in het materiaal
opgeslagen zonder de isolerende waarde te verminderen en in de zomer afgegeven.
- omwille van de volledige verlijming met de gevel wordt de thermische inertie of capaciteit
van de buitengevel niet volledig uitgeschakeld.
nadelen van het materiaal zijn:
- de lage druksterkte van 0,35 N/mm² vergeleken met een traditionele wand
- referenties van toepassing in België, weinig ervaren uitvoerders
- garantie op de uitvoering in België
- de kostprijs.
Uiteindelijk koos de opdrachtgever in dit geval samen met de architect, verantwoordelijk voor
het interieur, voor een traditionele oplossing met minerale wol tussen metal studs bekleed met
twee lagen gyproc (brandweerstand) waartussen een gekleefd – in concreto geniet –
dampscherm. De belangrijkste reden hiervoor was dat bij de start van de uitvoering (2008) de
fabrikant geen garanties kon bieden op de uitvoering, waardoor het risico bij de opdrachtgever
lag. Ondertussen (2017) heeft het materiaal ingang gevonden op onze markt.
Voor de oorspronkelijke ramen in staalprofiel, voorzien op het plaatsen van dubbel glas werd
ervoor geopteerd deze te vervangen door een thermisch onderbroken aluminiumprofiel. Voor
het persen van dit profiel werd speciaal op maat een mal gemaakt. In tegenstelling tot de
meeste hedendaagse stalen of aluminium raamkaders is de buitenzijde van het profiel niet
recht en glad. De glaslat aan de buitenzijde herneemt het reliëf van de vroegere afgeschuinde
mastiekvoeg. Om de strakke belijning van de gevel met stalen raamkaders te behouden zijn
alle opengaande delen in structurele beglazing. Dit wil zeggen dat de dubbele glasplaat
verkleefd is met het dragend kader aan de warmezijde om de buitenschelp zo klein mogelijk
te houden.
De gevel zelf in architectonisch beton werd gereinigd met een pasta: eerst brengt men een
zure pasta aan op basis van ammonium bifluoride (NH4 HF2) die het vuil chemisch losweekt
en bindt aan de pastamassa. De pasta heeft geen actieve werking op de kwartscomponenten
van de gevel, terwijl met de kalkcomponenten van de mortel het onoplosbaar zout
calciumfluoride gevormd wordt die het oppervlaktemateriaal compacter maakt. Na de
inwerkingsperiode wordt de pasta met vuil verwijderd door een waterstraal onder relatief hoge
druk (80 à 120 bar) zonder abrasief te zijn. De lacunes werden gerestaureerd door een
mengsel van op kleur gebrachte cementmortel waarin achteraf witte kwartskorrels werden
gedrukt.
Kartsenpijptesten na reiniging wezen uit dat er een absorbtie was van 0.30 ml na 5 min en
een hydrofuge behandeling werd aangeraden voor de duurzaamheid van de reiniging en de
efficientie van de binnenisolatie. De opdrachtgever zag echter omwille van budgetaire
redenen van zulk een behandeling af.
5. Project 4 - GEMEENTEHUIS VAN VORST
Het gemeentehuis van Vorst werd gebouwd omstreeks 1935 en werd ingehuldigd in 1938.
Het ontwerp van de architect Jean-Baptiste Dewin (bekend voor zijn realisaties van woningen
en ziekenhuizen) dateert van 1925.
Het Gemeentehuis is ontworpen in Art Deco-stijl die gekenmerkt wordt door een sobere,
geometrische en functionele architecturale compositie. De inplanting van het gebouw,
namelijk met de asymmetrisch geplaatste toren ten opzichte van het hoofdgebouw, laat een
coherente integratie toe in het stedelijk weefsel.
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Dewin maakt gebruik van plaatselijke materialen in de gevels zoals blauwe steen, baksteen,
simili-steen, metaal, … en enkele bijzondere materialen voor het interieur zoals marmer,
verschillende soorten tropisch hout, …
Een rijke iconografie maakt deel uit van de compositie. Zo is er een rijke samenwerking van
vele ambachtslui voor de uitvoering van de beeldhouwwerken in blauwe steen en in brons,
evenals voor de creatie van de glas-in-loodramen. De iconografie symboliseert enerzijds de
geschiedenis van Vorst met haar activiteiten en anderzijds haar fauna en flora.
Met uitzondering van het metselwerk in baksteen en de stalen onderdelen is de gevel in een
uitzonderlijke goede staat. De uitvoering is van een bijzonder goede kwaliteit. De gevel bevat
zowel elementen uit blauwe hardsteen als elementen uit beton bekleed met een simili-steen
bepleistering. Het verschil tussen beide is nauwelijks zichtbaar. Het gebrek aan voegen
verraadt meestal het gebruik van simili-steen.
Ook dit gebouw is beschermd en hier zowel het exterieur als het interieur.
Het gebouw heeft een zeer rijke iconografie, een heel verfijnde detaillering en een rijk
materiaalgebruik en heeft bijzonder weinig transformaties ondergaan.
Toch houden de gebruikers helemaal niet van dit gebouw. Het gebouw heeft bijzonder grote
raampartijen. Het zijn zeer fijne stalen kaders met enkel glas en enorm veel luchtverliezen en
warmteverliezen.
Met betrekking tot de ramen werd zeer intensief studiewerk geleverd om te zoeken op welke
wijze de thermische performantie en voor het confort verbeterd kan worden.

Figuur 5: Gemeentehuis van Vorst (foto Origin)
Het plaatsen van een hoogwaardige thermische beglazing met een gelaagd blad aan de
buitenzijde (4-2-4-12-11, U = 1,4 W/m²K) werd gevraagd.
De nadelen hiervan zijn:
- volledige vulling sponning
- structurele verlijming noodzakelijk
- bijkomende glaslat op bestaand profiel
- enorme condensdruk op het stalen profiel
-
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Figuur 6: De oorspronkelijke stalen ramen met een fijne afwerking hebben een beglazing die
niet zoals gewoonlijk aan de buitenzijde met mastiek geplaatst is maar via de binnenzijde met
een glaslat. Deze glaslat in metaal heeft een halfronde afwerking en is met een schroef met
ronde kop in het schrijnwerk geplaatst
De plaatsing van een dunne dubbele beglazing van 18mm (6-6-6, 2W/m²K) laat toe de
bestaande glaslatten te restaureren en te herbruiken.
Echter de zijdelingse sponningsdiepte moet bij dubbele beglazing minstens 18mm zijn om de
bevestiging van beide glasbladen aan de afstandshouder te beschermen. Daarom moet een
nieuwe glaslat geplaatst worden waarop dan de bestaande glaslat bevestigd wordt. Dit werk
kan echter niet door iedere schrijnwerker worden uitgevoerd omdat het zorgzaam handwerk
vereist. Deze werken zijn uitgevoerd door het staalatelier van Dejeond-Delarge in Luik. Een
prototype werd getest door het WTCB.
De luchtdichting van het raam wordt verbeterd door een rubberen luchtdichtingsprofiel tussen
opengaand en vast raamdeel aan te brengen. Dit is echter niet voldoende. Het
sluitingsmechanisme van de opengaande delen grijpt op één plaats in de stijl van het vast
kader. De bestaande metalen Chamebel profielen worden daarom voorzien van een
vierpuntssluiting met twee glijdende tappen in het midden van de stijl en twee pennen in boven
en onderlat. Dit sluitmechanisme is compatibel met de bestaande, te restaureren en te
herplaatsen raamkrukken.
De condensproblematiek op de metalen profielen wordt beantwoord door:
1. de condenswaterafvoeren in het profiel zelf, onder de steunblokjes van de dubbele
beglazing te vermeerderen tot 1 per 50 cm
2. de reeds bestaande condensgoot ter hoogte van het tablet te restaureren en aan te sluiten
op de afvoer.
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6. Project 5 - KMMA, Tervuren
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, beter gekend als Afrikamuseum in Tervuren is
een gebouw in Beaux Arts stijl, ontworpen door de Franse Architect Charles Girault en
gebouwd in 1904-1908. Uiteraard is het een beschermd monument (1984 en 2004). Het
gebouw huist niet enkel het museum voor Midden-Afrika maar is het uithangbord van de
internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijke instelling voor Afrika Onderzoek,
geworteld in de koloniale geschiedenis van België. Het museum onderging van 2013 tot 2017
een omvangrijke renovatie en uitbreiding naar ontwerp van een team rond Stephane Beel
Architects. De moeilijkheid daarbij was het zoeken naar mogelijkheden om de gebouwschil
energetisch te verduurzamen terwijl het gebouw, zijn interieurafwerking, meubilair en
aankleding allen op elkaar zijn afgestemd (‘gesamtkunstwerk’).

Figuur 7: KMMA Tervuren, voor de restauratiewerken, Origin 2006
De uitdaging was dus om in het enorme museumgebouw een controleerbar binnenklimaat te
organiseren in functie van de conservatie van de museale objecten die vaak bestaan uit
fragiele organische materialen. Dit gebeurde op drie manieren: de isolatie en luchtdichting van
de buitenschil van het museum, de luchtdichthied en performantie van de oude en nieuwe
vitrinekasten en een volledig vernieuwd klimatisatiesysteem voor de binnenruimten en de
nieuwe vitrinekasten van het museum.
De gevel stelde hierbij het minst problemen: deze bestaat uit minimum 70 tot 80 cm
metselwerk - met uitschieters tot 2 m – bestaande uit baksteen en natuursteen. Door de
monumentale binnenbekleding van de expositieruimten werd het idee van binnenisolatie
volledig achterwege gelaten. Het dak bestaat uit ongeveer 6000m² zinkbekleding op
roeflatten, met details in leien en lood. Aangezien het volledige dak zich bevindt achter een
gevelbalustrade kon de verhoging van het dak bij buitenisolatie volledig verborgen blijven. De
bestaande zinken, leien en loden bekleding werd verwijderd, waarna er op de bestaande
bebording een nieuwe opbouw werd geplaatst bestaande uit een continu dampscherm, een
harde isolatieplaat van polyisocyanuraat met tand en groef geplaatst, een dampopen
onderdakfolie en corrosiewerend behandelde, want niet verluchte, zinken banen. Enkel de
roeflatten werden doorheen de isolatie geschroefd tot in de bebording. Een gevolg van deze
werkwijze was dat alle aansluitingsdetails van de daken (bakgoten, kilgoten, nokken,
daklichten, randprofielen, … dienden te worden uitgetekend voor de demontage om de
reconstructie mogelijk te maken.
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De 3000m² buitenschrijnwerk, eikenhouten ramen met enkel glas dienden niet enkel te worden
geïsoleerd thermisch en luchtdicht afgesloten, zij moesten ook van een zonwering en lichtfilter
voorzien ten behoeve van het binnenklimaat en de conservering van de objecten. Het ging
om erg grote ramen, tussen 2m70 x 7m en 4m x 8m met vaak halfcirkelvormige bogen. Er
werden verschillende opties uitgewerkt en weerhouden. De eikenhouten raamkaders bleken
na 100 jaar in een excellente staat van bewaring. De restauratie beperkte zich tot enkele lokale
lacunes. Aan de noordzijde van het gebouw, waar geen zonwering noodzakelijk was, werd
dubbel glas geplaatst in de licht in situ verdiepte sponningen van het bestaande eiken
raamkader. In de zuid-, oost- en westgevels werd een concept van achterzetramen
gerealiseerd – een tweede raam aan de binnenzijde van het bestaande raam – om de impact
op de gevels te beperken. Dit tweede raam bevindt zich op een afstand van ongeveer 30 cm
van het bestaande raam en bestaat uit een thermisch onderbroken metalen profiel en een
dubbele beglazing met U-waarde 1,1 W/m²K. Tussen beide ramen bevinden zich de
zonwerings- en lichtfilterdoeken, die gestuurd worden door een lux-meter op het dak. Een
onaangenaam nevenverschijnsel van de superpositie van twee doeken is het zogenaamde
moiré effect wanneer beide doeken naar beneden zijn.
De historische vitrines behoren tot het globaal concept van het monumentale museum en zijn
gerestaureerd. Ze werden voorzien van een plint en een lichtplafond voor de verdeling van de
noodzakelijke technische uitrustingen, en op hun oorspronkelijke positie teruggezet. Centraal
in de musuemzalen loopt een lint van nieuwe vitrinekasten, die modulair zijn opgebouwd en
toelaten de meest fragiele stukken op te stellen in volledig geconditioneerde kasten
(ventilatievoud n=0,1, afgeschermd van het licht met diafragmas indien nodig). Om het
binnenklimaat in de ruimte te verbeteren tot ASCHRAE klasse B werden in de plint van de
nieuwe vtrines ventilo-convectoren geplaatst om het algemene klimaatsysteem te
ondersteunen.

Figuur 8: KMMA - achterzetraam en vitrine, Origin, 2016
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7. Project 6 - IEDER ZIJN HUIS, Evere
Het zesde project betreft een sociale woontoren op de site van de sociale
huisvestingsmaatschappij ‘Ieder Zijn Huis’ te Evere naar de hand van Willy Van Der Meeren
opgeleverd in 1960.
Dit gebouw is niet beschermd ook al betreft het een belangrijke icoon in de Belgische
naoorlogse architectuurgeschiedenis.
Bij het renovatieontwerp werd ernaar gestreefd om alle waardevolle concepten te kunnen
bewaren. Verder werd dit alles overgoten met duurzaamheid, zowel de sociale, constructieve,
technische duurzaamheid als het onderhoud.
De kwaliteiten van het gebouw zijn samengevat in een 8-tal belangrijke thema’s:
1/ Het gebouw illustreert duidelijk de nieuwe principes over samenleving: Hoogbouw – Straten
in de lucht – Dakterras – Samen met een mengeling van publieke functies zoals een
mortuarium, ontspanningsruimte, wasplaats enz…
2/ De ideeën over modern wonen: gebouw staat op palen. Alle woningen krijgen veel natuurlijk
licht. Diagonaal licht. Voorloper van een open space woning. Bijna open keuken…
3/ De toepassing van kleur en kunst spreekt voor zich.
4/ Helder en goedkoop omdat WVDM er bijna een mecano van maakt: portieken, welfsels en
de gevelpanelen en alles is klaar… enkel nog een likje verf.
5/ Met een hiërarchisch plan- en gevelopbouw wordt bedoeld dat de gevel een vertaling is van
het achterliggend plan: Slaapkamers, keukens, living…
6/7/ & 8/ Typische kenmerken van WVDM. Hij zal een doorgedreven modulatie gebruiken om
prefabricage en standaardisatie mogelijk te maken.
Het gebouw kende ook een aantal belangrijke gebreken. Naast de algemene veroudering, het
gebrek aan brandveiligheid en de bijzonder slechte akoestiek, was ook hier de bouwfysische
problematiek een belangrijk thema.
Volgens de informatie van de woningmaatschappij was voor de meeste bewoners de
energiekost hoger dan de huurprijs. De gevelpanelen vormen koudebruggen en bovendien
zijn alle structuurelementen rechtstreeks verbonden met de buitenkant van de gevel van het
gebouw.
De kwaliteit van renovatie-interventies wordt grotendeels bepaald door de manier en de
scherpte waarmee men naar het erfgoed kijkt.
Een belangrijke vraag hierbij is: primeert het oorspronkelijk concept, primeert de
oorspronkelijke materie of primeert de beeldwaarde? Misschien zijn zowel het concept, als de
materie en het beeld belangrijk.
In dit project hebben we vooral het oorspronkelijk concept laten primeren.
Voor wat betreft het ontwerp van de nieuwe gevel, werd het concept van WVDM herbruikt en
werden dus dezelfde ontwerpparameters gehanteerd.
Er werden wel 2 bijkomende parameters toegevoegd namelijk deze van de brandveiligheid en
deze van de energieperformantie met als resultaat een nieuw gevelpaneel.
Voor de terrassen werd telkens een welfsel gedemonteerd en vervangen door een nieuwe
vloer in prefab-beton geplaatst met een thermische onderbreking.
Het resultaat is een globaal Kpeil K30 en een Epeil E80 per woning.
Om oververhitting in de zomer tegen te gaan, werden een aantal ramen opgeofferd en de
bovenramen uitgerust met een buitenzonnewering.
Door de akoestische, thermische en brandwerende bekledingen van de vloeren verdwijnt een
belangrijk deel van de thermische inertie van het gebouw.
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Figuur 9: Ieder zijn huis, Evere - Tijdens restauratie, foto Origin
inleiding

case 1

case 2

case 3

case 4

case 5

besluit

8. Besluit
Duurzaamheid is een theoretisch model en het is onze plicht om in onze gedragingen zo dicht
mogelijk het model te benaderen, ook in de erfgoedsector. Duurzaamheid echter, verengd tot
regelgeving, werkt wellicht in bepaalde sectoren, maar niet voor erfgoed. Regelgeving is
veralgemenend. Erfgoed heeft nood aan maatwerk. Maatwerk veronderstelt onderzoek:
onderzoek en kennisopbouw over het concept en de betekenis van het erfgoed, over de
constructieve en materiaal-technische samenstelling van het erfgoed, over de kwaliteiten en
het potentieel van het erfgoed. Maatwerk veronderstelt ook creativiteit; creativiteit in de
interpretatie van en het respect voor de erfgoedwaarden, creativiteit in het zoeken naar en
vinden van technische en esthetische oplossingen voor verbeteringen aan het erfgoed,
creativiteit in het definiëren van en omgaan met de kwaliteiten van dat erfgoed. De
bovenstaande voorbeelden zijn projecten waarin we hebben aangetoond dat ook het erfgoed
de weg naar duurzaamheid dichter kan benaderen, door creativiteit en maatwerk, toepassing
van innovatieve materialen en technieken en dat zonder de betekenis van het erfgoed te
vervreemden. Meer zelfs, de juiste weg wordt gevonden door de kracht van het erfgoed in te
zetten in het proces naar duurzaamheid.
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De WTA stelt zich voor
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen,
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het zwaartepunt
van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar renovatie en
onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel eigen
conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken.
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken.
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De NederlandsVlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De WTA beijvert
zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het gebied van
onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg.
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming,
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden
kennis en ervaringen uitgewisseld.
Resultaten
worden
vertaald
in
een
richtlijn
voor
werkwijzen
en
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden als
objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle
leden 4x per jaar wordt toegestuurd.
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende
advisering.
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In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring van
de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig
administratieve ondersteuning.
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de NederlandsVlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid.
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact
opnemen.
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,-- per jaar per persoon.
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers.
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