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Noot:

De titel van dit essay parafraseert de oratie van Fons Asselbergs, ‘Niets is zo veranderlijk als een monument’ (Nijmegen, 2000).
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Het verduurzamen van gebouwen is een belangrijke
opgave in het kader van de klimaatdoelstellingen. Er is
veel aandacht voor klimaatneutrale nieuwbouw. Op zich
is dat begrijpelijk. Maar tegenover elke nieuwe woning
die aan de voorraad wordt toegevoegd, staan acht bestaande woningen op verduurzaming te wachten. In het
verduurzamen van de bestaande voorraad is de echte
klimaatwinst te behalen. In dat verband gelden monumenten zo’n beetje als de hopeloze gevallen. Ze vreten
doorgaans energie en de maatregelen om ze te isoleren
of anderszins te verduurzamen stuiten vaak op kritiek of
een afwijzing van de monumentenzorg. Zelfs onze koning
beklaagde zich erover dat hij geen zonnepanelen op
zijn paleis mag leggen. Toch zijn monumenten bij uitstek
de blijvertjes van de gebouwenvoorraad. We willen ze
tot in lengte van dagen behouden en gebruiken en ze
hebben een publiek waardevolle status. Is dat niet juist
heel duurzaam?
Dit essay gaat over erfgoed en duurzaamheid. Het NRP (Nationaal Renovatie Platform) vroeg
me om met een aantal praktijkmensen en academici in gesprek te gaan, vanuit de prikkelende
stellingname dat monumenten bij uitstek het goede voorbeeld zijn voor de verduurzaming
van de bestaande voorraad1. Nu weet ik veel over erfgoed en transformatie, maar hou ik
me minder met duurzaamheid bezig. Een ideale gelegenheid dus om bijgepraat te worden
en te zien wat er de afgelopen jaren allemaal is bedacht met alle subsidies, workshops en
experimentele projecten voor het verduurzamen van erfgoed. Eerlijk gezegd viel de oogst
van de gesprekken me in eerste instantie tegen. Ik hoorde weinig nieuws en was na twee
sessies helemaal bij: we hebben de verkeerde mind-set, gebruiken de verkeerde definitie van
duurzaamheid en het is nog maar de vraag of allerlei verduurzamingsprojecten eigenlijk wel
duurzaam zijn. In tweede instantie werd mij duidelijk dat als je een juiste definitie hanteert,
er een duidelijk en aanlokkelijk beeld naar voren komt over een duurzame leefomgeving.
De omgang met erfgoed blijkt daadwerkelijk tot de avant-garde van de verduurzaming te horen!

1

 et essay is gebaseerd op gesprekken met Charlotte Uiterwaal (MeyerBergman Erfgoed Group), Bas van de Griendt (programmaH
manager NRP Circulair), Brigit Berends-Crucq (De Renovatieversneller), Bart Krol (voorzitter NRP), Margret Brons-Rocks (Dijkoraad),
Nicholas Clarke (TU Delft) en Birgit Dulskli (NIBE)
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“Door aan
nieuwbouw als
norm vast te
houden, blijven
we in een
vicieuze cirkel
van productie,
maakbaarheid
en vernieuwing”

Birgit Dulski is partner van NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie.
Ze groeide op in Duitsland en kijkt nog steeds vol verbazing naar bepaalde Nederlandse
gebruiken. Ze noemt Nederland een ‘verwachtingenland’. Volgens haar is iedereen hier
dol op het maken van modellen en Excel-schema’s. Onbewust wordt er van uitgegaan dat
de modellen gelijk zijn aan de beschreven werkelijkheid. Alles wat dan niet in het model is
meegenomen, lijkt niet meer te bestaan. Met andere woorden: we vertrouwen blind op de
uitkomsten van de spreadsheet, zonder ons af te vragen of ze kloppen en een volledig beeld
geven. Dat heeft rampzalige gevolgen. Er zijn bijvoorbeeld modellen voor het klimaatneutraal
maken van gebouwen. Daar is een hele nul-op-de-meter industrie uit voortgekomen. Maar
kloppen de verwachte resultaten wel met de werkelijkheid en tegen welke prijs worden de
energiebesparingen bereikt? Hebben we de impact en de houdbaarheid van de transitie
zelf wel afdoende in de modellen verwerkt of veroorzaken de verduurzamingsingrepen niet
allerlei ‘collateral damage’ voor milieu en klimaat, zoals het verlies van erfgoedwaarden en
architectonische kwaliteit, mogelijke bouwfysische problemen en weerstand van bewoners?
Vanuit de (politieke) ambitie om van het gas af te gaan en klimaatneutrale woningen te realiseren, worden complete woonwijken gesloopt en vernieuwd. Het is een beetje als willen stoppen met roken door een laatste sigaret op te steken. Op weg naar het duurzame eindproduct
tikt de meter nog even flink door, gedurende het lange proces van slopen, het afvoeren en
verwerken van het afval, het produceren en leveren van de duurzame bouwmaterialen en het
bouwen zelf. Er is heel veel energie nodig voor al deze stappen. Ook ontstaan restproducten
en wordt er een nieuw beroep op grondstoffen gedaan. En dan is er ook een mentaal aspect.
Door onveranderd aan nieuwbouw als norm vast te houden, blijven we gevangen in een vicieuze cirkel van productie, maakbaarheid en vernieuwing. Vanuit de reflex om te vernieuwen
valt te verwachten dat over een jaar of dertig, wanneer de investeringen zijn afgeschreven,
de klimaatbestendige oplossingen uit 2020 niet meer aan de smaak of de normen van die tijd
zullen voldoen. De kans is groot dat we wederom in de oude reflex zullen terugvallen en het
proces van sloop-nieuwbouw van voren af aan begint. Het lijkt wel of we niet anders kunnen.
Volgens Bart Krol, de voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform, blijft de opgave in de
bestaande voorraad onderbelicht, mede omdat de belangen rondom nieuwbouw zo groot
zijn. Nieuwbouw is de norm en stelt de norm. Letterlijk. De bestaande bouw is echter niet op
nieuwbouwnormen berekend en vraagt, zeker als het om verduurzaming gaat, om een specifieke benadering. Het is tijd om af te kicken van onze nieuwbouwverslaving en te oefenen
in het bespelen van bestaande gebouwen. Daarom is erfgoed zo’n inspirerend voorbeeld
voor verduurzaming.
Dulski pleit ervoor kritisch naar onze rekenmodellen te kijken, te monitoren wat maatregelen
in het echt opleveren en bovenal het gezond verstand te gebruiken. Verduurzamen begint
met het analyseren van de bestaande werkelijkheid en het onderzoeken wat daarin beter
kan. Het gaat om het grote geheel en de lange termijn. Ook Nicholas Clarke, een van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderzoeker, nu verbonden aan de TU Delft, denkt in die lijn. Hij vond
inspiratie in het boek ‘How Buildings Learn’ van de Amerikaanse schrijver Stewart Brand uit
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1994. Door gebouwen gedurende lange tijd te volgen, is te zien hoe ze presteren en wat het
effect van ingrepen is. De gebouwen geven als het ware zelf aan wat ze nodig hebben. In
de woorden van Clarke: de toekomst is al in de oude gebouwen ingebouwd. Daar vinden we
de oplossingen voor verduurzaming en niet in de catalogus van een bouwbedrijf. Stap voor
stap kunnen ze worden verbeterd. Deze benadering staat in schril contrast met de praktijk
om niet-duurzame gebouwen met een grote metamorfose compleet klimaatneutraal te (willen) maken. Het is de vraag of zo’n drastische aanpak werkt en stand houdt, zeker gezien
de specifieke eigenaardigheden van ieder bestaand gebouw. Daar komt bij dat de laatste
stappen naar klimaatneutraal erg kostbaar zijn en weinig klimaatwinst opleveren. Door gefaseerd te verduurzamen, wordt het mogelijk om ingrepen betaalbaar te houden en kan in
de toekomst van nieuwe inzichten of technieken worden geprofiteerd. Margret Brons, adviseur monumenten bij ingenieursbureau Dijkoraad, benadrukt dat verduurzaming wel altijd in
beeld moet blijven. Bij iedere ingreep aan een gebouw loont het de moeite te onderzoeken of
duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden meegenomen. Zo ligt het bij iedere ingreep aan
een gevel of dak voor de hand om te kijken of er iets met isolatie kan worden gecombineerd.
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Wat is duurzaam?
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In het voorafgaande zijn termen als verduurzamen, energietransitie en klimaatneutraal door
elkaar heen gebruikt, zoals maar al te vaak gebeurt. Vaak wordt duurzaamheid versimpeld
tot energiegebruik of energieproductie. Het is een van de redenen waardoor het vooroordeel
kon ontstaan dat monumenten niet duurzaam zijn. Het gaat echter om veel meer, de definitie van duurzaamheid is veel breder. Dat geldt zeker voor de gebouwde omgeving, waar de
tijdshorizon niet in jaren, maar in decennia en generaties wordt uitgedrukt. Veel duurzaamheidsmaatregelen in het hier-en-nu krijgen een ander gewicht zodra er over een langere
termijn naar wordt gekeken. De beroemde Brundlandt-definitie uit 1987 is onverminderd
actueel: ‘een duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoefte van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld
in gevaar te brengen.’2 Als we naar de gebouwde omgeving kijken, raakt dit aan energie en
grondstoffen, maar ook aan leefbaarheid en sociaal welzijn. Zodra verder wordt gekeken dan
naar louter energie en het hier-en-nu, schiet de duurzaamheid van erfgoed met sprongen
omhoog. Erfgoed scoort extreem goed op circulariteit, gebruiksadaptatie, de bijdrage aan
een herkenbare leefomgeving en sociale binding. Bij elke opgave aan een monument speelt
de vraag hoe het gebouw aan volgende generaties wordt doorgegeven.

Nulmeting
Voor Charlotte Uiterwaal van MeyerBergman Erfgoed Groep begint ieder project met een
nulmeting. Dat betekent dat je de tijd neemt om een monument te begrijpen: waarom is het
gemaakt zoals het is en waar komen eventuele probelem of tekortkomingen vandaan. Tot de
context behoort ook de bouwtraditie waar het monument uit is voortgekomen, de typologie,
materiaal- en ontwerpkeuzes en de achterliggende intenties. Ook de omgeving wordt in het
vooronderzoek meegenomen. De nulmeting geeft een vertrekpunt en een referentie voor de

2

World Commission on Environment and Development, Our common future’ (Brundtland-rapport), Oxford 1987.

toekomst. Hoe beter we een gebouw snappen, des te minder techniek, geld en materiaal
er nodig is om het duurzaam te maken. Van belang is de samenhang der dingen. Met alle
gespecialiseerde professionals wordt het bijna een voorwaarde om de nulmeting met een
heel team van deskundigen te maken en vanuit de onderlinge samenhang naar mogelijke
ingrepen en verduurzamingskansen te kijken.

High tech of low tech
Veel monumenten kampen met problemen op het gebied van warmte-koude, vocht of de
constructie. Opvallend vaak blijken deze problemen te zijn veroorzaakt door goedbedoelde,
recentelijk uitgevoerde ingrepen, die anders uitpakten dan was verwacht. De lijst met mislukte verbeteringen aan erfgoed is lang. Veel aluminium- of kunststofkozijnen uit de tijd van
de stadsvernieuwing zijn er alweer uit gesloopt. Ze waren mede vanwege hun voorspelde
lange levensduur en goedkope onderhoud aangeschaft, maar zijn door nieuwe normen achterhaald, verouderden snel en worden bovendien erg lelijk gevonden. Buitengevelisolatie met
een afwerking van stucwerk of steenstrips blijkt erg kwetsbaar. Bovendien tast ze de plastiek,
de detaillering en soms ook de ornamenten om de gevels aan, waardoor het moeilijk wordt
nog van deze opgedikte gebouwen te houden. Isolerende maatregelen aan de binnenzijde
van een gevel en het dichtkitten van kieren en naden, leiden gemakkelijk tot vocht- en ventilatieproblemen. Complexe installaties kunnen het nadeel hebben dat ze niet goed staan
afgesteld of verkeerd worden gebruikt.
Tegenover alle innovaties die in monumenten geen stand houden, staan de beproefde oude
oplossingen die we vaak wat uit het oog zijn verloren. Oude gebouwen bieden een staalkaart
van intelligente ontwerpoplossingen, die al klimaatadaptief waren toen het woord nog niet
eens bestond. In monumenten is terug te zien met hoeveel vernuft vroeger gebruikscomfort
kon worden gerealiseerd. Zo bieden hooggeplaatste ramen een diepe lichtinval in een gebouw, waardoor in de winter minder kunstlicht nodig is. In de zomer zijn er veel manieren om
direct zonlicht te temperen, bijvoorbeeld met luiken (louvres) of leilinden langs de gevel, die
met hun bladeren het licht filteren. Voordat de centrale verwarming werd uitgevonden, was
het leven rondom de warmtebronnen georganiseerd. Oude gebouwen zijn vaak gecompartimenteerd, waarbij de ene ruimte warmer werd gestookt dan de andere. De entreehal en
de slaapkamers bleven vaak onverwarmd. Een onvermijdelijk onderdeel van de ouderwetse duurzaamheid is een aangepaste lifestyle: een monument is er niet op gebouwd (zoals
gebruikelijk in nieuwbouw) om in de winter de hele dag in T-shirt rond te kunnen lopen en
er zijn dagen dat een extra warme trui of een wollen hemd voor een monumentenbewoner
geen overbodige luxe is. Het is een lastige vraag wat duurzamer en wenselijker is: nieuwe
high tech (overal altijd 20 graden) of oude houtje-touwtje oplossingen met een gebruiksaanwijzing? Hoe houdbaar blijven interventies en hoe zullen ingrepen van nu er over een jaar of
dertig voorstaan? In gesprek met de specialisten krijg je sterk de indruk dat traditioneel juist
toekomstbestendig en het nieuwe ‘smart’ is. Doorgaans vragen deze analoge oplossingen
nauwelijks investeringen, kampen ze zelden met storing, zijn ze goed te onderhouden en
kunnen ze generaties lang mee.
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Centrale Markthallen, Amsterdam-West
copyright: Koen van der Hoorn

Aanpak

Niets is zo duurzaam als een monument Dr. ir. Paul Meurs

“Oude gebouwen
bieden een
staalkaart van
intelligente
ontwerpoplossingen”
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Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat de lessen van de monumenten op het
gebied van duurzaamheid voortkomen uit een nostalgisch verlangen naar de ontberingen,
waar onze grootouders blij waren vanaf te zijn. Het toekomstbestendig maken van erfgoed
beperkt zich echter niet tot het interpreteren en updaten van bouwtradities en gebouwen. De
uitdaging is om daar aanpassingen en verbeteringen aan toe te voegen, die niet op zichzelf
blijven staan maar het gebouw als geheel beter laten functioneren. Hoe simpeler, hoe beter.
Hoe minder stekkers, hoe liever. Hoe minder puincontainers voor de deur, hoe circulairder.
Hoe geliefder, hoe duurzamer.
Voor Margret Brons draait het bij het verduurzamen van erfgoed om vier stappen. Het
begint met een onderzoek naar het gebouw en de installaties. Ze zoomt daarbij ook uit naar
de omgeving. Bijvoorbeeld om te zien wat de capaciteit en de behoefte op het gebied van
energie is. Valt er wellicht collectief iets te regelen? Is er restwarmte in de buurt beschikbaar?
Liggen er kansen voor opwekking van energie? Door het grotere geheel in beeld te hebben
en per object de kansen en beperkingen te verkennen, kan een strategie ontstaan voor de
korte en de langere termijn.
Stap twee voor Brons is om te rekenen met de daadwerkelijke behoeftes (en niet van kengetallen of vage aannames uit te gaan). Stap drie: alle ingrepen worden op de specifieke
situatie, met al zijn mogelijkheden en beperkingen toegespitst. Verduurzamen is dan niet een
kwestie van het uitrollen van standaardoplossingen, maar van een intelligent ontwerp waarin
het monument, het gebruik en de techniek in samenhang worden gebracht. Dan is er nog de
vierde stap: flexibiliteit naar de toekomst, in al zijn vormen. Bij transformaties van monumenten impliceert dit dat ook wordt geanticipeerd op mogelijk ander gebruik en veranderingen
aan de installaties in de toekomst. Dit wordt vaak geduid als reversibele maatregelen. De
ambitie is dan dat een gebouw, inclusief die installaties, kan meebewegen met veranderingen
zoals die zich op enig moment zullen aandienen. Door na oplevering het alledaags gebruik
te monitoren ontstaat een beeld van de werkelijke prestaties en kan er worden ingeregeld
en bijgestuurd. Dan komen ook eventuele schades aan een gebouw of de onvoorziene bijeffecten van maatregelen op de constructie aan het licht. Eigenlijk kun je een gebouw pas na
een behoorlijke gebruiksperiode een duurzaamheidslabel geven.

Energie en installaties
Ook erfgoed ontkomt niet aan de energietransitie. Bas van de Griendt, programmamanager van
NRP Circulair stelt dat veel monumenten in het verleden al de nodige energietransities hebben
doorstaan en overleefd. De volgende transitie kan er ook nog wel bij. Een duurzame energietransitie is beslist niet hetzelfde als een nul-op-de-meter-oplossing. Het zit hem in het gebruik,
het gedrag en de details. Energiemaatregelen kunnen worden genomen aan de kant van de
opwekking of aan de kant van het gebruik. De ontwikkelingen op dit terrein gaan bijzonder snel:
state-of-the-art van nu is morgen al hopeloos verouderd. Het doet denken aan de computers
in de jaren negentig, waarbij je na iedere software-update toe was aan een nieuwe computer
met een veel groter geheugen. In zo’n situatie is het eigenlijk vreemd om met de monumenten
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voorop te willen lopen. Het ligt voor de hand om de storm van innovaties over te laten waaien
en in de monumenten vooralsnog te streven naar optimalisatie en terughoudend te zijn met
ingrijpende experimenten. De uitdaging is om bewezen verbeteringen uit de nieuwbouw voor
monumenten toepasbaar te maken. Verder gaat het er, volgens Bas van de Griendt, om te
verbeteren wat redelijkerwijs kan. In ieder oud gebouw is al een hele infrastructuur aanwezig,
die altijd slimmer en efficiënter kan worden gemaakt.
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Uit de vele praktijkvoorbeelden wordt direct duidelijk dat er geen panacee voor de energietransitie van monumenten bestaat. We komen een heel eind door allerlei ingrepen slim te combineren, resultaten te monitoren, van slechte ervaringen te leren en op de goede ervaringen
voort te borduren. De maatregelen concentreren zich op een beperkt aantal aspecten: het
verbeteren van de thermische schil en de installaties, het maximaal inspelen op het daadwerkelijke gebruik, aanpassingen van het gedrag en het goed inregelen van de installaties.
Veel winst is te halen uit een gebiedsgerichte benadering. Het benutten van restwarmte uit
de omgeving is veelbelovend, maar juridisch vaak ingewikkeld. Technisch valt het wel mee.
Een indrukwekkend voorbeeld is de warmte-uitwisseling tussen de Hortus Botanicus en de
Hermitage aan de Amstel in Amsterdam, die onder een metrotunnel door werd aangelegd.
Wanneer kerken zouden kunnen profiteren van restwarmte van winkels, kantoren of datacenters in hun omgeving, hoeft wellicht voortaan de kachel niet meer op donderdag aan om
op zondag voldoende opgewarmd te zijn voor het vieren van de eredienst.
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Omdat in monumenten hoge ruimtes en overmaat eerder regel dan uitzondering zijn en bovendien de mogelijkheden voor isolatie beperkt zijn, ligt het niet altijd voor de hand om op
een lage-temperatuur verwarming over te schakelen, zoals met een warmtepomp. Voor het
verbeteren van de thermische schil van monumenten zijn slimme verbeteringen op de markt
gebracht. Brigit Berends-Crucq van de Renovatieversneller en het programma NRP Klimaat is
bijvoorbeeld enthousiast over de mogelijkheden van glas, nu allerlei soorten monumentenglas,
gelaagd glas of flinterdun dubbelglas zijn ontwikkeld. Dit glas benadert de maat van ouderwets
enkelglas en past zonder al te veel gedoe in bestaande ramen en kozijnen. Ten tijde van de
restauratie van Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, het meesterwerk van architect Jan Duiker, moest het flinterdunne en extra heldere binnenblad nog uit Amerika worden ingevlogen
en kwam het buitenblad (met de kenmerkende vervorming van ouderwets getrokken glas) uit
Litouwen. Samen met slimme tochtstrips voor schuiframen maken de nieuwe glasproducten
eerdere halfslachtige oplossingen als voorzetramen, opgedikte kozijnen en Wienersprossen
(een roedeverdeling in dubbelglas) overbodig. Dit komt de esthetische waarde ten goede.
Voor het isoleren van binnengevels komen steeds betere producten op de markt. In monumenten is vooral de beperkte ruimte een probleem, gegeven de monumentale details en de
aansluitingen van de wanden op ramen, plinten, lambriseringen en vloeren. Geregeld wordt
daarom besloten bepaalde ruimtes niet te isoleren, maar door de manier van verwarmen
en aanpassingen van de gebruikers toch een acceptabel energieverbruik te bereiken. In de
enorme LocHal van Tilburg was het uitgangspunt om niet het hele gebouw ter verwarmen,
maar de mensen comfort te geven. Het gebouw is in vijf compartimenten verdeeld, elk met
een eigen verwarmingsniveau. In de koelere publieksruimten worden de verblijfsplekken met
bescheiden installaties bijgestookt. Hetzelfde principe is ook handig voor zolders of andere
ruimten die vaak maar kortstondig worden gebruikt: door deze niet te isoleren maar plaatselijk met infrarood bij te warmen, blijven de prachtige kappen bewaard en kan met minimale
middelen gebruikscomfort ontstaan.

“Veel winst is te
halen uit een
gebiedsgerichte
benadering”

LocHal, Tilburg - winnaar NRP Gulden Feniks 2019

Circulariteit

“De liefde voor het
monument bleek
sterker dan de ratio
van een casco met
een flexibele inbouw”

Monumenten zijn bij uitstek het schoolvoorbeeld van het circulaire denken volgens Bas van
de Griendt, programmamanager NRP Circulair. Het begint met de grondhouding om niets te
slopen of te vervangen, tenzij hier een gegronde reden voor is. Dat betekent dat veranderingen vanwege veranderd gebruik of verduurzaming beter worden doordacht en terughoudend
worden uitgevoerd. Geen quickfix met schade voor het monument, maar redeneren vanuit het
eigen gebouwde systeem. Ten tweede is elke interventie aan een monument gericht op de
extreem lange termijn, waardoor betere en vooral ook houdbare oplossingen voorop staan.
Vanuit de definitie van duurzaamheid die zich richt op volgende generaties is het eigenlijk
zonde van het geld en niet-duurzaam om vanwege de kosten met halve oplossingen genoegen
te nemen. Ten derde is er bij monumenten al vele generaties lang sprake van ‘urban mining’
(‘heritage mining’?) en een ‘grondstoffenbank’. Geregeld ligt op een oude zolder van alles,
dat bij verbouwingen in het verleden moest wijken, te wachten op hergebruik of herontwikkeling. Vanwege de waarde en schaarste aan historische bouwmaterialen zijn er daarnaast ook
depots voor overbodig geworden gebouwdelen als tegels, dakpannen, bakstenen, hang- en
sluitwerk, schouwen en trappen.
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Sociale duurzaamheid
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Liefde voor een plek is onmisbaar voor een bestendig gebruik op de lange termijn. Een mooi
voorbeeld hiervan is de paradox van flexibiliteit in de Amsterdamse Vijzelstraat. Op het moment dat ABN AMRO naar de Zuidas verhuisde, kwamen twee grote gebouwen in deze straat
leeg te staan. Het ene was een oud monument, zo inflexibel als wat. Het andere was een
modern kantoor, met een flexibele indeling die allerlei nieuwe indelingen in zich zou moeten
kunnen opnemen. Toch ging dit ‘toekomstbestendige kantoor’ subiet tegen de vlakte en werd
het verouderde monument tot publiek gebouw herbestemd (‘De Bazel’). De liefde voor het
monument bleek sterker dan de ratio van een casco met een flexibele inbouw.
Juist omdat erfgoed zo sterk bijdraagt aan de identiteit en herkenbaarheid van de buurten,
wijken en steden, dragen zij bij aan sociale cohesie. Een vertrouwde en bijzondere omgeving,
maakt dat je je ergens thuis wilt en kan voelen. De publieke bestemming en gevarieerde programmering van veel monumenten draagt hier toe bij. De expliciete intentie om monumenten van generatie op generatie te kunnen doorgeven maakt ze per definitie duurzaam. We
versterken ze, maken ze duurzamer waar we kunnen en passen ons gedrag aan wanneer
we de gebouwen gebruiken.

Zeven lessen van erfgoed
De lessen van de omgang met monumenten voor de verduurzaming van de bestaande voorraad laten zich in zeven punten samenvatten. Het begint met de liefde en affiniteit voor
onze leefomgeving (les 1). Gebouwen waar we ons aan hechten en die betekenis voor ons
hebben, nemen we graag mee naar de toekomst en kunnen bijdragen aan ons gevoel van
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middelen gebruikscomfort ontstaan.
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“Er is bovenal
behoefte aan
maatwerk,
sensitiviteit
voor de zachte
waarden en
de geleidelijke
stappen”

thuis en identiteit. De grote vraag is natuurlijk of de liefde ook voor de grote bulk bestaande
gebouwen zal opbloeien. Daarvoor zijn wel wat verleidingen denkbaar: het inzichtelijk maken
en uitdragen van de kwaliteiten en de achterliggende idealen van de bestaande voorraad,
alsmede de aandacht voor het realiseren van nieuwe ruimtelijke kwaliteit in de transformaties.
De tweede les is om af te kicken van de nieuwbouw-reflex en te oefenen met het bespelen van de bestaande gebouwen. Voor de verduurzaming van die bestaande voorraad
staat ons gezond verstand en het denken op lange termijn voorop (les 3). We denken
vanuit het bestaande en de aanpassingen die daarin mogelijk zijn. Door met kleine stapjes
verbeteringen door te voeren en die heel goed te volgen, bereiken we op de lange duur het
meest. Verduurzaming gaat over energie, circulariteit, grondstoffen, beleving en identiteit –
gericht op de lange termijn van toekomstige generaties. Door vraag en aanbod van ruimte/
gebruik, energie en grondstoffen te matchen, verhogen we de effectiviteit van ons handelen.
Alleen ingrepen met een lange houdbaarheid en een bewezen effectiviteit helpen ons verder. Verduurzamen van de bestaande voorraad is gebaat bij een integrale benadering
en het slim combineren van oplossingen (les 4). Dat vraagt om vakkennis en teamwork,
waarbij alle specialistische kennis op deelterreinen wordt samengebracht om tot een integrale afweging te komen. We gebruiken het liefst simpele oplossingen (no-tech of low tech).
Die zijn goedkoop, effectief en houdbaar. Technisch ingewikkelde oplossingen kunnen daar
een goede aanvulling op geven. We blijven terughoudend met experimentele of ingewikkelde technieken. Slimme oplossingen leveren maatwerk en zijn toegesneden op het
daadwerkelijke gebruik en de eigenaardigheden ter plekke (les 5). Het is dan belangrijk
dat de gebruikers ermee leren omgaan, de resultaten nauwlettend worden gevolgd en de
inpassing geen directe of indirecte schade aan de gebouwen oplevert. Alle ingrepen zijn
flexibel, wat zoveel betekent als dat ze in de toekomst makkelijk zijn aan te passen aan
veranderingen (gebruik of techniek) of nieuwe inzichten (les 6).
En ten slotte: de bestaande voorraad maken we bij renovatie of transformatie voor een ander
gebruik niet als bij toverslag toekomstbestendig. Het gaat om een evolutie in plaats van een
revolutie (les 7). Stap voor stap komen we vooruit, gericht op een houdbare verduurzaming van
de bestaande voorraad. Dit is enorm urgent en draagt substantieel bij aan de klimaatdoelstellingen, maar is allerminst gebaat bij gemakkelijke oplossingen en overhaastige conclusies. Er is
bovenal behoefte aan maatwerk, sensitiviteit voor de zachte waarden en de geleidelijke stappen.
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les 1	

les 3	

	Liefde en affiniteit
voor onze
leefomgeving,
sensitiviteit voor
zachte waarden

	Denk en monitor
over de
lange termijn

les 2

les 4


	Vergeet nieuwbouw,
oefen in het bespelen
van bestaande
gebouwen

	Integrale benadering
en slim combineren
van processen
25

Niets is zo duurzaam als een monument Dr. ir. Paul Meurs

Zeven lessen van erfgoed

26

les 5	

les 7	

	Wees terughoudend
met experimenten
en ingewikkelde
technieken

	Evolutie
in plaats van
revolutie

les 6


	Pas flexibele
oplossingen toe
die in de toekomst
aanpasbaar zijn
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Dr. ir. Paul Meurs
Dr. ir. Paul Meurs (1963) is partner bij SteenhuisMeurs. Hij is gespecialiseerd in advisering
over transformatieopgaven in de bestaande stad. Daarbij gaat het om het omzetten van
cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen.
Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting
een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om
het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich
op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn
voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen,
transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte
voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en
hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Aan de TU Delft
bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Paul is
supervisor van gebiedsontwikkelingen, lid van verschillende kwaliteitsteams en lid van de
investeringscommisssie van BOEi. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse
ambassades reist Paul regelmatig naar het buitenland (Rusland, Sri Lanka, India, Brazilië)
om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen en studenten
te begeleiden bij erfgoedopgaven.
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