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Aantekeningen netwerkbijeenkomst 23 mei 2012 
 
Dit is een verslag van de netwerkbijeenkomst in Drachten op 23 
mei 2012 georganiseerd door het Kennicentrum NoorderRuimte 
van de Hanzehogeschool in het kader van het onderzoek 
Energieke Restauratie. Specifiek is ingegaan op de invloed van 
energiemaatregelen op de economische waarde en exploitatie 
van historische gebouwen.  
Deze bijeenkomst was bedoeld voor bedrijven die met dit 
onderwerp te maken hebben in praktijk of andere geinteresseerd 
partijen.Ongeveer 60 geinteresseerden hebben deelgenomen aan 
deze bijeenkomst vanuit bijvoorbeeld de energie, monument, 
financiele, management sector of vanuit persoonlijke interesse. 
 
 
Welkom door Mieke Oostra, dagvoorzitter 
lector Ruimtelijke Transformaties 
 
Iedereen wordt van harte welkom geheten op deze zonnige 
dag in het klooster. Het thema energiezuinig herontwikkelen 
historische gebouwen staat ons nauw aan ons hart en 
daarover gaan we vandaag in gesprek. Inleidend verteld Bate 
Boschma iets over het project dat plaats vindt bij het 
Kenniscentrum NoorderRuimte, vervolgens zullen twee 
inspirerende lezingen worden gehouden. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd naast de netwerkbijeenkomst meer deel uit 
te gaan maken van het inhoudelijke onderzoek. 
 
 
 
Inleiding door Bate Boschma 
projectleider en onderzoeker Energieke Restauratie 
 
Het onderzoek Energieke Restauratie is een project dat is 
gesubsidieerd door SIA RAAK, de stichting innovatie alliantie 
met regionale aandacht voor kennisontwikkeling. In dit geval 
gaat het om een MKB-project waarin MKB bedrijven en het 
onderwijs pionieren aan de bovenkant van bestaande kennis 
en nieuwe kennis ontwikkelen. Wij zien het project als 
geslaagd als we met u in frontlinie staan en stappen kunnen 
waaraan u iets heeft: instrumenten (zoals een stappenplan, 
businesscase, ESCO). Iets waar u uw voordeel mee kunt doen 
en waarvan onderzoekers en studenten kunnen leren: 
toegepast want we zijn een University of Applied Science.  
 
Deze bijenkomst vloeit voort uit het vierde thema van het onderzoek: Duurzame 
Projectontwikkeling, voor het volledige beeld de andere thema’s zijn Energiekarakteristieken, 
Innovatieve energieconcepten en –systemen en Case Studies.  
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Vanmiddag gaat het over de vraag hoe ambities gerealiseerd 
kunnen worden met het oog op effecten in de economische 
waardeontwikkeling van historische gebouwen. Daarbij speelt 
ook de crisis een rol, er ontstaan kansen en mogelijkheden 
voor herbestemmen. Rond energiezuinige herontwikkeling is 
dit een zeer interessant thema. De bijeenkomst staat daarom 
in het teken van kennis delen en kennis halen, zoals de 
lezingen, discussie, de netwerkborrel maar ook het 
uitgedeelde infoblad waarbij we u willen vragen een reactie te 
geven op basis van uw praktijkervaringen.  
 
Ook wordt van het moment gebruik gemaakt bekend te maken 
dat een prijsvraag wordt uitgeschreven voor het beste 
opdrachtgeverschap Energieke Restauratie. Daarvoor willen we graag van u vernemen welke 
projecten in aanmerking moeten komen, criteria voor de selectie volgen op een later moment. 
 
 
 
Jurrien Appers 
relatiemanager Triodosbank 
 
De Triodosbank heeft haar fundament in Nederland, 30 jaar geleden, tevens zijn we 
aandeelhouder van banken in California. In de basis is een uitgangspunt dat geld geen doel op 
zich is, maar middel om verandering op gang te brengen. In het verleden was met name het 
rendement van belang en niet de wijze waarop dit werd behaald. Nu zijn spaarders en beleggers 
zich bewuster van wat met geld kan worden gedaan en wat hiervan gevolgen kunnen zijn voor de 
maatschappij (sociaal, ecologie en cultuur). Dit is verankerd in de missie van de Triodosbank. 
 
Houding en ontwikkelingen in de vastgoedsector 
De huidige vastgoedsector is terughoudend en conservatief, ook in het toepassen van nieuwe 
technieken. Pas als het bewezen is en het rendement op korte termijn gunstig, dan wordt het 
interessant. Een voorbeeld is het rendement dat moet worden behaald over een investering met 
een verkoopmoment na een aantal jaren. Een langetermijnvisie op het gebied van duurzaamheid 
ontbreekt. Tekort aan kapitaal, de terugtrekkende beweging van banken, tekort aan huurders en 
afnemend vermogen van ontwikkelaars versterken dit. Bouwen en hopen op een huurder kan 
niet meer, wel voor 2008. Andere knelpunten zijn regelgeving en het waarderen van 
duurzaamheid. Inspelen op en daarmee voorkomen van anonimiteit tussen eigenaar en huurder 
bieden daarbij kansen, ook om de spit insentive (situatie waarbij de ene partij de baten heeft en 
de andere de lasten) op te lossen. Bij onze projecten wordt vanaf het begin gesproken tussen 
eigenaar en huurder om optimaal op gebruikerswensen en ontwikkelingen te kunnen inspelen, in 
plaats van voor het huurcontract afloopt, dan ben je te laat. 
 
Duurzaam vastgoed 
Ik ben ervan overtuigt dat duurzaamheid bijdraagt aan 
financieel rendement, het is dus een gemiste kans als je niet 
investeert in projecten die bijdragen aan positief effect op 
samenleving, zoals verduurzaming. Het Triodos vastgoedfonds 
(een belegger in kantoren) wil bijvoorbeeld de markt laten 
zien dat het ook op een andere manier kan en andere 
beleggers inspireren.  Wat is duurzaam vastgoed? Het is meer 
dan energie en dynamisch in de tijd. Duurzaam vastgoed gaat 
om het efficiënt gebruiken van middelen voor een positieve 
impact op het individu en het milieu gedurende de gehele 
levenscyclus van het gebouw, van ontwikkelen en financiering 
tot beheer en hergebruik.  
 
 Duurzaam vastgoed draagt bij aan levenskwaliteit en overstijgt het gebouw. Het heeft een sociale 
en culturele context: het gebouw moet dienstbaar zijn aan de gebruiker en draagt bij aan de 
kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld een boerderij in een VINEX-wijk in Leidsche Rijn waarbij 
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dit ‘nieuwe’ kinderdagverblijf met horeca sinds het begin een toegevoegde waarde heeft gehad. 
Ook heeft duurzaamheid een ecologische context: 40% van onze benodigde energie wordt 
gebruikt door de gebouwde omgeving, maar het gaat ook over grondstoffen en materialen. 
Annemarie Rakhorst, bureau Search richt zich tegenwoordig op grondstoffen en materialen 
aangezien energie een tijdelijk oplosbaar probleem is. Voor monumenten geldt eigenlijk dat deze 
per definitie duurzaam zijn omdat ze al zo lang bestaan. Duurzaamheid vanuit een financiële 
insteek komt voort uit de vraag dat het project financieel rendement moet hebben.  
 
Om deze definities te integreren heeft de Triodosbank de Triodostoets voor vastgoed opgesteld. 
Waar normaliter van de triple P wordt gesproken voegen we een vierde toe: project. Deze P’s zijn 
nevengeschikt. Wanneer op alle P’s een voldoende (5,5) wordt gescoord, waarvan minimaal één 
met een 8, dan wordt een pand gekocht. De 8 is nodig omdat dit een basis is waaraan andere P’s 
zich kunnen optrekken, deze zijn immers met elkaar verbonden en nevengeschikt.  
 
Voorbeeldprojecten 
AT Osboorn, Baarn Aangekocht in 2006/2007 door het vastgoedfonds. Het had monumentale 

waarden, maar op het gebied van energie stelde het niet veel voor. Met AT 
Osboorn werd gekeken of dit opgepakt kon worden om de ambitie te 
realiseren. AT Osboorn was open over de mogelijkheden qua huur en 
budget voor ontwikkeling. Om de ambitie te kunnen realiseren werd ook 
het budget om reuring in markt te veroorzaken voor de verhuizen ingezet. 
Ook was men bereid tot het betalen van extra huur voor een langere 
periode. Daarmee ontstond ruimte om investeringen te doen in 
energiezuinigheid. Het resultaat is een C label. Belangrijk is dat veel 
originele details bewaard zijn gebleven, energieverbruik verlaagd en het 
comfort verbeterd.  

Tempel, Den Haag  Van bank, naar discotheek en nu stadsdeelkantoor. Door de slechte 
energiehuishouding en lastige indeling werd het pand niet verhuurd. Op 
basis van een goed advies werd duidelijk dat met een meer-invetering, 
meerwaarde voor de toekomst kon worden toegevoegd. Maar deze extra 
investering vroeg ook liquiditeit. Door het afsluiten van een contract van 
10 jaar in plaats van 5 en een groenverklaring van Agentschap NL (50% 
van de lening viel in een lager rentepercentage) werd realisatie mogelijk. 
Een taxateur gaaf aan dat door de lagere exploitatielasten de economische 
waarde hoger was. Dit is het eerste rijksmonument met een A label en 
waarbij het concept warm bouwen is toegepast. 

Gasterra, Groningen Gastterra had het pand gekocht en vroeg of Triodos vastgoedfonds de 
huurbaas wilde worden. Dat is bijzonder omdat veel makelaars vechten 
om huurder te krijgen. In deze situatie wordt gewerkt met een All-In 
Huurcontract, in de verhuurprijs is energie inbegrepen. Een huurder kiest 
dus voor een kantoorruimte met een goed comfort. De belegger wordt 
daarmee zelf verantwoordelijk voor de winstgevendheid en de investeren 
in energie. Hier gaat men van een G label naar een A+ label. Om in te 
spelen op de huidige markt, het nieuwe werken en de omgang van het 
gebouw (5000 m2), wordt het gebouw opgedeeld in een entreeruimte en 
twee vleugels, dat biedt meer verhuurmogelijkheden en verlaagd het 
leegstandsrisico in de toekomst. 
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Veel adviseurs vragen  kortingen/insentives, bij onze projecten wordt elke Euro die eruit komt 
geïnvesteerd in kwaliteit en is deze onderhandelingstechniek niet relevant.  
 
Burgerziekenhuis Dit ziekenhuis in Amsterdam was later een stadsdeelkantoor en 

tegenwoordig hotel. De opdrachtgever was uitgedaagd om naast 
herbestemming veel te doen op energiezuinigheid: van een G label naar 
een C label. Leuk aan dit project is dat de opgedane kennis en werkwijze 
de standaard is geworden voor andere projecten van deze ontwikkelaar. 
Nu wordt onderzocht of men een beter label kan krijgen. Naast een 
hotelfunctie zit er in het gebouw een restaurant niet verbonden aan het 
hotel van een andere huurder. In dit pand is gestreefd naar het laten zien 
van monumentaliteit, daarvoor is de functie bepalend. Door de 
hotelfunctie kon de grootse entree worden behouden, voor woningen 
hadden veel meer zaken weggewerkt moeten worden. 

Dudokgebouw Dit pand nabij het station in Arnhem wordt gehuurd door een aantal 
architecten en de Rabobank. Het is een rijksmonument, op een goede 
locatie en een lage kwaliteit op het gebied van energie. De moeilijkheid is 
dat via de ramen veel energie wordt verloren, maar door de monumentale 
waarden deze niet mogen worden aangepakt. De lichtinval is een trigger 
voor de partijen om dit pand te willen huren. Om tot elkaar te komen is er 
een werkgroep opgezet met beheerders, fonds, huurder om te 
onderzoeken wat wel kan. Het doel is het ontwikkelen van wederzijds 
begrip over visie en belangen. Per gebouw verschillende de 
mogelijkheden, als men extra wil betalen voor de sfeer en het hoge 
energiegebruik accepteert, dan is dat ook een oplossing. 

Papendorp, Utrecht Het gaat hier om twee op het eerste ook gelijk panden: locatie, 
architectuur, omvang, functie en huurder zijn gelijk. Het verschil is dat de 
rechter volgens het Bouwbesluit is gebouwd en de andere zo duurzaam 
mogelijk. Vijf taxateurs bogen zich over de vraag wat de waarde was van 
beide panden. Twee waren van mening dat de prijs gelijk moest zijn, 
anderen vonden dat de duurzame meer waard was. Stel dat het leeg staat, 
dan wordt het duurzame pand eerder verhuurd, dus heeft het een 
meerwaarde. Dit staat ook in de kwartaaluitgave van PropertyNL. De 
investering weegt hier dus op teven de meeropbrengst. 

 
Kanttekening: duurzaamheid moet bij het imago passen van bedrijven. Bedrijven zonder 
interesse in duurzaamheid en alleen in geld beoordelen bedrijfsruimte anders.  
 
Interessant in de discussie over duurzame monumenten is dat monumenten veelal in essentie als 
duurzaam worden beschouwd. Maar daarnaast is er een verplichting naar de toekomst om ook 
het financieel rendement in ogenschouw te nemen. Daarbij moet de vastgoedmarkt worden 
overtuigd met goede voorbeelden. Op de website van het vastgoedfonds is aangegeven wat de 
score per P is en hoe dit wijzigt in tijd. Duurzaamheid is een onderscheidend aspect en het kan! 
De genoemde projecten zijn winstgevend omdat het duurzaam is. 
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Vragen uit de zaal 
Het gedrag van de huurder heeft een grote invloed heeft op het energiegebruik en dat er daarmee 
een risico voor de verhuurder ligt in het onderbrengen van het energiegebruik en een All-In-
Contracten. Hoe wordt dit ondervangen? 
Bij het opstellen van huurcontracten wordt uitgegaan van eens tandaard. Het streven is naar 
geen energieverbruik, want dan is er zekerheid over een cash flow. Met sensoren kan dit voor 
een gedeelte ondervangen worden. AgentschapNL heeft informatie over aandachtspunten bij het 
opmaken van deze huurcontacten.  
 
Beperkend in de omvang van de investering is regelgeving. Bijvoorbeeld de lagere energieprijs 
voor bedrijven dan voor particulieren waardoor het verdienmodel er anders uit ziet. Een ander 
voorbeeld is dat je als energieleverancier toeslagen moet betalen, maar door dit binnen het 
gebouw centraal te regelen en te verdelen kan dit worden voorkomen. 
 
Opgemerkt wordt dat monumenten door hun karakter misschien niet energiezuinig moeten zijn. 
We moeten naar actuele trends blijven kijken. Het is belangrijk nu over kwaliteit voor nu en de 
toekomst na te denken. Bestaande bouw in 2020 moet wel concurreren met energieneutrale 
nieuwbouw! 
 
 
 
Henk Seinen 
Seinen projectontwikkeling 
 
Seinen Projectontwikkeling is ongeveer 26 jaar actief op de markt. We realiseren al jaren 
energieneutrale gebouwen, daarbij is het maken niet moeilijk, maar juist met marktfonform 
maken een kunst. De expertise van het bedrijf is om altijd een link te leggen tussen enerzijds 
techniek en oplossingen en anderzijds hoe het kan worden vermarkt en gefinancierd. 
 
Het aanvangsprobleem 
We zitten in een nieuw tijdperk waarbij een klein incident grote gevolgen kan hebben. Een 
voorbeeld is een boorplatform voor de kust Amerika, deze zou door een storm door haar poten 
gaan. Maar omdat deze bleef staan zakte de olieprijs, in het verleden zou dit niet zijn gebeurd. 
 
Om de urgentie van het energievraagstuk duidelijk te maken 
volgt een rekenvoorbeeld voor het gros aan woningen dat ik 
heb gemaakt voor het ministerie van Buitenlandse zaken. 
Daarbij werd inzichtelijk dat het inkomen naar 119% zou 
stijgen, daar tegenover staat dat de woonlasten (huur en 
energie) naar 140% zouden stijging. Duidelijk wordt dat er 
een nieuw economisch probleem ontstaat waarbij mensen 
hun woonlasten niet meer kunnen opbrengen. We moeten 
dus anders kijken naar energie en terugverdientijd. Als we 
naar de investering kijken vanuit de verwachte 
energierekening dan zien we een investeringsmogelijkheid 
van €65.000. Als toelichting: het gas en elektriciteits-
verbruik ligt hoger omdat de bekende getallen van het 
Nibud (1800 m3 gas en 3600 kWh elektriciteit) zijn gebaseerd op een gemiddeld gezin van 
vierpersonen (waarvan twee kinderen). Tevens moet een kanttekening worden geplaatst bij de 
investeringsmogelijkheid voor bedrijven omdat deze een andere energieprijs betalen en daarmee 
een ander verdienmodel ontstaat. 
 
Financiering voor verduurzaming 
Een oplossing is de kop-staartmethode. Dat betekend dat financiële instellingen financierings-
bereid moeten zijn. Dat is er vaak wel, maar een harde voorwaarde die banken stellen is dat er 
duidelijkheid moet zijn over de te behalen ambitie en hoe dit gegarandeerd kan worden. Er moet 
een borging zijn op het te behalen resultaat, de cash flow moet goed worden onderbouwd! Het 
realiseren van ambities valt en staat daarbij ook met de investeringsbereidheid van de 
eindgebruiker. En dat is lastiger dan gedacht. Enkel duurzaamheid of energiebesparing is niet 
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voldoende, er zijn veel meer selling points nodig om de 
gebruiker bereid te vinden om mee te doen. Gedacht kan 
worden aan het verbeteren van het woongenot, zoals 
comfortverbetering van het binnenklimaat of vernieuwen van 
woningvoorzieningen. 
 
Energiemaatregelen van deze tijd 
Bij het ontwikkelen van plannen staat in de conceptvorming 
de Tetra Energetica (in plaats van Trias Energetica) centraal. 
Naast vragen rondom de schil het afgiftesysteem en de 
energiebron gaat het ook om controlesystemen. Deze zaken 
moeten integraal worden onderzocht en zorgvuldig op elkaar 
worden afgewogen. 
 
De schil Zo wordt er tegenwoordig grootschalig spouwmuurisolatie toegepast, maar 

dit is pas rendabel als we geen ketel meer hebben. Een andere ontwikkeling 
is de warmtepomp als vervanging CV-ketel. De CV-ketel is uitontwikkeld en 
zit aan het maximum rendement, terwijl de warmtepomp aan het begin van 
zijn ontwikkeling staat. In de vorige eeuw waren warmtepompen grote 
stroomvreter. Als we isoleren functioneert een warmtepomp beter. Dan moet 
er niet gekozen worden voor de spouw (nadelige effect op het gebouw), maar 
aan het binnen- of buitenblad. Voor monumenten zijn er dunne materialen op 
de markt van 5-6 cm uit ruimtevaart (bluedeck).  

Afgiftesysteem Een systeem die een (lage temperatuur) verwarming, koeling en ventilatie 
afgeeft is een Low H2O Absorb Unit (convector). Dit is een betere oplossing 
dan traditionele systemen zoals vloer/wandverwarming, warmtepomp en 
WKO (warmte/KoudeOpslag):  
- Het nadeel van vloer/wandverwarming is de inflexibiliteit wanneer men 

bijvoorbeeld openingen of een schilderij wil aanbrengen.  
- Tegenwoordig wordt veel gepleit voor vloerverwarming. Dit stuit op veel 

problemen, nieuwe vloeren breek je niet open en bij houten vloeren 
neemt het rendement af. Soms kan het in een monument überhaupt niet. 

- Aardwarmte en WKO /aardwarmte is veelal van toepassing bij 
gebiedsbenadering om te voorzien in een grote warmtevraag. Risico’s zijn 
het succes van de boring (gaat niet altijd goed) en de 
afschrijving/vervanging (na 10-15 jaar vervangen gewenst). Zowel 
technisch en economisch lijkt het geen goede maatregel?  

Energiebron Een dubbele luchtwarmtepomp genereert voldoende warmte voor zowel 
ruimteverwarming (de Low H2O Absorb Unit ) als tapwater. Maar dit kan pas 
als dit in de juiste samenhang is met isolatie en een goed afgiftesysteem! De 
gemiddelde woning verbruikt niet meer 1500 kWh stroom.  

Controlesystemen De basis is een Sensor Control Systems, dit nodig omdat er voor een prettig 
binnenklimaat hele geavanceerde techniek nodig (voor verwarmen, koelen, 
ventileren). Deze systemen zijn zo complex waardoor dit in samenhang met 
het gebruikersgedrag bijna niet meer zelf te regelen is. Om te voorkomen dat 
schadelijke gassen en vieze luchtjes in huis blijven hangen zijn naast de 
traditionele vraaggestuurde ventilatiesystemen voor CO2, temperatuur, en 
luchtvochtigheid aanvullende sensoren 
nodig. Met ICT-besturing en sensortech-
nologie kunnen bewegingen, bacteriën, 
lichtverandering, radongas ed. worden 
meegenomen in de ventilatiebehoefte. Het 
lijkt onhaalbaar om veel emissiegassen 
om te meten met één systeem, maar de 
universiteit waarmee dit systeem wordt 
ontwikkeld verzekerd dat de sensor dit 
kan waarnemen. 
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Integrale aanpak 
De integrale aanpak geldt niet alleen op het gebied van ontwerp en energie (energieneurtaal), 
maar vooral op het marktconform maken. Een voorbeeld is een woningbouwproject in Borger 
van Lefier. Daarbij gaat het ook over sociale aspecten: de bewonerswensen moeten de basis zijn. 
Door een integratie van sociaal, financieel en techniek heeft duurzaamheid een toegevoegde 
waarde! De No-Regretaanpak (een Europees programma waarvoor Seinen is genomineerd) gaat 
uit van deze integrale samenhang. Technisch kan er veen, maar pas als mensen zich er bewust 
van zijn gaat het werken. Ook het programma D-ESA (Dutch Exibition of Sustainable Art), een 
internationaal kennisnetwerk met fabrikanten en kennisinstellingen gaat in op innovatie rond 
deze aanpak. Kwaliteitseisen worden voorgelegd en het kennisnetwerk zoekt bijpassende 
innovatieve antwoorden. 
 
Bewustwording van gebruikers door communicatie 
Een belangrijk aspect bij het realiseren van energiezuinige herontwikkeling is het wegwijs maken 
in samenhang van gebruikers. Deze worden gebombardeerd over belangrijke maatregelen. Kies 
je voor maatregel 1 dan moet je dat combineren met de maatregelen 2 en 3. Mensen moeten 
deskundig gemaakt worden zodat ze zelf keuzes kunnen maken. Bewustwording kan daarmee 
worden ondersteund met een thermografische camera om warmteverliezen in kaart te 
brengen(is er isolatie waar zitten koudebruggen). Informatieavonden kunnen dit inzicht geven. 
Een slag kan gemaakt worden door nieuwe maatregelen in EPA adviezen mee te nemen (niet de 
traditionele systemen uit de vorige eeuw) en leesbare rapporten op te stellen. 
 
Bedrijven in monumenten en energiezuinig herontwikkelen 
Een goot probleem voor de financiering is dat bedrijven als 
grootgebruikers een lagere energieprijs betalen (7 cent) dan 
een particulier (ruim 20 cent). Er moeten dus andere dragers 
gevonden worden om het gat te dichten. Een daarvan is het 
verbeteren van het werkklimaat. Het gaat daarbij om een 
goede kwaliteit van lucht, licht, akoestiek en temperatuur. 
Onderzoek in scholen heeft uitgewezen dat leerlingen een 
hogere prestatie leveren, ongeveer van 20%. Door het 
verbeterde binnenklimaat nam de concentratie toe (onrust af) 
en nam het ziekteverzuim af. Onderzoek in ziekenhuizen heeft 
uitgewezen dat een goed binnenklimaat, ontspannen sfeer en 
prettig uitzicht leidt tot soms de helft minder medicijngebruik 
en eerder ontslag uit het ziekenhuis.  
 
Wanneer maatregelen genomen moeten worden om het werkklimaat te verbeteren zoals isolatie 
en verlichting neem dan direct energie mee zodat een toegevoegde, duurzame en economische 
waarde ontstaat. Zo kan een hoge energieambitie worden gerealiseerd, gesteund op andere 
economische dragers. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat deze voorbeelden ook 
toepasbaar zijn in historische gebouwen. In Bunnink staat een 
monument waar drie gezinnen wonen. Twee daarvan hebben 
het advies opgevolgd. Achteraf bleek één van de opvolgers van 
het advies een medewerker van de gemeente te zijn. Deze was 
zo enthousiast over het verbeterde binnenklimaat dat deze 
wordt voorgesteld als kansrijk systeem voor monumenten.  
 
Conclusie 
Energiek herontwikkelen van historische gebouwen moet 
door het integraal benaderen van techniek, financiering en 
bewustwording van de eindgebruiker. Twee aspecten zijn dus 
van essentieel belang: 

1. De exploitatie moet aantoonbaar worden gemaakt, inclusief garanties.  
2. De eindgebruiker moet het willen, niet top-down, maar bottom-up gedragen door de 

eindgebruikers. Energiek herontwikkelen moet via deskundigheid van de eindgebruiker 
plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. 
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Pauze 
 
 
 
Forumdiscussie 
 
Tineke van der Schoor neemt vanmiddag de plaats in van Jan Veuger tijdens de forumdiscussie in 
verband met ziekte en zal beginnen met een elevator pitch over haar onderzoek Case Studies uit 
het onderzoek Energieke Restauratie ter introductie.  
 
 
 
Inleiding door Tineke van der Schoor 
Senior onderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte 
 
het onderzoeksthema Case Studies richt zich op de lessen die 
kunnen worden geleerd uit gerealiseerde projecten waarbij 
men in monumenten hoge energieambities heeft willen 
realiseren. Daarvoor wordt teruggekeken naar een tiental 
casussen met studenten. 
 
Voorbeelden 
Stations, Kolham Dit is een onderdeel van het 

voormalige Woltjer Spoor en wordt 
gebruikt als woning en kantoor van een architect. Het is energetisch 
geslaagd en monumentenzorg is tevreden. Om monumentenzorg 
tevreden te stellen konden zonnepanelen niet worden toegepast. 
Duidelijk werd dat er onderhandelingsruimte is, maar begrenst. 

Kazerne, Oudeschans Dit gebouw werd gebruikt als woning voor de commandant en 
ondercommandant gescheiden door een cel. Bij de herontwikkeling is 
het plan niet benaderd vanuit een geïntegreerde visie en systematisch 
onderzoek. Maatregelen werden onder andere verzameld van internet 
waarbij de ene meer haalbaar bleek dan de andere. De energieambitie 
is waarschijnlijk niet gehaald.  

Villa, Driebergen Het eerste energieneutrale monument. Het had wel voeten in aarde 
om zowel qua monumentwaarde als qua energie een goed plan te 
ontwikkelen. Monumentenzorg schoof aan na het bekend maken van 
de prijsvraagwinnaar voor het beste energiezuinige plan. 

Koetshuis, Eerde De architect heeft voor dit nieuwe kantoor en vergadercentrum steeds 
naar creatieve oplossingen moeten zoeken. Gevelopeningen zaten 
hoog dus de vloer werd verhoogd. Opvallend was dat naast een 
ambitie voor energie goed moet worden gekeken naar de financiering. 
Hier werd het ongebruikte onderhoudsbudget ingezet voor een deel 
van de herontwikkeling. Ook financiering vraagt een creatieve 
benadering.  

 
Leerpunten uit de gerealiseerde casussen vormen een basis voor nieuwe projecten. Bijvoorbeeld 
een aantal gebouwen in Veenhuizen (gevangeniscomplex) waar een deel wordt herbestemd tot 
ambachtsschool en internaat. Uit cijfers van de Rijksgebouwendienst (vorige eigenaar) bleken de 
jaarlijkse energiekosten €100.000 te zijn, dit is te hoog voor de nieuwe gebruiker.  
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Stelling 
Dhr. Seinen stelt dat als integraal toevoegt wordt de stelling 
klopt, zonder integrale samenwerking kom je er niet. 
Opmerking zaal: kan het met subsidies? Dhr. Seinen: het zou 
beter zijn alle subsidies af te schaffen, subsidies suggereren 
dat duurzaamheid te duur is, maar dat is niet zo. Zonder 
overheidsteun lijkt duurzaamheid onbetaalbaar. Wanneer dit 
integraal wordt opgepakt, dan kan het. Opmerking zaal: de 
economische verantwoording is essentieel! Dat zou betekenen 
dat zachte waarden ook economisch gekwantificeerd moeten 
worden. Dhr. Appers: het uitgangspunt moet zijn dat een 
investering binnen 5-10 terugverdiend kan worden en het 
daarna ook economisch rendement krijgt. Het gaat bij 
rendement ook om ander rendement: sociaal en ecologisch, 
dat is niet of moeilijk te vertalen in geld.  
Vraag zaal: gesteld werd dat op de langere duur energie geen last/probleem is, maar juiste 
grondstoffen. We hoeven ons niet druk te maken om energie? Dhr. Seinen: grondstoffen zijn ook 
een serieus probleem, zoals voedsel en water (over 10 jaar ontstaat een tekort). Dit kent nog 
geen urgentie omdat dit in de geitenwollen sokken hoek zit. Dhr. Appers: Annemarie Rakhorst 
van Bureau Search heeft onderzocht dat het energieprobleem tijdelijk is omdat het 
energievraagstuk met technische oplossingen en integrale aanpak economisch rendabel kan 
worden. Maar als we het niet nu oppakken, dan hebben we straks een groot energieprobleem.  
 
Dhr. Appers vraagt de zaal of men ook daadwerkelijk dit soort investeringen wil doen, of liever 
niet. Reactie zaal: als particulier betrokken bij het duurzaam herontwikkelen van een voormalige 
school in Leeuwarden. Maar er is een financieel probleem omdat er geen financiering gekregen 
kan worden ten behoeve van de planvorming. De liquiditeit van de CPO is onvoldoende, zijn daar 
oplossingen voor? Dhr. Seinen: de basis moet de exploitatie zijn: het kan financieel als er een cash 
flow wordt gegenereerd, dan kan er financiering voor het plan worden gehaald. Een voorbeeld is 
de Greenloan tot maximaal €50.000 waarvan de rente aftrekbaar is. Wanneer het gaat om 
corporaties is het van belang te bekijken hoe een financiering binnen de organisatie geborgd kan 
orden. Banken doen ook voorfinanciering, maar tegen een hogere rente. Dhr. Appers: steeds 
meer bedrijven zien dit soort initiatieven ook als belegging. Een voorbeeld zijn ESCO's (Energy 
Service COmpanieS) waarbij investeerders ervoor kiezen te investeren in energiebesparende 
maatregelen in plaats van energie af te nemen van leverancier. Mevr. Van der Schoor: het 
probleem van financiering richt zich ook op het perspectief en creatief denken over energiek 
renoveren van monumenten. Bijvoorbeeld het Boostencomplex in Maastricht. De architect stelde 
daar de woningcorporatie voor een budget in te zetten voor nieuwbouw, dan is er sprake van een 
andere investering, exploitatie en beheersbenadering. Daar is 
na de renovatie nieuwbouwkwaliteit behaald. Ook banken 
zouden op basis van de lange termijn naar monumenten 
moeten kijken. Dhr. Seinen: belangrijk is om eerst een plan te 
ontwikkelen en vervolgens financiering (niet een plan 
bedenken vanuit de  financiering!). Met een goed plan kom de 
borging van financiering eenvoudiger van de grond. Een 
integrale benadering is essentieel zodat ook de exploitatie 
goed is opgezet. Opmerking zaal: er zit een verschil tussen de 
mogelijkheden voor particulieren en organisaties. Een 
organisatie heeft meer kennis (inhoudelijk en netwerk) en 
financiële middelen dan een particulier die eerst zelf moet 
voorfinancieren om een integraal plan te maken. Kunnen deze 
particulieren wel een integraal plan opzetten voor een goede exploitatie en daarmee het 
benaderen van financiers? Opmerking zaal: maar je wilt toch iets als particulier waarvoor je 
bereid bent te betalen/risico in te dragen?  
 
Mevr. Van der Schoor: het is een terecht punt dat het voor een particulier veelal veel 
ingewikkelder is. Op Google is zoveel gefragmenteerde informatie te vinden zonder beeld van de 
kwaliteit ervan. Je weet niet wat je moet doen. Dhr. Seinen: bij gebiedsoperaties (zoals 
wijkvernieuwing) ondervangen we dit door de particulieren de kennis eigen te laten maken en te 
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onderhandelen met EPA adviseurs over advieskosten. Dat loopt veel via gemeenten. Opmerking 
zaal: het is een probleem dat particulieren vaak niet bereid zijn die paar €100 te investeren. Dhr. 
Seinen: veel gemeenten subsidiëren EPA adviezen, maar er blijkt een klein percentage te zijn die 
dit maatwerkadvies gaan uitvoeren. Opvallend is dat iedereen iets met energie wil: bewoners 
(comfort en energierekening), gemeente (duurzaamheidambitie), banken (lening afsluiten), maar 
het gaat alleen lukken door het gezamenlijk op te pakken. Een idee is voorfinanciering 
organiseren en de participanten van de voorfinanciering gezamenlijk risicodragend te maken. 
Dhr. Appers: de moeilijkheid zit in de onzekerheid over het feit of de start bouw behaald gaat 
worden, het zijn projectkosten die misschien niet terugkomen. Er zijn ontwikkelaars en 
vastgoedbanken omgevallen omdat ze risicovolle projecten 
hebben voorgefinancierd. Met een verantwoordelijkheid als 
bank naar spaarders en als vastgoedfonds naar beleggers moet 
een partij garant staan voor dit risico. Dhr. Appers: een 
interessante alternatieve financieringsvorm is het cultuur-
fonds van de Triodosbank waarbij de overheid €1.000.000 op 
bank zette. De bank deed hier een multiplier overheen zodat 
kunstenaars niet alleen konden worden voorgefinancierd, 
maar ook bij tekorten een garantiefonds aan te spreken was. 
De ervaring na tien jaar is dat er voldoende wordt 
terugbetaald. We moeten als banken dus ook zoeken 
innovatieve oplossingen binnen het bancaire systeem. Dit 
geldt misschien ook voor voorfinanciering van (C)PO 
organisaties. 
 
Opmerking zaal: duurzame exploitatie van historische gebouwen gaat hier over 
energiebesparing, behoud monument en financieel rendement. Risico’s kunnen inzichtelijk 
worden en vervolgens gedragen worden als een gezamenlijk plan wordt gemaakt, dus vanaf het 
begin samenwerken. Een gezamenlijk doel vaststellen is essentieel! 

 
Vraag zaal: welke tools zijn nu bruikbaar om in de planvorming te gebruiken die een basis 
kunnen zijn ten behoeve van de voorfinanciering? Dhr. Appers: dit raakt de vraag: wat is of 
wanneer is het duurzaam? Bij de Triodosbank hebben we de Triodostoets voor Duurzaam 
Vastgoed, waarbij op basis van 250 vragen dit wordt onderzocht. Bij de BREAAM systematiek 
wordt uitgegaan van vier of vijf sterren voor nieuwbouw. In het geval van bestaand vastgoed 
wordt veel uitgegaan van een labelsprong. Voor monumenten is niet altijd inzichtelijk wat de 
relatie is van de maatregel voor de verbetering van een monument, dus ook zachte waarden. Er 
niet een eenduidig antwoord te geven omdat de definitie dynamisch is (veranderlijk in de tijd) en 
het, zeker in monumenten, om maatwerkoplossingen gaat.  
 
Stelling 
Opmerking zaal: deze stelling is te beperkt. Het is beter als er 
mogelijke basisafspraken zouden zijn in de vorm van een lijst. 
Elke situatie is iedere keer een beetje anders. Mevr. Van der 
Schoor: je zou het ook als volgt kunnen formuleren: het gaat 
niet alleen om vastleggen van afspraken, maar vooral 
monitoren. Is het plan goed berekend, ingeregeld, geplaatst? 
Met aan nazorg, dit doet dhr. Seinen ook, moet worden 
gekeken of het energiegebruik over een langere periode ook 
wordt waargemaakt. Die mensen zou je moeten kunnen 
aanspreken op hun geleverde kwaliteit. Dhr. Seinen: die 
directe controle moet plaatsvinden met ICT. De fabrikant krijgt 
een signaal als niet het systeem niet volgens de 
prestatieafspraken reageert. Bij een controle moet blijven of het apparaat niet functioneert, of 
niet goed wordt gebruikt. Ook fabrikanten moeten verantwoordelijk blijven na installatie. 
  
Mieke Oostra, afronding en netwerkborrel 
Iedereen wordt bedankt voor de inbreng in de discussie en speciaal de sprekers voor de 
inspirerende lezingen en reacties in de discussie. Ook de organisatie wordt bedankt. Afgesloten 
wordt met een netwerkborrel. 


