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Inleiding 
 
Leidt de toepassing van energiebesparende maatregelen bij de woonblokken uit de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse 
Ring tot een verlies van cultuurhistorische waarden? Zijn de belangen van Klimaatbureau en de stadsdelen die het 
welstandsbeleid in nota’s hebben vastgesteld bij dit type gebouwen tegenstrijdig? Welk potentieel voor CO2-reductie 
biedt dit type gebouwen en welke concessies moeten hiervoor vanuit het welstandsbeleid worden gedaan? 
 
Deze vragen vormden de aanleiding van het voorliggende onderzoek. Achtergrond hiervan is de 
hoge ambitie van de gemeente Amsterdam, namelijk de doelstelling om tot 2025 de CO2-reductie 
met 40% te reduceren. Deze ambitie is alleen haalbaar als alle sectoren een bijdrage leveren. Voor 
de bouwsector moeten hiervoor ook afspraken worden gemaakt voor de bestaande bouw. Eind 
2009 zal de gemeente Amsterdam daarom met de in de gemeente actieve woningcorporaties 
afspraken maken over energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw. Een 
bijzondere categorie vormt hierbij de historische en beeldbepalende gebouwen. Welke afspraken 
kunnen voor deze bijzondere gebouwen worden gemaakt? Hoe is ook met deze categorie een 
bijdrage mogelijk aan het realiseren van de hoge klimaatambities van Amsterdam? 
 
In opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) heeft het 
Center for Sustainability (CfS) van de Business Universiteit Nyenrode een onderzoek uitgevoerd 
naar de potenties voor CO2-reductie in woongebouwen gelegen in de Gordel ’20-’40 en de 19e 
eeuwse Ring, die in bezit zijn van woningcorporaties. Deze groep gebouwen is niet beschermd 
volgens de Monumentenwet, maar er worden vanuit het door centrale stad en de stadsdelen 
vastgestelde welstandsbeleid, dat de basis vormt voor de beoordeling van plannen door de 
Commissie voor Welstand en Monumenten, eisen gesteld aan het behoud van de 
cultuurhistorische waarden. Hierdoor worden de ingrijpmogelijkheden aan de buitenkant van 
deze gebouwen beperkt.  
 
Centraal in het onderzoek staan de belangen van de verschillende betrokken partijen – niet alleen 
van het Klimaatbureau en de stadsdelen die het welstandsbeleid in nota’s hebben vastgesteld, 
maar ook van corporaties, bewoners, architecten en aannemers. Voor het onderzoek naar de 
potenties voor CO2-reductie in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring zijn de belangen 
onderverdeeld in vijf thema’s: 

1. De potentieel te bereiken CO2-reductie 
2. De consequenties voor beeldkwaliteit  
3. De kosten (vanuit perspectief van de corporaties)  
4. De tijd 
5. De aantrekkelijkheid van de woningen voor bewoners  

 
Deze belangen zijn niet vooraf gedefinieerd maar zijn in de loop van het onderzoek op basis van 
interviews en de analyse van casestudies in nauw overleg met de opdrachtgever gedefinieerd.  
 
Middels de casestudies werd ernaar gestreefd om steekproefsgewijs de gangbare praktijk voor 
renovaties van dit type gebouwen te inventariseren. Uit de analyse van de casestudies blijkt dat er 
technisch veel CO2-reductie mogelijk is, ook zonder dat de ingrepen leiden tot een verlies aan 
beeldkwaliteit. Er blijkt echter ook dat niet alle mogelijkheden worden benut en dat over de totale 
woningvoorraad bezien, er tot op heden bij relatief weinig woonblokken überhaupt 
energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.  
 
De resultaten van de interviews en de screenings hebben geleid tot volgende hypothese:  
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‘Er is technisch veel CO2-reductie haalbaar in historische gebouwen zonder dat dit tot het verlies van 
cultuurhistorische waarden leidt. Dat de mogelijkheden niet optimaal worden benut, heeft ermee te maken dat de 
technische oplossingen onvoldoende rekening houden met de verschillende belangen. Om CO2-reductie in historische 
gebouwen te versnellen, helpt het niet (alleen) om (nog meer) technische snufjes te ontwikkelen, maar moeten er ook 
procesgerelateerde maatregelen worden getroffen. De sleutel ligt dus in de combinatie van techniek en proces, waarbij 
sterker dan in de huidige praktijk rekening moet worden gehouden met de belangen van verschillende partijen.’ 
 
In een workshop met verschillende betrokken partijen is vervolgens gezocht naar een aanpak die 
tegemoet komt aan de verschillende belangen en zo kan leiden tot een win-win-situatie. Het 
resultaat van de workshop zijn tien stellingen, die als mogelijke aanbevelingen voor de gemeente 
Amsterdam zijn geformuleerd.  
 
De aanpak van de workshop sluit aan op de visie die het ‘bouwteam’ van het CfS ontwikkelde en 
die staat verwoord in de intreerede van Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building & 
Development van het CfS. Citaat: “ Door te streven naar het gelijktijdig behartigen van meerdere 
belangen tegelijk ontstaat een perspectiefverschuiving, een paradigm shift. En omdat hiermee de 
oude wijze van denken en doen vrijwel onmogelijk wordt, leidt een dergelijke 
perspectiefverschuiving bijna vanzelfsprekend tot innovatie, zowel met betrekking tot producten 
als tot processen. Wij hebben het dus heel nadrukkelijk niet over een insteek vanuit het Profit-
denken waarbij ook rekening wordt gehouden met People en Planet. Waar wij op focussen, is het 
punt waar de belangen van People, Planet en Profit samenkomen. Waar een fusie van belangen 
ontstaat, een situatie waarin het totaal meer is dan de som der delen.”1 

 

 
Figuur 1: De traditionele insteek vanuit het Profit-denken versus de fusie van belangen, bron: ‘De fusie van belangen’ 
 
 

Werkwijze 
 
In het kader van dit onderzoek zijn vier interviews met betrokken partijen gevoerd en is een 
steekproefsgewijze screening van zeven renovatieprojecten uitgevoerd. Middels de screening 
werden de CO2-emissies voor en na de ingrepen in beeld gebracht, maar werd ook 

geïnventariseerd welke overige maatregelen zijn uitgevoerd. De volgende stap van het onderzoek 
was een workshop waarbij de resultaten van de interviews en de screening werden gepresenteerd 
en besproken aan de hand van vijf thema’s (zie hierboven). De resultaten van de workshop 
werden door de onderzoekers samengevat in 10 stellingen. Aan alle deelnemers van de workshop 
is vervolgens gevraagd om een keuze te maken welke stellingen zij als advies aan het College van 

 
1 Van Hal, Anke, ‘De fusie van belangen. Over duurzaamheid en rendement in de bouwsector.’ Rede bij de 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar Sustainable Building & Development aan de Nyenrode Business 

Universiteit, augustus 2009. 
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Burgemeester en Wethouders willen meegeven en welke liever niet. Op deze manier werd door 
de workshopdeelnemers aan de verschillende stellingen prioriteit toegekend. 
 

 
1. Interviews     
 
Om een beeld te schetsen van de verschillende belangen van betrokken partijen zijn in oktober 
2008 interviews gevoerd met de volgende personen: 

1. Gerrit Jolink, programmamanager Klimaatbureau 
2. Pablo van der Laan, manager onderhoudsstrategie woningcorporatie Ymere 
3. Marloes van Haaren, architecte en supervisor Gordel ’20-‘40 
4. Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten 

(CWM) 
 
Bij de keuze van de geïnterviewden is gelet op een spreiding in functie, zodat er antwoorden 
vanuit verschillende perspectieven worden gegeven. De interviews met bovengenoemde 
geïnterviewden werden aangevuld met informatie die verzameld werd tijdens eerder gevoerde 
interviews in het kader van het onderzoeksproject ‘Duurzame Monumentenzorg’2 van het 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, waarmee het CfS nauw samenwerkt. 
 
 
1.1 Belangen, wensen en adviezen van de interviewpartners 
 
Uit de interviews kwamen verschillende belangen maar ook wensen en adviezen naar voren. Deze 
zijn hieronder onderverdeeld in technische, sociale en economische aspecten, soms is er sprake 
van een overlapping van deze aspecten.  
 

 
 
Figuur 2: Technische, sociale en economische aspecten 

 
Technisch: 

• De geïnterviewden wensen meer inzicht in realistische ambities op het gebied van 
energiebesparing / CO2-reductie. Wat is haalbaar? Bijvoorbeeld: welk percentage CO2-
reductie is realistisch? 

• De geïnterviewden wensen ook meer inzicht in de te verwachten besparing van enkele 
maatregelen. Bijvoorbeeld welke besparing levert een zonneboiler op, of extra isolatie? 

 
2 De resultaten van genoemd onderzoek zijn samengevat in: Nusselder, Evert Jan, Haas, Michiel, van de Ven, 

Huub, Dulski, Birgit, ‘Handboek Duurzame Monumentenzorg’, uitgever: SBR, 2008. 
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• Enkele geïnterviewden wensen meer aandacht voor de uitvoering. Er gaat veel mis bij de 
aannemerij. 

• Volgens de geïnterviewden moeten de buitengevels bij beeldbepalende gebouwen zoveel 
mogelijk onaangetast blijven. Praktische oplossingen zijn hiervoor al beschikbaar. 
(Genoemd werden de details uit ’Het Beste Verbeterboek’. 3 In dit boek wordt een 
selectie van de best practices van verantwoord gevelherstel in de Gordel ’20-’40 en de 19e 
eeuwse Ring gepresenteerd. Daarnaast zijn in het boek gedetailleerde tekeningen van 
zeven timmerfabrieken opgenomen.) 

• Volgens sommige geïnterviewden is het wenselijk om ernaar te streven ingrepen 
reversibel uit te voeren. 

 
Economisch: 

• Volgens een geïnterviewde moeten investeringen van corporaties zich op termijn 
terugverdienen (bijv. door huurverhogingen).  

• Alleen bij enkele pilots is het volgens hem mogelijk om hiervoor een uitzondering te 
maken, om ervaringen te verzamelen.  

 
Sociaal: 

• Volgens twee geïnterviewden is het wenselijk dat bewoners tijdens de renovatie in hun 
woningen kunnen blijven. Verhuizing naar wisselwoningen wordt als acceptabel geacht, 
indien de bewoners na de uitvoering weer terug kunnen keren in hun oude woningen. 

 
Economisch/sociaal: 

• Volgens de geïnterviewden moeten de woningen betaalbaar blijven voor lage inkomens. 
De aandacht mag daarbij wel uitgaan naar de totale woonlasten: dat betekent dat 
huurstijgingen als acceptabel worden geacht indien de energiekosten dalen. Bij voorkeur 
komen de woningen na de ingrepen nog steeds in aanmerking voor huurtoeslag. 

 
Sociaal/technisch: 

• Volgens de geïnterviewden is gebruiksvriendelijkheid van de gekozen maatregelen heel 
belangrijk. Het gebruikersgedrag heeft consequenties voor veiligheid, gezondheid en 
energiebesparing.  

• Bij historische gebouwen moeten bewoners soms concessies doen aan het comfort, maar 
in de meeste gevallen zijn goede oplossingen voor comfortproblemen mogelijk. Bewoners 
bedenken soms alleen ‘standaardoplossingen’, terwijl andere oplossingen hetzelfde effect 
hebben maar minder ingrijpend zijn. 

• Volgens twee geïnterviewden zijn spelregels gewenst om een ‘loopgravenoorlog’ tussen 
energiedeskundigen en de Commissie voor Welstand en Monumenten te voorkomen. 

• Een interviewpartner stelt voor om met behulp van enthousiaste trekkers verschillende 
doelgroepen te motiveren om energiebesparingsmaatregelen uit te voeren. 

• De geïnterviewden zijn zich ervan bewust dat de huidige eisen voor nieuwbouwwoningen 
in de bestaande bouw niet altijd haalbaar zijn (ook op gebied van veiligheid). Zij geven 
aan dat er dan wel zoveel mogelijk gezocht moet worden naar gelijkwaardige oplossingen. 

 
Technisch/economisch: 

• Een geïnterviewde wenst meer informatie over hoe beschikbare potenties optimaal benut 
kunnen worden (bijv. warmteaccumulerende massa, trappenhuizen als onverwarmde 
ruimte/thermische buffer, goede daglichttoetreding door hoge ramen, etc.) 

 
3 Van Haaren, Marloes en Oostenbrink, Marinus, Het Beste Verbeterboek, architectuurherstel als cultureel 

ambacht’, uitgever: Thoth, 2008. 
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Sociaal/technisch/economisch: 

• Duurzaamheid heeft veel te maken met dierbaarheid. Volgens de geïnterviewden moeten 
maatregelen worden getroffen om te zorgen dat mensen graag in de gerenoveerde 
(energiezuinige) woningen willen (blijven) wonen. 

• Historische gebouwen moeten volgens de geïnterviewden vitaal blijven. Hiervoor moeten 
bij het welstandsbeleid desnoods concessies worden gedaan. 

• Twee geïnterviewden signaleren het risico van toekomstige leegstand (in bepaalde wijken). 
Er moeten volgens hen maatregelen worden getroffen om deze situatie te voorkomen. 

• Volgens de geïnterviewden is informatie gewenst over maatregelen/methoden/producten 
die toegepast kunnen worden, terwijl de bewoners in hun woningen blijven wonen. 

• Voor alle opdrachtgevers moet volgens de geïnterviewden veel informatie beschikbaar 
zijn, zodat zij een goede keuze kunnen maken. 

 
 
1.2 Conclusies uit de interviewronde 
 
Zoals verwacht zijn er verschillende belangen bij de geïnterviewden, afhankelijk van hun 
perspectief en kennis. Zo legt bijvoorbeeld een geïnterviewde de nadruk op de betaalbaarheid van 
de ingrepen en de sociale aspecten, terwijl een andere geïnterviewde om meer aandacht voor de 
uitvoeringsfase vraagt. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat alle geïnterviewden de wens uiten 
meer inzicht te krijgen in de effecten van energiebesparende maatregelen. Men vraagt zich af 
hoeveel procent CO2-reductie in dit type gebouwen mogelijk is en of hiermee wel een essentiële 
bijdrage aan de gemeentelijke ambitie kan worden geleverd. Ook gemeenschappelijk is de 
behoefte aan een goede/betere samenwerking tussen de verschillende partijen en duidelijke 
afspraken hierover. Opvallend is verder dat er weliswaar de behoefte werd geuit aan nieuwe 
energiebesparende technieken, echter alleen in combinatie met andere aspecten: de snelle 
uitvoering van de ingrepen en gebruiksvriendelijkheid krijgen hogere prioriteit dan een extra 
groot effect op de energiebesparing. 
 
 

2. Screening casestudies 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de steekproefsgewijze screening, die door 
het CfS in samenwerking met het NIBE uitgevoerd werd, om de kansen voor CO2-reductie te 
onderzoeken voor woonblokken in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring. Tijdens de 
steekproef werden middels EPN-berekeningen de CO2-emissies van zeven projecten 
doorgerekend. Bij de selectie van de projecten is gelet op een verdeling in de verschillende 
stadsdelen. Daarnaast is gekozen voor projecten in bezit van verschillende corporaties. Het 
betreft uitsluitend projecten waarvoor door de corporaties in de periode 2004 tot 2008 een 
bouwaanvraag is ingediend voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Bij de analyse 
van de casestudies is ook gelet in hoeverre bij de ingrepen rekening werd gehouden met overige 
belangen. Vanuit deze context is het opvallend dat in de meeste gevallen de uitvoering van 
energiebesparende maatregelen gepaard ging met andere ingrepen om de woonkwaliteit te 
verbeteren. 
 
Tot de steekproef behoren de volgende projecten: 

1. Wilhelminastraat 78-94, stadsdeel Oud West, in bezit van corporatie De Alliantie 
2. Eerste Atjehstraat 16-58 en Tweede Atjestraat 55, stadsdeel Zeeburg, in bezit van 

corporatie De Alliantie 
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3. Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10 en Mauritskade 105-108, stadsdeel 
Oost/Watergraafsmeer, in bezit van corporatie De Key 

4. Derde Oosterparkstraat 74-88, stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, in bezit van corporatie 
Ymere 

5. Hasebroekstraat 103-115 en J.P. Heijestraat 40-52, stadsdeel Oud West, in bezit van 
corporatie Rochdale 

6. Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren, Knollendamstraat / Polanenstraat, stadsdeel 
Westerpark, in bezit van corporatie De Key,  

7. Van der Hoopstraat 63-77, stadsdeel Westerpark,  in bezit van corporatie Rochdale 
 
De gemeente Amsterdam maakt voor haar historische en beeldbepalende gebouwen onderscheid 
in vier ordes. De eisen die aan het behoud van cultuurhistorische waarden worden gesteld zijn 
afhankelijk van de betreffende orde en zijn het strengst voor gebouwen in de orde 1. Orde 4 
wordt ook ‘basisorde’ genoemd en biedt door minder strenge welstandseisen meer 
ingreepmogelijkheden dan orde 1 tot en met 3. De casestudies behoren tot de orde 2 tot en met 
4. De ingrijpmogelijkheden voor de architectonische ordes 2 en 3 worden door de Commissie 
voor Welstand en Monumenten als volgt beschreven: 
 
Orde 2: 
‘Monumentwaardige bouwwerken met een nadrukkelijke architectonische verbijzondering en bouwwerken met een 
bijzonder cultuurhistorische betekenis. Het uitgangspunt hierbij is de restauratieve aanpak van de voorgevels en de 
kap en van gevels en kap grenzend aan openbaar gebied. Handhaven en herstellen van de oorspronkelijke 
elementen in vorm, maat, materiaal, detaillering, verhouding en kleur. In geval van een verstorende verminking 
reconstructie van de oorspronkelijke bouwmassa. Het gebruik van niet oorspronkelijke materialen is niet 
uitgesloten mits dit visueel overeenkomt met de oorspronkelijke vorm, maat, detaillering, verhouding en kleur.’ 
 
Orde 3 
‘Karakteristieke bouwwerken met architectonische en/of stedenbouwkundige meerwaarde. Uitgangspunt is het 
handhaven en herstellen van de oorspronkelijke karakteristiek: vorm, maat, materiaal, detaillering, verhouding en 
kleur van de oorspronkelijke elementen. Veranderingen hierin zijn in geringe mate denkbaar als deze 
overeenstemmen met de oorspronkelijke karakteristiek.’ 
 
 
2.1 Te verwachten CO2-reductie 
 
Bij de casestudies zijn isolerende maatregelen en HR-ketels toegepast en zijn de 
ventilatiesystemen verbeterd. De meest toegepaste energiebesparende maatregelen zijn hieronder 
omschreven als ‘Basispakket’. Tot de maatregelen van dit ‘Basispakket’ behoren:  

• Isolatie (Rc = 2,5 – 3,0 m2K/W),  

• HR++-glas (U = 1,2 -1,8 W/m2K) 

• HR-ketels 

• Nieuw ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer, mechanische afzuiging) 
Niet voor alle projecten was definitieve informatie over de uitgangssituatie en de toegepaste 
maatregelen beschikbaar. Waar deze informatie niet beschikbaar was, is uitgegaan van aannames. 
Een overzicht van de uitgangspunten is opgenomen in Bijlage 1. 
 
De CO2-reductie die bij deze steekproef bereikt wordt, varieert tussen 40,6% en 61,5%. Als 
gevolg van de gekozen maatregelen wordt deze reductie uitsluitend bereikt door een lager 
energieverbruik voor verwarming (door isolatie van de buitenschil). Het verbruik voor 
hulpenergie voor de verwarming en het energieverbruik voor de bereiding van warm tapwater 
zijn bij alle projecten onveranderd. Er zijn dan ook bij geen van de projecten maatregelen 
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gerealiseerd voor duurzame elektriciteitsopwekking of voor een duurzame bereiding van warm 
tapwater. Het gebruik voor verlichting wordt in de EPN-rekenmethodiek alleen forfaitair 
berekend en is eveneens onveranderd. Het energieverbruik voor ventilatie neemt licht toe als 
gevolg van nieuwe ventilatiesystemen. Deze toename is echter heel gering in verhouding tot de 
bereikte energiebesparing voor verwarming. De resultaten van de screening per project zijn 
opgenomen in Bijlage 2. 
 
Bij sommige projecten zijn kleine woningen samengevoegd tot grotere woningen, waardoor het 
aantal woningen na de ingreep minder is dan voor de ingreep. Ook zijn er projecten waar de 
woningen op de zolderverdieping vergroot zijn door nieuwe dakopbouwen en zijn woningen op 
de begane grond soms vergroot door uitbouwen bij de achtergevel. Ook zijn er bij enkele 
projecten balkons/galerijen bij de achtergevel toegevoegd of uitgebreid. Door deze ingrepen 
wordt tegemoet gekomen aan de wensen van bewoners tot meer woonoppervlak en een nieuwe 
of grotere buitenruimte. 
 
Project 1, Wilhelminastraat 78-94, Oud West  
 

 

Corporatie: Alliantie 
Aantal woningen: 34 
Waardering architectuur: basisorde 
Welstandsbeleid voor basisorde: de oorspronkelijke 
architectonische kwaliteit vormt het uitgangspunt 
 
Ingrepen: 

• Veranderen puien op de begane grond, 
vergroten dakkapellen, nieuwe achteruit 
bouwen 

• Energie: ‘Basispakket’ plus individuele HRe-
ketels 

 
Reductie CO2 [kg CO2]: 68.370 kg CO2 
Reductie CO2[%]: 54,1% 

 
Project 2, Eerste Atjehstraat 16-58 en Tweede Atjestraat 55, Zeeburg 
 

 

Corporatie: Alliantie 
Aantal woningen: 62, (+6 bedrijfsruimten + 
fietsenstalling) 
Waardering architectuur: basisorde / orde 3 
Welstandsbeleid voor basisorde: de oorspronkelijke 
architectonische kwaliteit vormt het uitgangspunt 
Welstandsbeleid voor orde 3: handhaven van 
oorspronkelijke karakteristiek 
 
Ingrepen:  

• Ondiepe uitbouwen achtergevels vervangen door 
balkons, dakkapellen 

• Energie: ‘Basispakket’ 
 
Reductie CO2 [kg CO2]: 107.757 kg CO2 
Reductie CO2[%]: 40,6% 
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Project 3, Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10 en Mauritskade 105-108, Oost / 
Watergraafsmeer 
 

 

Corporatie: De Key 
Aantal woningen: 35 
Waardering architectuur: orde 3 
Welstandsbeleid voor orde 3: handhaven van 
oorspronkelijke karakteristiek 
 
Ingrepen:  

• Vergroten woningen door nieuwe 
dakopbouw 

• Energie: ‘Basispakket’ 
 

Reductie CO2 [kg CO2]: 87.718 kg CO2 
Reductie CO2[%]: 61,5% 
 

 

  
Dapperbuurt voor de ingreep Dapperbuurt na de ingreep 
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Project 4, Derde Oosterparkstraat, Oost/Watergraafsmeer 
 

 

Corporatie: Ymere 
Aantal woningen: 21 
Waardering architectuur: orde 3 
Welstandsbeleid voor orde 3: handhaven 
van oorspronkelijke karakteristiek 
 
Ingrepen:  

• Restauratie straatgevels, 
ingrijpende wijziging 
achtergevels – nieuwe balkons, 
dakschild rechtgetrokken (extra 
woonoppervlak) 

• Energie: ‘Basispakket’ en 
HR107-ketels 

 
Reductie CO2 [kg CO2]: 56.348 kg CO2 
Reductie CO2 [%]: 54,1 % 
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Project 5, Hasebroekstraat 103-115 en J.P. Heijestraat 40-52, Oud West 
 

 

Corporatie: Rochdale 
Aantal woningen voor de ingreep: 52 
Aantal woningen na de ingreep: 39 
Waardering architectuur: orde 2 
Welstandsbeleid voor orde 2: 
restauratieve aanpak van de voorgevels 
en kap; en gevels en kap aangrenzend 
aan het openbaar gebied. 
 
Ingrepen:  

• Vervangen/aanpassen kozijnen 
in voor- en achtergevel, nieuwe 
dakkapellen op achterdak-
vlakken, samenvoeging 
woningen 

• Energie: ‘Basispakket’ 
 
Reductie CO2 [kg CO2]: 93.776 kg CO2 
Reductie CO2 [%]: 55,1% 

 
 
Project 6,  Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren, Knollendamstraat / Polanenstraat, 

Westerpark 
 

 

Corporatie: De Key 
Aantal woningen voor de ingreep: 50 
Aantal woningen na de ingreep: 31 
Waardering architectuur: orde 2 
Welstandsbeleid voor orde 2: restauratieve 
aanpak van de voorgevels en kap; en gevels en 
kap aangrenzend aan het openbaar gebied. 
 
Ingrepen: 

• Energie: Isolatie (gevels en dak Rc = 
2,5m2K/W, vloer Rc = 3,0m2K/W), 
HR++-glas, HR107-ketels, nieuw 
ventilatiesysteem 

 
Reductie CO2 [kg CO2]: 105.051 kg CO2 
Reductie CO2 [%]: 52,3% 
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Project 7, Van der Hoopstraat 63-77, Westerpark 
 

 

Corporatie: Rochdale 
Aantal woningen voor de ingreep: 26 
Aantal woningen na de ingreep: 23 
Waardering architectuur: orde 3 
Welstandsbeleid voor orde 3: handhaven van 
oorspronkelijke karakteristiek 
 
Ingrepen:  

• Renovatie waaronder vervangen ramen 
voorgevel 

• Energie: ‘Basispakket’ 
 
Reductie CO2 [kg CO2]: 48.137 kg CO2 
Reductie CO2[%]: 50,9 % 

 
 
2.2 Consequenties voor de (te verwachten) totale woonlasten 
 

De energiekosten hebben naar verwachting toenemende invloed op de totale woonlasten. 
Stijgingen en dalingen in de energietarieven maken definitieve prognoses onmogelijk. De invloed 
van de energiebesparing op de totale lasten kan wel in beeld worden gebracht voor de huidige 
situatie. Dit is dus een momentopname. In de loop van 2009 zijn de inkoopprijzen voor de 
energieleveranciers gedaald. Op de lange termijn is echter wel een stijging van de energieprijzen te 
verwachten. Daardoor zal het positieve effect van energiebesparende maatregelen op de lange 
termijn steeds groter worden. 
 
De verbetering van de buitenschil en de aanpassing van het ventilatiesysteem leiden tot een 
aanzienlijk lager gasverbruik en een licht hoger elektriciteitsverbruik. Om een beeld te schetsen 
van het effect op de energiekosten voor de bewoners zijn voor twee projecten de energiekosten 
voor de situatie vóór en na de ingreep indicatief berekend. De resultaten van deze indicatieve 
berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 3.  
Het energieverbruik van deze twee projecten zijn gebaseerd op de uitkomsten van de screening 
met behulp van de EPN-rekenmethodiek. In deze screening wordt geen rekening gehouden met 
huishoudelijke apparatuur. De kosten voor het verbruik aan elektriciteit door huishoudelijke 
apparatuur komen er voor de bewoners dus nog bij. Naar verwachting worden er in de toekomst 
steeds meer elektrische apparaten in huishoudens gebruikt, die echter naar verwachting wel steeds 
energiezuiniger worden. De kosten voor het energieverbruik voor elektrische apparatuur in de 
woningen kan gereduceerd worden door te kiezen voor duurzame apparatuur, maar ook door 
duurzame elektriciteitsopwekking (pv-cellen, wkk-installaties, windmolens). Maatregelen voor 
duurzame elektriciteitsopwekking zijn in geen enkele van de onderzochte voorbeelden toegepast. 
Het energieverbruik voor verlichting is in de onderstaande verbruiken wel meegenomen, zoals 
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berekend in de EPN. Er wordt uitgegaan van een ‘standaardgebruik’. Omdat dé 
standaardgebruiker niet bestaat, zijn deze verbruiken eveneens indicatief.  
 
Het daadwerkelijke energieverbruik van een huishouden is sterk afhankelijk van het 
bewonersgedrag. Een huishouden waarin uitsluitend spaarlampen worden gebruikt, zal minder 
elektriciteit voor verlichting nodig hebben. Een huishouden waarbij de binnentemperatuur in de 
winter lager is zal minder gas verbruiken voor de verwarming. Het verbruik van warm tapwater 
hangt in de praktijk nauw samen met het aantal personen in het huishouden. De berekende 
verbruiken zijn daarom slechts indicatief. Bekend is dat in Duitsland het te verwachten berekende 
energieverbruik doorgaans hoger wordt ingeschat dan het daadwerkelijke (gemeten) verbruik. Het 
is niet bekend of dit voor Nederland ook geldt. 
 
 
2.3 Mogelijke aanvullende maatregelen  
 
In de casestudies zijn niet alle mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen benut die op 
dit moment technisch mogelijk zijn. Er is sprake van een soort ‘Basispakket’ aan maatregelen. 
Door aanvullende maatregelen zou de potentieel te bereiken CO2-reductie verhoogd kunnen 
worden. Of deze maatregelen daadwerkelijk toegepast kunnen worden, moet voor ieder project 
afzonderlijk worden onderzocht en is mede afhankelijk van de orde en overige belangen, zoals 
investeringskosten voor de corporaties en overlast voor de bewoners tijdens de uitvoeringsfase. 
Voorbeelden voor aanvullende maatregelen die vanuit deze achtergrond te overwegen zijn, zijn 
onder meer: 

▪ HRe-ketel; 

▪ energiezuinig ventilatiesysteem: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning of 
natuurlijke toevoer/mechanische afvoer met vraaggestuurde regeling (het effect is 
afhankelijk van merk en type – de keuze voor ventilatieroosters moet in nauw overleg 
met Bureau Welstandszaken plaatsvinden); 

▪ voorverwarming ventilatielucht door de verse ventilatielucht langs radiatoren te leiden; 

▪ zonneboilers op achterliggende daken (het effect is afhankelijk van oriëntatie en helling); 
▪ hogere Rc-waarden bij nieuwe dakopbouwen (bij twee projecten van toepassing, er is nu 

gekozen voor een Rc-waarde van 2,5 m2K/W – deze waarde had ook hoger kunnen zijn); 

▪ hogere qv10-waarden (door dubbele kier- en naaddichting, wel oppassen met 
bouwfysische consequenties, deze maatregel kan niet bij alle projecten worden toegepast); 

▪ pv-cellen op achterliggende daken (het effect is afhankelijk van oriëntatie en helling); 

▪ Ander type glas: HR++-glas met lage ZTA-waarde / zonwerend glas (afhankelijk van 
oriëntatie); 

▪ lagetemperatuurverwarming (grotere radiatoren of vloerverwarming); 

▪ nog betere isolatie buitenschil van de woningen; 

▪ betere vloerisolatie bij woningen begane grond (heeft bijna geen effect in de EPN, wel 
consequenties voor behaaglijkheid). 

 
Aanvullend op de berekeningen van de daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen zijn opnieuw 
EPN-berekeningen uitgevoerd om in beeld te brengen welke aanvullende maatregelen toegepast 
hadden kunnen worden en wat de effecten hiervan zouden zijn. Hieronder zijn de resultaten voor 
twee voorbeelden weergegeven, die beiden over een achtergevel met zuidoost-oriëntatie 
beschikken. 
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Toegepaste maatregelen project 
Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren, 
Knollendamstraat / Polanenstraat: 
 

Isolatie (gevels en dak Rc = 2,5m2K/W, vloer 
Rc = 3,0m2K/W, U-waarde glas = 1,8 
W/m2K), HR++-glas, HR107-ketels, nieuw 
ventilatiesysteem 
 
CO2-reductie: 52,3% 

Aanvullende bouwkundige maatregelen Verbeterde isolatie van de hele buitenschil (Rc 
= 4,0m2K/W), dubbele kier- en naaddichting 
 
CO2-reductie: 58% 

Aanvullende bouwkundige en 
installatietechnische maatregelen 

Energiezuinige installaties: 
lagetemperatuurverwarming (wand-
/vloerverwarming), vraaggestuurde ventilatie, 
gelijkstroomventilatoren, 50 m2 pv-cellen 
(zuidoost-oriëntatie), 50m2 zonneboiler 
(zuidoost-oriëntatie) 
 
CO2-reductie: 72,8% 

 

Toegepaste maatregelen project Pieter 
Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10 en 
Mauritskade 105-108 
 

Isolatie (gevels en dak Rc = 2,5m2K/W, vloer 
Rc = 3,0m2K/W), HR++-glas, HR107-ketels, 
nieuw ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer, 
mechanische afzuiging) 
 
CO2-reductie: 52,3% 

Aanvullende bouwkundige maatregelen Verbeterde isolatie van de hele buitenschil (Rc 
= 4,0m2K/W), dubbele kier- en naaddichting 
 
CO2-reductie = 65,6% 

Aanvullende bouwkundige en 
installatietechnische maatregelen 

Energiezuinige installaties: 
lagetemperatuurverwarming (wand-
/vloerverwarming), vraaggestuurde ventilatie, 
gelijkstroomventilatoren, 50 m2 pv-cellen 
(zuidoost-oriëntatie), 50m2 zonneboiler 
(zuidoost-oriëntatie) 
 
CO2-reductie: 79,7% 

 
Uit bovenstaande voorbeelden en uit de aanvullende berekeningen van de overige casestudies kan 
geconcludeerd worden, dat met het ‘Basispakket’ een CO2-reductie van 40-60% bereikt kan 
worden. Door hierboven beschreven aanvullende bouwkundige ingrepen is een CO2-reductie van 
circa 60-65% haalbaar. Om hogere ambities te bereiken zijn aanvullende installatietechnische 
maatregelen nodig. Door slimme combinaties van bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen is een CO2-reductie van 70-80% haalbaar. Welke maatregelen daadwerkelijk 
toegepast kunnen worden, moet echter per project worden bekeken.  
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2.4 Conclusies uit de screening van de casestudies 
 
In overleg met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht is ervoor gekozen om de resultaten van de 
screening te clusteren rond vijf thema’s: 

1. Potenties voor CO2-reductie 
2. Consequenties voor de beeldkwaliteit 
3. Kosten/betaalbaarheid (vanuit het perspectief van de corporaties) 
4. Tijd 
5. Aantrekkelijkheid van de woningen (vanuit het perspectief van de bewoners) 

 
 
Thema 1: Potenties voor CO2-reductie 
 
Samenvattend kan op basis van de screenings geconcludeerd worden, dat 

• bij de projectvoorbeelden het isoleren van de buitenschil (gevels, daken, deels ook de 
beganegrondvloer) in combinatie met een nieuw ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer) en een HR-ketel leidt tot een CO2-reductie van 40,6% tot 61,5%. De 
gemiddelde CO2-reductie ligt bij deze projecten op 52,6%; 

• door aanvullende bouwkundige maatregelen (hogere isolatiewaarden, HR++-glas) een 
CO2-reductie van circa 60-65% kan worden bereikt;  

• voor een hogere CO2-reductie installatietechnische maatregelen nodig zijn. Er zijn 
verschillende combinaties doorgerekend van de volgende maatregelen: energiezuinig 
ventilatiesysteem, zonneboiler, pv-cellen, warmtepomp, HRe-ketel. Door slimme 
combinaties is bij de projectvoorbeelden een CO2-reductie van 70-80% haalbaar.  

 
 
Thema 2: Consequenties voor de beeldkwaliteit 
Om de hierboven genoemde aanvullende maatregelen toe te passen, zijn deels zichtbare ingrepen 
op gevels en daken nodig. Gedacht kan worden aan uitbouwen met hoge isolatiewaarden, het 
toevoegen van balkons, bestaande balkons transformeren in serres door de balkons voorzien van 
glazen puien, zonnepanelen en pv-cellen op gevels en/of daken, etc.. Hoe hoger de ambitie, hoe 
belangrijker dus de afstemming wordt tussen duurzaamheidsambities en welstandseisen. Voor 
ingrepen die gebruikmaken van zonne-energie (actief en passief) is een zuidoriëntatie wenselijk. 
In het gunstigste geval heeft de achtergevel een zuidoriëntatie en zijn geen zichtbare ingrepen aan 
de straatgevels nodig.  
 
 
Thema 3: Kosten/betaalbaarheid (vanuit corporatieperspectief) 
Bij meerdere projectvoorbeelden zijn na de renovatie minder woningen beschikbaar dan voor de 
ingreep. Ook al zijn door samenvoeging van woningen grotere woningen ontstaan, toch zullen de 
huurinkomsten voor de corporaties door het lagere aantal te verhuren woningen afnemen. Uit de 
interviews en uit eerder uitgevoerd onderzoek4 blijkt dat de financiering van energiebesparende 
maatregelen een groot struikelblok vormt. Belangrijke conclusies uit de interviews en het 
genoemde onderzoek: 

• Woningcorporaties hebben wel degelijk belangstelling voor energiebesparing / CO2-
reductie. 

 
4 Van Hal, Anke, Postel, Anne Marij, Van der Flier, Kees, ‘Financiën en Energiebesparen. Kansen en 

mogelijkheden van woningcorporaties’, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit i.s.m TU Delft, maart 

2009. 
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• Het gaat volgens de woningcorporaties niet om het creëren van financiële voordelen, 
maar wel om het beperken van de nadelen. De investeringskosten kunnen immers niet 
altijd volledig of meteen in de huurprijzen worden doorberekend, als gevolg van wet- en 
regelgeving. Ook kan eventuele waardevermeerdering nog niet goed boekhoudkundig tot 
uitdrukking worden gebracht. Bovendien wordt doorberekening niet altijd als wenselijk 
gezien, vanuit maatschappelijke doelstellingen zoals woonlastenbeheersing. 

• Hierdoor zien de corporaties slechts beperkte mogelijkheid om bij renovatie op grote 
schaal meer vergaande energiebesparende/CO2-reducerende maatregelen toe te passen. 
Het blijft – voorbeeldprojecten daargelaten – meestal bij maatregelen met een laag 
ambitieniveau, zoals plaatsen van dubbelglas en CV-ketels met een hoger rendement.  

• Omdat bij historische en beeldbepalende gebouwen geen standaardmaatregelen kunnen 
worden toegepast, zijn energiebesparende maatregelen in deze gebouwen over het 
algemeen duurder dan bij overige projecten. De maatregelen moeten tenslotte passen bij 
de ‘orde’. Voorbeelden voor de uitvoering worden aangedragen in het ‘Beste 
Verbeterboek’ (zie boven). 

• De corporaties hebben behoefte aan kennisopbouw en innovatieve experimenten om 
ervaringen op te doen met energiebesparing/CO2-reductie. Er zijn bijv. corporaties die 
experimenteren met warmte- en/of elektriciteitslevering om andere financiële stromen te 
genereren. Ook nieuwe vormen van samenwerking in de keten en samenwerking van 
verschillende corporaties (zoals gemeenschappelijke inkoop van diensten en producten) 
kunnen een kans voor kostenverlaging bieden.  

 
 
Thema 4: Tijd 
Op het eerste gezicht wekken de resultaten van de screening de indruk dat soortgelijke 
historische en beeldbepalende gebouwen zonder al te grote problemen een essentiële bijdrage 
kunnen leveren aan de gemeentelijke ambitie om de CO2-emissies tot 2025 met 40% te reduceren 
ten opzichte van het jaar 1990. Helaas blijkt de praktijk er anders uit te zien: Uit het Jaarboek van 
de Amsterdamse Federaties van Woningbouwcorporaties blijkt dat in 2007 1.389 hoogniveau-
renovaties zijn uitgevoerd. In 2008 liep het aantal terug tot 703 hoogniveau-renovaties. Onder 
hoogniveau-renovaties wordt verstaan: een renovatie waarbij de kosten per woning meer dan € 
45.000 bedragen. In principe zeggen de kosten niets over de aard van de ingreep. Er kan wel 
aangenomen worden dat bij renovaties van dergelijke omvang ook energiebesparende 
maatregelen worden uitgevoerd. 
 
In totaal bezitten de corporaties in Amsterdam circa 200.000 woningen, die uiteraard niet alle tot 
de groep historische en beeldbepalende gebouwen behoren. Tot deze 200.000 woningen behoren 
bijvoorbeeld ook veel woningen uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De exacte cijfers van het 
aantal historische en beeldbepalende woongebouwen in corporatiebezit is op dit moment niet 
bekend, maar uit bovenstaande getallen wordt duidelijk is dat er slechts een klein gedeelte 
daadwerkelijk wordt gerenoveerd. Als de renovaties met dezelfde snelheid doorgaan als in de 
afgelopen jaren dan zijn pas over ongeveer 200 jaar alle woningen in corporatiebezit gerenoveerd. 
Als kanttekening moet hierbij wel vermeld worden dat dit een heel ruwe schatting betreft. Zo zijn 
er bij verschillende woongebouwen al eerder enkele energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 
Wel wordt uit deze ruwe schatting duidelijk dat er een noodzaak is om de snelheid waarmee 
energiebesparende maatregelen worden toegepast in de bestaande bouw te verhogen. 
 
In combinatie met de resultaten van de screenings (zie boven) kunnen we hieruit concluderen, 
dat: 

• de historische en beeldbepalende gebouwen in corporatiebezit de potentie bieden om een 
essentiële bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambitie met betrekking tot CO2-
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reductie. Een reductie van 50-80% blijkt tenslotte haalbaar en het betreft een groot aantal 
woongebouwen dat tot deze categorie behoort; 

• deze potenties in de praktijk tot nu toe slechts voor een heel klein gedeelte worden benut; 

• om vóór 2025 een essentiële bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambitie, er een 
flinke opschaling van het aantal energiebesparende renovatieprojecten moet plaatsvinden. 
Bij voorkeur worden zowel de snelheid als de ambities verhoogd. De technische 
oplossingen zijn beschikbaar. In goed overleg met de Commissie voor Welstand en 
Monumenten zijn naar verwachting bij veel projecten ook ambities hoger dan 60% 
haalbaar. Uit de interviews werd wel duidelijk dat hiervoor duidelijke procedures gewenst 
worden. Naast het uitwerken van deze procedures blijken vooral de financiering een 
groot knelpunt (zie thema 2) en het beperken van overlast voor de bewoners (thema 5). 
Er ligt dus een grote uitdaging bij het zoeken naar innovatieve oplossingen gericht op de 
samenwerking en financiering van deze projecten, die bij voorkeur ook nog de overlast 
voor bewoners tijdens de uitvoeringsfase beperken. 

 
 
Thema 5: Aantrekkelijkheid van de woningen (vanuit bewonersperspectief) 
Vanuit bewonersperspectief kan bij de gescreende projecten een onderverdeling worden gemaakt 
in twee soorten verbetering. Daarnaast is het vanuit bewonersperspectief wenselijk om overlast 
tijdens de uitvoeringsfase zo veel mogelijk te beperken. 

• De energiebesparende maatregelen leiden tot een lagere energierekening. Ook al kan een 
grotere woning tot een hogere totale energierekening leiden, toch zal de prijs per m2 
woonoppervlak lager zijn dan vóór de ingreep. Er is nu al een toenemende aandacht te 
signaleren voor de verhouding tussen huurprijs en energierekening (woonlasten). Bij 
stijgende energieprijzen zal deze verhouding voor bewoners steeds belangrijker worden. 

• Woningen in historische en beeldbepalende gebouwen zijn vaak klein. Door 
samenvoeging van woningen, maar ook door uitbouwen en dakopbouwen kan het 
woonoppervlak worden vergroot. Deze ingrepen zijn ook in de gescreende 
projectvoorbeelden toegepast. Ook zijn er bij enkele projecten balkons toegevoegd voor 
woningen, die voor de ingreep niet over een buitenruimte beschikten.  

• In verhouding tot overige renovatieprojecten bieden historische en beeldbepalende 
gebouwen minder mogelijkheden voor ingrepen aan de buitenkant van de woning. 
Ingrepen aan de binnenkant van de woning leiden tot meer overlast voor de bewoners en 
reduceren de mogelijkheden voor uitvoering in bewoonde staat. De kans dat bewoners 
tijdelijk moeten verhuizen naar wisselwoningen is dus bij renovaties van historische en 
beeldbepalende gebouwen groter dan bij overige renovatieprojecten. 

 
 
3. Workshop ‘Welstand en Klimaat’ 
 
De screening van de casestudies werd op 3 juli 2009 gevolgd door de workshop ‘Welstand en 
Klimaat’. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst waren deskundigen vanuit en namens corporaties, 
stad en stadsdelen, en huurdersorganisaties. Na een introductie door Theun Koelemij 
(Klimaatbureau) en een korte voorstelronde presenteerde Birgit Dulski (Nyenrode Business 
Universiteit, Center for Sustainability) de onderzoeksresultaten. Uit de screening van een aantal 
renovatieprojecten in de Gordel en de Ring is gebleken dat, binnen de beleidskaders van de 
welstandsbeoordeling een CO2-reductie van 40 tot 60% mogelijk is. Hogere ambities zijn, in goed 
overleg met de Commissie voor Welstand en Monumenten, mogelijk door slimme combinaties 
van bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Om de bestuurlijk vastgestelde ambitie 
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om tot 2025 een aanzienlijke CO2-reductie te behalen, moet echter het tempo van het 
renovatieprogramma opgeschroefd worden.  
 
Na de presentatie begon het interactieve deel van het programma. Dit deel was opgezet volgens 
het principe van een ‘World Café’; waarbij de deelnemers in wisselende samenstellingen en in een 
aantal kleine groepen aan tafels spraken over een bepaalde vraag of stelling, onder leiding van een 
gastheer- of vrouw. Voor deze workshop werd aan de tafels gesproken over vier thema's, vanuit 
vier specifieke invalshoeken rond het betreffende thema. Het vijfde thema – tijd – stond centraal 
in alle groepen. De stellingen die in het World Café werden behandeld, luidden: 
 
Perspectief Klimaatbureau (gastheer: Theun Koelemij, Klimaatbureau) : "Om de Amsterdamse klimaatambities te 
kunnen realiseren, moeten concrete CO2-reductieprogramma's en tempo van uitvoering worden opgevoerd, ook in de 
Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring. Uitvoerende partijen zoals corporaties kunnen daarbij gestimuleerd worden 
door..."  
 
Perspectief Welstand/Monumentenzorg (gastvrouw: Lisl Edhoffer, Bureau Welstandszaken): "Bij de aanpak 
woongebouwen in de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring is zorg voor beeldkwaliteit essentieel. 
Gestandaardiseerde oplossingen (om kosten te reduceren) en ingrepen aan de buitengevel (om overlast voor bewoners 
te beperken) zijn vanuit oogpunt van beeldkwaliteit acceptabel, indien...”  
 
Perspectief corporatie (gastvrouw:Aleida Verheus, corporatie Stadgenoot): "Corporaties zijn gemotiveerd om bij te 
dragen aan CO2-reductie, ook wat betreft woongebouwen in Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring, maar er is een 
gebrek aan ......  en kunnen pas echt een slag maken wanneer.....  Van andere partijen is daarbij nodig dat ...." 
 
Perspectief Bewoner (gastheer: Bastiaan van Perlo, Huurdersvereniging Amsterdam): “Huurders in de Gordel 
’20-’40 en de 19e eeuwse Ring willen graag een energiezuinige woning. Belangrijk is dat de woning aantrekkelijk 
blijft, of aantrekkelijker wordt. Overlast en nadelen van ingrepen moeten voor huurders opwegen tegen voordelen, 
dat kan door / is het geval wanneer.... "  
 
Het World Café bestond uit drie rondes, waarbij de deelnemers voor de eerste twee rondes waren 
ingedeeld en voor de derde ronde mochten kiezen aan welke tafel zij wilden plaatsnemen. Na 
afronding van het World Café hebben de gastvrouwen/-heren de resultaten van hun tafel 
gepresenteerd. Een panel, bestaande uit Bert Herberigs (Klimaatbureau), Annemiek Rijckenberg ( 
voorzitter CWM) en Birgit Dulski reageerde hierop. Vervolgens werd een plenaire discussie 
gevoerd onder leiding van Anke van Hal (Nyenrode Business Universiteit, Center for 
Sustainability). 
 
Uit de World Café-tafels en de afrondende discussie zijn veel ideeën naar voren gekomen over 
hoe het potentieel voor CO2-reductie in de bebouwing van de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse 
Ring kan worden vergroot. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder weergegeven.  
 
 
3.1 Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de workshop 
 
Om de potenties voor CO2-reductie in bebouwing van de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring 
goed te kunnen gebruiken, zijn zowel technische als procesmatige vernieuwingen nodig, 
concludeerden de deelnemers van de bijeenkomst. Alleen door deze combinatie is het mogelijk 
om het tempo in uitvoering van maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren, te verhogen en de 
beoogde ambities te realiseren. In de huidige praktijk wordt het 'Basispakket' (isolatie gevels, dak 
en vloer, isolerende beglazing, nieuwe CV-ketel, nieuw ventilatiesysteem) alleen toegepast bij 
hoogniveau-renovaties, waarbij de bewoners tijdelijk uit hun woning worden geplaatst. Een van 
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de grote problemen is dat er in Amsterdam niet voldoende wisselwoningen beschikbaar zijn om 
op korte termijn (veel) meer soortgelijke renovaties uit te voeren. 
Een mogelijke strategie om dit knelpunt op te lossen, is het verkorten van de uitvoeringsfase. 
Hoe sneller de renovatie uitgevoerd kan worden, hoe korter de verblijfsduur in de 
wisselwoningen, waardoor het tempo van de renovaties kan worden opgeschroefd. 
 
Een andere strategie is het uitvoeren van de maatregelen in bewoonde toestand mogelijk te 
maken. Omdat bij de bebouwing van de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring veel ingrepen aan 
de binnenzijde van woningen moeten plaatsvinden, vereisen zowel de versnelling van de 
uitvoering als de uitvoering in bewoonde staat nieuwe (technische en procesmatige) oplossingen. 
Zowel tijdens de groepsdiscussies als tijdens de plenaire discussie is hiervoor een aantal suggesties 
gedaan. 
 
Overige knelpunten waren de investeringskosten van de CO2-reducerende maatregelen, de 
verschillende welstandseisen per stadsdeel, en het feit dat ondanks goede intenties in de praktijk 
het realiseren van oplossingen nog geregeld stukloopt op een starre opstelling van betrokken 
individuen. 
 
 
3.2 Stellingen naar aanleiding van de workshop 
 

De bovengenoemde conclusies en aanbevelingen zijn door de onderzoekers, rekening houdend 
met de tijdens de workshop gevoerde discussies, samengevat tot 10 stellingen. 
 

1. Zorg voor eenheid in het welstandsbeleid van de verschillende stadsdelen en de 
interpretatie daarvan. Op dit moment hanteren de verschillende stadsdelen 
verschillende eisen, hierin moet meer eenheid komen. Geef vanuit het welstandbeleid 
duidelijk aan welke speelruimte er is. 

2. Stel alleen eisen aan de beeldkwaliteit van de straatgevels en de vanuit de 
openbare weg zichtbare gevels en daken. Dit biedt meer ruimte voor ingrepen bij de 
achtergevels en de niet zichtbare dakvlakken.  

3. Wees niet té soepel m.b.t. eisen aan de beeldkwaliteit bij de straatgevels en de 
daken die aan de openbare weg grenzen. Het weloverwogen vasthouden aan 
welstandseisen kan tot nieuwe productontwikkelingen leiden. Voorbeelden hiervoor zijn 
de inhaakkozijnen en het monumentenglas – beide producten waren waarschijnlijk niet 
ontwikkeld, als er geen beperkingen voor de kozijnvervanging van historische gebouwen 
waren opgesteld.  

4. Breng pijnpunten in kaart, en neem voor veel voorkomende pijnpunten op 
voorhand stelling in. Daardoor kunnen de discussies bij projecten beperkt blijven tot 
projectspecifieke discussiepunten. Als er een databank wordt ontwikkeld van oplossingen 
die binnen de gemeente zijn goedgekeurd, kan in discussies hiernaar verwezen kan 
worden. 

5. Stimuleer de toepassing van nieuwe producten. De verwachting is dat er in het 
buitenland al diverse producten beschikbaar zijn, die in Nederland (nog) niet worden 
toegepast. Ook op vakbeurzen worden steeds nieuwe producten gepresenteerd, die echter 
in de praktijk nog niet worden gebruikt. Waarom worden deze producten niet gebruikt (te 
hoge kosten,  leveranciers en aannemers vertrouwen deze producten niet omdat ze er 
geen ervaring mee hebben?...) Hoe kan Amsterdam stimuleren dat deze producten wel 
worden toegepast? Te denken valt hierbij aan het faciliteren van kennisopbouw en 
kennisuitwisseling (‘kennisbank’), aan een gemeentelijke stimuleringsregeling voor het 
gebruik van innovatieve producten, etc.  
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6. Denk na over alternatieven voor wisselwoningen. Door huurders tijdelijk op een 
aantrekkelijk logeeradres onder te brengen (bijvoorbeeld door middel van een 
vakantiearrangement), kunnen meer woningen tegelijk worden aangepakt. Afgestemd op 
de wensen van de huurders, kunnen verschillende arrangementen ontwikkeld worden, 
waardoor zij geënthousiasmeerd/verleid worden om hieraan deel te nemen. Start samen 
met de corporaties een programma ‘Geef huurders de tijd van hun leven’.  

7. Stimuleer de uitvoering van energiebesparende maatregelen tijdens mutaties of 
planmatig onderhoud. Of nog beter: tuig een nieuwe werksoort op tussen de 
traditionele stromen (mutaties, planmatig onderhoud, hoog niveau renovaties) in. Stel 
verplicht dat bij deze nieuwe werksoort minimaal het ‘Basispakket’ (dus ook gevelisolatie) 
wordt toegepast.  

8. Richt een ‘klussendienst’ in om huurders werk uit handen te nemen na de 
ingreep. De klussendienst kan bijvoorbeeld regelen dat de gordijnen weer worden 
opgehangen. Mogelijk kan de klussendienst onderdeel zijn van een 
werkgelegenheidsproject.  

9. Organiseer in samenwerking met corporaties voorbeeldprojecten waar huurders 
zelf aan de slag kunnen gaan. Stel hiervoor ‘bewonersbudgetten’ beschikbaar. Om de 
kwaliteit te waarborgen, kan gewerkt worden met supervisors (aannemers) die bewoners 
begeleiden. Om het regelwerk te beperken, kan gewerkt worden met ‘ambassadeurs’ die 
de belangen van de huurders vertegenwoordigen. Ook kunnen vertrouwde 
buurtbewoners die graag klussen worden ingezet om technische werkzaamheden te 
verrichten.  

10. Denk in doelen en blijf open staan voor innovatieve oplossingen. Stel prestatie-eisen 
en draag oplossingen aan voor ‘vaak voorkomende situaties’. Om het proces te verkorten 
en niet bij ieder project het wiel opnieuw uit te vinden kan het handig zijn om met 
maatregelenpakketten te werken. De meningen hierover waren bij de deelnemers van de 
bijeenkomst verdeeld. Veel deelnemers zien liever dat de gemeente prestatie-eisen 
formuleert dan de toepassing van bepaalde maatregelenpakketten eist. Bij de 
maatregelenpakketten worden met name vraagtekens geplaatst hoe men in kan blijven 
spelen op innovatieve ontwikkelingen (‘Hoe blijven we lerend en dynamisch?’). Maak 
pijnpunten en mogelijke oplossingen inzichtelijk (zie 4). Stel deze oplossingen niet 
verplicht , maar blijf ook open staan voor innovatieve oplossingen. 

 
 
3.3. Prioriteit stellingen 
 
Aan alle deelnemers van de workshop is vervolgens gevraagd om aan te geven welke stellingen zij 
als aanbeveling willen meegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amsterdam. Ook konden zij aangeven welke stelling zij liever niet als aanbeveling 
wilden meegeven. Er kwamen van 15 deelnemers reacties binnen. Bij de analyse van de reacties is 
een onderscheid gemaakt in de rol van de deelnemers, om in beeld te brengen of de verschillende 
categorieën deelnemers andere prioriteiten stellen. In onderstaande grafieken is weergegeven 
welke stellingen genoemd werden door  

• medewerkers van woningcorporaties (6 reacties),  

• medewerkers van gemeentelijke organisaties (7 reacties)  

• vertegenwoordigers van de huurdersvereniging en de Woonbond (2 reacties). 
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Aan de deelnemers van de workshop werd gevraagd om vier stellingen te kiezen die zij wilden 
meegeven aan het College en om twee stellingen die zij niet wilden meegeven. Van de 
mogelijkheid om stellingen te kiezen als advies aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
maken alle vijftien reagerende deelnemers gebruik. Wel noemen vier deelnemers hiervoor minder 
dan vier stellingen.  
Lang niet alle deelnemers geven aan welke twee stellingen zij NIET als advies onderschrijven. 
Slechts negen van de vijftien doen dat. Al met al lijkt er bij de deelnemers veel draagvlak te 
bestaan voor de stellingen, al worden er enkele kanttekeningen geplaatst. 
 
De stellingen 1 en 2 worden het meest genoemd als antwoord op de vraag welke stellingen 
meegegeven moeten worden als advies voor het College. Wat stelling 1 betreft geven enkele 
medewerkers van gemeentelijke organisaties aan, dat hier ook al aan gewerkt wordt. 
 
Reacties van medewerkers van gemeentelijke organisaties op stelling 1 (‘Zorg voor eenheid in 
het welstandsbeleid van de verschillende stadsdelen en de interpretatie daarvan’) : 
'Dit is nodig voor de duidelijkheid naar de opdrachtgevers en binnenkort zeker nodig i.v.m. het samenvoegen van 
Stadsdelen.' 
 
'Deze drie (stellingen 1, 2, 7) zijn m.i. cruciaal om voldoende tempo en volume te kunnen ontwikkelen.' 
 
'Is al gaande.' 
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'Op dit moment hanteren de verschillende stadsdelen (conform convenant Gordel ’20-’40 en 19e eeuwse Ring) wel 
dezelfde eisen wat betreft beeldkwaliteit van straatgevels en vanuit de openbare ruimte zichtbare gevels en daken.’ 
‘Zorg voor eenheid in het welstandsbeleid van de verschillende stadsdelen en de interpretatie daarvan, ook voor 
achtergevels en niet vanuit de openbare ruimte zichtbare dakvlakken. Geef duidelijk aan welke speelruimte er is 
voor ingrepen, afhankelijk van de architectonische of monumentale waarde van complexen en de kwaliteit van het 
binnenterrein.' 
 
'Eenheid in het welstandsbeleid binnen de verschillende stadsdelen is natuurlijk altijd wenselijk. Toch blijft het 
altijd maatwerk.' 
 
Bij stelling 2 (‘Stel alleen eisen aan de beeldkwaliteit van de straatgevels en de vanuit de 
openbare weg zichtbare gevels en daken’) worden door medewerkers van het Bureau voor 
Welstandszaken, de Commissie voor Welstand en Monumenten en het Bureau voor 
Monumenten en Archeologie wel kanttekeningen geplaatst m.b.t. een analyse van de 
architectonische of monumentale waarden. 
 
Reacties op stelling 2: 
'Stel vast welke achtergevels onlosmakelijk deel uit maken van de architectonische of monumentale waarde van een 
complex. Stel bij achtergevels vast aan welke eisen materiaaltoepassingen moeten voldoen.' 
 
'Uitgezonderd natuurlijk de monumenten die er toe doen en waar de achtergevel een onverbrekelijk onderdeel vormt 
van het complex. Denk b.v. aan Het Schip, de P.L. Takbuurt, de Wolkenkrabber en Landlust.' 
 
'Hoewel uit het onderzoek niet direct naar voren kwam dat welstandseisen belemmerend werken ervaren wij dat bij 
een aantal projecten anders (zo wordt in een aantal gevallen ISPO aan de achtergevel niet toegestaan, en brengen 
we dus uiteindelijk minder isolatie aan.)' 
 
Het minst populair is stelling 9 (‘Organiseer in samenwerking met corporaties 
voorbeeldprojecten waar huurders zelf aan de slag kunnen gaan’). Deze stelling wordt 
zowel door medewerkers van gemeentelijke organisaties als corporaties afgewezen. Er worden 
hiervoor twee redenen genoemd: Medewerkers van corporaties vrezen dat de kwaliteit van de 
uitvoering niet gewaarborgd kan worden. Medewerkers van gemeentelijke organisaties zien de 
aanpak die in deze stelling wordt genoemd als kleinschalige oplossing die aan de grote opgave – 
de versnelling van energiebesparing in bestaande woningen – weinig kan bijdragen. 
 
Reacties van medewerkers van corporaties en gemeentelijke organisaties op stelling 9: 
‘Dit lijkt mij niet goed. Controle op de uitvoering zal moeilijk zijn en erg veel tijd vergen. De aannemer als 
supervisor is zeker niet gewenst. Bovendien is dit niet voor elke huurder mogelijk. Voor wat betreft de 
bewonersbudgetten denk ik dat hier dezelfde problemen op de loer kunnen liggen als bij de Zorg. Niet doen dus.' 
 
'Stelling 9 vindt ik nobel, maar lijkt me in de praktijk lastig te realiseren. Voor ingrepen die een forse besparing 
met zich meebrengen moet je vaak grondig aan de slag, en ik kan me niet direct voorstellen dat woningeigenaren dit 
door hun huurders zullen laten doen.' 
 
'Het op juiste wijze uitvoeren van isolatiemaatregelen vereist te veel kennis van zaken. Het is te risicovol om 
werkzaamheden uit te laten voeren door een groep die niet beschikt over essentiële kennis.' 
 
'Voorbeeldprojecten doen geen recht aan het tempo dat we op korte termijn willen bereiken. Voorbeelden zijn leuk 
voor ‘erbij’ maar kunnen niet meer de basis van het klimaatbeleid zijn.' 
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'Het lijkt mij dat de hierin voorgestelde aanpak niet echt past bij de grote opgave waar we voor staan.' 
 
De medewerkers van corporaties zijn verdeeld over de stellingen 5 (‘Stimuleer de toepassing 
van nieuwe producten’) en 7 (‘Stimuleer de uitvoering van energiebesparende 
maatregelen tijdens mutaties of planmatig onderhoud’). Uit deze categorie komen zowel 
positieve als negatieve reacties. De overige categorieën hebben hier geen negatieve reactie 
gegeven.  
 
Reactie op stelling 7 (m.b.t. energiebesparende maatregelen tijdens mutaties of planmatig 
onderhoud) door een medewerker van een corporatie: 
'Het past niet voor complexen waarvoor in de toekomst een ingreep staat gepland. De investering wordt mogelijk 
weer teniet gedaan.' 
 
Uit reacties als deze, en uit opmerkingen van medewerkers van corporaties tijdens de workshop, 
blijkt dat men vooral praktische bezwaren heeft. Men is bang dat men tijd en geld investeert en 
dat die investering vervolgens in de praktijk onvoldoende oplevert. Daar staat tegenover dat er 
ook door medewerkers van corporaties positief op deze stellingen werd gereageerd. Mogelijk is 
het een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat corporaties vertrouwen hebben/krijgen in 
deze aanpak. De gemeente zou hierin een ondersteunende en faciliterende rol kunnen innemen. 
Door medewerkers van gemeentelijke organisaties kwamen op deze stellingen verschillende 
positieve reacties die in deze richting wijzen. 
 
Reactie op stelling 5 (m.b.t. nieuwe producten) door twee medewerkers van de gemeente: 
'Zeer belangrijk, en ik begreep van de aanwezige corporaties en nu ook in gesprekken die we met corporaties 
hebben dat daar ook echt behoefte aan is. Lijkt me iets waar we als gemeente bel. Faciliterende rol in kunnen 
spelen. Zie ook stelling 10.' 
 
'Kennisopbouw en -uitwisseling is heel nuttig en scheelt, op termijn, tijd. Ik denk daarbij aan de voormalige Dienst 
Volkshuisvesting, waar specialisten op elk gebied aanwezig waren.' 
 
Opvallend is dat stelling 3 (‘Wees niet té soepel m.b.t. eisen aan de beeldkwaliteit bij de 
straatgevels en de daken die aan de openbare weg grenzen’) bij de medewerkers van 
corporaties niet tot negatieve reacties heeft geleid. Het vasthouden aan hoge eisen wat betreft het 
behoud van waarden wordt blijkbaar door de vertegenwoordigers van deze groep niet als groot 
obstakel gezien bij het versnellen van de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Het 
betreft natuurlijk in dit onderzoek slechts een kleine steekproef, maar toch was deze reactie voor 
de onderzoekers verrassend. Wel wordt deze stelling door een medewerker van een gemeentelijke 
organisatie als negatief advies genoemd. Reden hiervoor is dat er gevreesd wordt dat het 
vasthouden aan hoge eisen de versnelling zal tegenwerken. 
 
Reactie van twee medewerkers van gemeentelijke organisaties op stelling 3 (‘Wees niet te soepel 
m.b.t. beeldkwaliteit gevels’) : 
‘Vanuit de klimaatambitie moeten we op korte termijn vaart maken met energiebesparing en daarom is er geen 
tijd te verliezen. En innovatie + acceptatie kost meestal relatief veel tijd.'(negatief advies) 
 
'Dit is heel belangrijk en ook de Stadsdelen moeten hiervan doordrongen zijn.'(positief advies) 
 
De meningen over stelling 10 (‘Denk in doelen en blijf open staan voor innovatieve 
oplossingen’) zijn verdeeld. Een medewerker van de gemeente formuleert zijn commentaar als 
volgt:  
 



 25 

'Op zich is het niet verkeerd om in pasklare oplossingen te denken, maar het risico zit erin dat deze uiteindelijk 
leidend worden. In grote lijnen kan men wel in soort ‘standaard’ oplossingen denken, desalniettemin moet men 
kritisch blijven op het uiteindelijke resultaat. Elk object is vaak net even iets anders. Mijn voorkeur heeft om 
binnen bepaalde gestelde voorwaarden een dynamisch en ontwikkeld proces in te gaan. Maar niet alleen prestatie 
eisen gericht op de reductie van CO2-neutrale eisen, maar ook op het gebied van behoud van het architectuurbeeld. 
Uiteindelijk blijkt dit dan toch weer een voortzetting te worden van het ingezette proces ‘Beter Verbeteren’.' 
 
Twee medewerkers van de gemeente geven aan dat er ook in het verleden al energiebesparende 
maatregelen zijn toegepast in woningen in corporatiebezit. Er blijkt geen overzicht beschikbaar te 
zijn van het aantal woningen waarop dit van toepassing is en op de uitgevoerde maatregelen. 
 
'Ik mis in het verslag mijn vraag over de reeds in 't verleden geïsoleerde woningen. Het zal toch niet de bedoeling 
zijn dat die nu meteen weer worden aangepakt.' 
 
‘Een goede inventarisatie van de al gerenoveerde woningen lijkt mij geen overbodige actie. Het verbaast mij dat er 
wordt uitgegaan van het feit dat we alle woningen weer moeten gaan renoveren. Volgens mij zijn er veel woningen in 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gerenoveerd, in het kader van woningverbetering. De woningen 
zullen dan wel niet meer aan de huidige eisen voldoen maar geheel ongeïsoleerd zijn ze niet.' 
 
Een medewerker van het Bureau voor Monumenten en Archeologie geeft nog de volgende 
reactie, gericht op meerdere stellingen tegelijk:  
 
‘Daarnaast vallen een paar stellingen strikt genomen buiten onze competenties, zoals de stellingen 6, 7 8 en 9. 
Toch denk ik dat in deze stellingen het grootste probleem ligt. Willen we de Amsterdamse baksteenarchitectuur 
behouden zullen we oplossingen aan de binnenzijde van de woningen moeten zoeken.  
Tijdens de workshop werd al geconcludeerd dat er in de woningen tijdens de aanpak niet gewoond kan worden, en 
de bewoners tijdelijk elders moeten gaan wonen. Dit kan alleen logistiek worden opgelost.’ 
 
 
3.4 Aanvullende stellingen 
 
Aan de deelnemers van de workshop werd ook de mogelijkheid geboden om een of twee 
aanvullende stellingen te noemen. Van deze mogelijkheid hebben zes deelnemers 
gebruikgemaakt. De door de deelnemers genoemde aanvullende stellingen zijn hieronder 
weergegeven:  
 
'Zorg bij het opstellen van bestemmingsplannen voor voldoende marges en 
vrijstellingsmogelijkheden om duurzaam bouwen maatregelen te kunnen verwezenlijken 
(bestemmingsplannen gaan vaak uit van ontwikkelingen binnen bestaande rooilijnen).' 
 
'Gemeentelijke overlastvergoeding voor huurder bij gevelisolatie binnenzijde. Één van de 
grootste struikelblokken zullen voorzetwanden aan de binnenzijde van de voorgevel vormen. Aan 
de buitenkant mag van de welstand niks gebeuren en het kan het best projectmatig bij alle 
woningen in een straat of woonblok tegelijkertijd. Ook vindt gevelisolatie (binnenzijde) meestal 
alleen bij grootschalige hoog niveau renovatie plaats en dat is te traag, want zo duurt het veel te 
lang voordat alle voorgevels in de stad zijn gedaan. Het kost daarnaast ruimte in de woning, geeft 
grote overlast qua uitvoering als de huurder blijft wonen tijdens de uitvoering, kost de huurder 
veel tijd en moeite bij verhuizen naar een wisselwoning of een nieuwe type tijdelijke woning). 
Ook kost het de huurder geld en tijd i.v.m. het verplaatsen van gordijnrails, het moeten weghalen 
en terugzetten van eventuele vaste kasten, schilderwerk aan kozijnen, e.d.. Kortom als huurders 
een voorzetwand aan de binnenzijde willen toestaan, geef dan vanuit de gemeente een 
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ruimhartige overlastvergoeding aan de huurder. Dan doen meer huurders mee en kan het eerder 
projectmatig plaatsvinden (Combineer dit met nr 7. nieuwe werksoort en nr 6. alternatieven voor 
wisselwoningen) en kunnen meer woningen in 10 jaar tijd aangepakt worden. Deze vergoeding 
komt naast bestaande verhuis- en overlastvergoedingen van de woningcorporaties.' 
 
'Soepeler welstandsbeleid t.a.v. daken. Wees soepeler in het toestaan van maatregelen bij het 
doorvoeren van energiebesparing en duurzame energie op bijvoorbeeld daken, ook aan de 
straatkant (als die zijde op het zuiden gericht is). Het getuigt van vooruitgang als mensen een 
zonneboiler of zonnepaneel op hun dak kunnen plaatsen. Daarnaast zijn deze voorzieningen net 
zo goed weer verwijderbaar en zijn deze maatregelen dus ‘reversibel’. Overigens heeft de 
voorkeur dat eerst stap 1 (zoals isolatie en HR++-glas en bewonersgedrag: beperk de energievraag) 
prioriteit krijgt en vervolgens de toepassing van duurzame energie (Trias Energetica) wordt 
uitgevoerd.' 
 
'Hoe hoger het energielabel dat na de ingreep bereikt wordt, hoe meer vrijheid de gemeente geeft 
op gebied van welstand. Vanuit de gedachte dat een grote prestatie op energetisch / CO2-gebied 
meer ruimte verdient dan een lichte verbetering. Hoewel ik mij realiseer dat de uitvoerbaarheid 
een zwak punt zou kunnen zijn: Relateer het offer dat de gemeente wil brengen in het aangezicht 
van een gebouw aan de mate van energetische verbetering.' 
 
'Stel energiedoelen per gebied [wijk?] en maak op basis daarvan energievisies en 
uitvoeringsplannnen. Doe dit samen met betrokken gebouweigenaren [corporaties], 
welstandsadviseurs en evt. bewoners. Hierdoor komen vroegtijdig pijnpunten aan het licht en kan 
het team een oplossing zoeken die binnen gestelde doel voor alle partijen acceptabel is. Door 
oplossingen te verzamelen in een “kennisbank” hoeft niet voor elk gebied het wiel te worden 
uitgevonden.' 
 
'Maak rendement en efficiëntie van energiebesparende maatregelen inzichtelijk, bijvoorbeeld het 
milieueffect van individuele windmolens t.o.v. grootschalige toepassingen elders, en het effect 
van besparing elektriciteitsgebruik voor heel Amsterdam.' 
 
'Behoud en versterking van de architectonische beeldkwaliteit zijn voorwaardelijke factoren voor 
de duurzaamheid van woningen en de gebouwde omgeving. Ingrepen die niet voldoen aan deze 
criteria, veroorzaken vaak een verarming en verschraling van de architectuur. De ervaring uit het 
verleden leert dat dergelijke ingrepen daarom niet duurzaam zijn en men veelal na enkele 
decennia over gaat tot verwijdering van deze ingrepen, of sloop, of toch een (eer)herstel van de 
architectuur van de woningen.' 
 
Gedeeltelijk in plaats van stelling 10 (‘Denk in doelen….’): 'De bebouwing van de Gordel ’20-’40 
en 19e eeuwse Ring kent gedeeltelijk veel overeenkomsten in typologie en dus ook problematiek. 
Probeer niet bij elk project het wiel opnieuw uit te vinden. Een kritische evaluatie van de 
toegepaste technische, ruimtelijke en esthetische oplossingen levert een schat aan kennis op die in 
vergelijkbare projecten opnieuw kan worden ingezet. Verzamel de kennis, voor zover dat nog 
niet gebeurd is en gebruik de kennis ook.' 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: 
Leidt de toepassing van energiebesparende maatregelen bij de woonblokken uit de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse 
Ring tot een verlies van cultuurhistorische waarden? Zijn de belangen van Klimaatbureau en de stadsdelen die het 
welstandsbeleid in nota’s hebben vastgesteld bij dit type gebouwen tegenstrijdig? Welk potentieel voor CO2-reductie 
biedt dit type gebouwen en welke concessies moeten hiervoor vanuit het welstandsbeleid worden gedaan? 
 
Ten aanzien van dit onderwerp bestaan verschillende visies, perspectieven en belangen, zoals ook 
bleek uit de interviews en uitspraken tijdens workshops in het kader van dit onderzoek. In 
principe wordt de wenselijkheid om 'energiezuinig gebruik' van historische en beeldbepalende 
gebouwen te optimaliseren door alle stakeholders (verhuurders, bewoners, gemeentelijke 
afdelingen en diensten met betrekking tot hetzij welstand/monumentenzaken hetzij 
klimaatambities, etc. ) onderschreven. Het hoe en in welke mate, blijft onderwerp van discussie. 
Gemeentelijke beleidsdoelstellingen hebben een scala aan ambities en richtlijnen opgeleverd. 
Daarnaast hebben ook andere stakeholders hun eigen beperkingen, ambities en doelstellingen. 
Met elkaar bepalen deze het speelveld waarbinnen het verduurzamen van historische en 
beeldbepalende woongebouwen plaatsvindt (of kan plaatsvinden). 
 
Samenvattend kunnen deze ambities, visies en belangen als volgt worden geschetst: 

• Amsterdamse klimaatdoelstellingen: 40% CO2-reductie voor heel Amsterdam tot 2025 
ten opzichte van 1990. In principe zijn alle betrokken partijen het erover eens dat 
hiervoor óók ingrepen in de bestaande voorraad nodig zijn, ook in de 19e eeuwse ring en 
de Gordel ’20-’40.. 

• Welstandsbeleid: behoud van waarden, geoperationaliseerd aan de hand van de 
Amsterdamse orde-indeling (orde 1: monumenten, orde 2-4: historische en 
beeldbepalende gebouwen) 

• Corporaties: delen de ambities over terugdringen energiegebruik, óók binnen de 
bestaande voorraad, maar dit mag niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van de 
woningen en ze willen daarbij hun bewoners meekrijgen. Ook betaalbaarheid van 
maatregelen is een belangrijk criterium. Voor meer ingrijpende maatregelen (die onder 
woningverbetering vallen) is in principe instemming nodig van 70% van de huurders. 

• Huurders: zo laag mogelijke woonlasten, zo weinig mogelijk overlast, en een zo 
aantrekkelijk mogelijke woning (wat betreft ruimte, comfort, kosten, uitzicht, etc.). 

 
Deze ambities, visies en belangen leveren in combinatie potentieel spanning op. Vooral in de 
praktijk rond concrete bouwaanvragen komt dit aan de oppervlakte, zo blijkt uit gesprekken. Er 
zijn echter ook mogelijkheden om aan de verschillende belangen in combinatie tegemoet te 
komen. Naar deze mogelijkheden kan actief worden gezocht. Wanneer ingrepen in woningen 
noodzakelijk zijn, zijn oplossingen te vinden die zo veel mogelijk recht doen aan de belangen van 
alle stakeholders.  
 
Ten aanzien van verschillende thema's zijn op basis van dit onderzoek een aantal uitspraken te 
doen: 
 
Potentieel en technische haalbaarheid CO2-reductie  
Uit de screening van zeven projectvoorbeelden en uit de aanvullende berekeningen kan 
geconcludeerd worden, dat met een ‘Basispakket’ van energiebesparende maatregelen een CO2-
reductie van 40-60% bereikt kan worden. Dit basispakket bestaat uit het isoleren van de 
buitenschil (gevels, daken, deels ook de beganegrondvloer) in combinatie met een nieuw 
ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer) en een HR-ketel. 
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Door aanvullende bouwkundige ingrepen (hogere isolatiewaarden, HR++-glas) is een CO2-
reductie van circa 60-65% haalbaar. Om nog hogere ambities te bereiken, zijn extra  
installatietechnische maatregelen nodig. Door slimme combinaties van bouwkundige en 
installatietechnische maatregelen is een CO2-reductie van 70-80% haalbaar. Bestudeerd daarbij 
zijn combinaties van een energiezuinig ventilatiesysteem, zonneboiler, pv-cellen, warmtepomp, en 
een HRe-ketel. Welke maatregelen daadwerkelijk toegepast kunnen worden, moet echter per 
project worden bekeken. Ingrepen in gebouwen met cultuurhistorische waarden vragen tenslotte 
altijd om maatwerk. De resultaten van de screening van de verschillende gescreende projecten 
weken echter onderling niet veel af, waaruit kan worden afgeleid dat aanzienlijke CO2-besparing 
in dit type historische en beeldbepalende gebouwen technisch gezien goed haalbaar is. 
 
Consequenties voor de beeldkwaliteit 
Om de in het onderzoek onderzochte aanvullende maatregelen toe te passen, kunnen zichtbare 
ingrepen op gevels en daken nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitbouwen met hoge 
isolatiewaarden, het toevoegen van balkons, het transformeren van bestaande balkons in serres 
door de balkons te voorzien van glazen puien, het plaatsen van zonnepanelen en pv-cellen op 
gevels en/of daken, etc.. Hoe hoger de ambitie, hoe belangrijker de afstemming wordt tussen 
duurzaamheidsambities en welstandseisen. Voor ingrepen waarbij gebruikgemaakt wordt van 
zonne-energie (actief en passief) is een zuidoriëntatie wenselijk. In het gunstigste geval heeft de 
achtergevel een zuidoriëntatie en zijn dan geen zichtbare ingrepen aan de straatgevels nodig.  
De door de gemeente Amsterdam gehanteerde orde-indeling legt beperkingen op wat betreft het 
mogelijke ingreepniveau. Over potentiële bedreigingen voor de beeldkwaliteit van dit type 
gebouwen kan een aantal conclusies worden getrokken: 
 
A. ('Sowieso geen probleem') Een deel van de energiebesparende maatregelen kan bij dit type 
woongebouwen in veel gevallen worden uitgevoerd ongeacht de toegekende orde, zonder 
consequenties voor beeldkwaliteit. Tegen het toepassen van deze energiebesparende maatregelen 
zal dan geen bezwaar bestaan. Het betreft hierbij wel een zeer beperkt palet aan maatregelen, 
zoals het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. In principe kunnen bij dit type woongebouwen ook 
ingrepen aan de binnenzijde van de woning worden toegepast, zonder consequenties voor de 
beeldkwaliteit. Voor deze maatregelen is dan wel goede communicatie met de bewoners vereist 
en er moet samen met alle partijen naar oplossingen worden gezocht om de overlast voor de 
bewoners zoveel mogelijk te beperken. Alle andere ingrepen (waaronder ook ingrepen bij de 
achtergevel en het vervangen van glas en/of kozijnen) behoren in het huidige beleid niet tot 
categorie A. 
 
B. ('Optimaliseren ambitieniveau reductie/technische mogelijkheden binnen kader 
welstandeisen') Het merendeel van de maatregelen kán consequenties hebben voor de 
beeldkwaliteit. Dit zal moeten worden getoetst aan de eisen gekoppeld aan de toegekende 'orde'. 
Vanuit het door Amsterdam gestelde kader is er dan niet per se bij voorbaat bewaar tegen de 
maatregel.  Of aan de eisen wordt voldaan, zal deels afhangen van de uitvoering en het technisch 
aanbod vanuit de markt (denk bijvoorbeeld aan eisen die in het kader van Beter Verbeteren aan 
nieuwe kozijnen worden gesteld). De hoogste eisen worden gesteld aan orde 1, de monumenten 
– deze zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Aan orde 4 worden lage eisen gesteld, 
ook deze groep maakt geen deel uit van onderhavig onderzoek. Het onderzoek is gericht op 
historische en beeldbepalende woongebouwen die tot de ordes 2 en 3 behoren. Deze gebouwen 
vormen een grote categorie in de Gordel ’20-’40. Bij deze categorie kunnen veel 
energiebesparende maatregelen worden toegepast zonder voor de bijbehorende orde geldende 
onaanvaardbare aantasting van de beeldkwaliteit. 
Uit de screening van zeven gerealiseerde projecten voor dit project lijkt te volgen dat voor 
woongebouwen in deze ordes 2 en 3 een hogere CO2-reductie mogelijk is dan vaak wordt 
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gedacht. De reden waarom deze mogelijkheden slechts in beperkte mate worden gebruikt, is niet 
het gebrek aan technische oplossingen, maar heeft vooral te maken met procesgerelateerde, 
organisatorische en financiële aspecten: corporaties vrezen weerstand van de Commissie voor 
Welstand en Monumenten, weerstand van bewoners, logistieke problemen (beschikbaarheid van 
wisselwoningen) en hoge kosten. 
 
C. ('Bandbreedte') Gedurende het onderzoek kwam diverse keren naar voren dat de dilemma's 
over consequenties van energiebesparende maatregelen voor de beeldkwaliteit van gebouwen 
vaak écht aan de oppervlakte komen tijdens verschillen van inzicht op detailniveau. De huidige 
eisen, gekoppeld aan de orde-systematiek, brengen de bandbreedte wat betreft mogelijkheden op 
zich goed in beeld. Interpretatiemogelijkheden blijven echter bestaan, bijvoorbeeld bij de 
uitvoering van maatregelen bij de achtergevel. Ook variëren in de huidige praktijk de eisen in de 
verschillende stadsdelen. In de toepassingspraktijk blijkt er af en toe meer discussie te bestaan, 
variërend van de kleur van de afstandhouders in de dubbele beglazing tot het wel of niet 
acceptabel zijn van buitenisolatie. De consequenties  die door de Commissie voor Welstand en 
Monumenten aan 'behoud van beeldkwaliteit’ worden verbonden, worden in de praktijk niet altijd 
door alle andere stakeholders (corporaties, huurders, collega’s van andere gemeentelijke 
afdelingen) voor 100% gewaardeerd. Dit blijft een aandachtspunt voor overleg en communicatie.  
 
Kosten en betaalbaarheid vanuit verhuurdersperspectief 
Of verhuurders kosten van energiebesparende maatregelen verantwoord achten, hangt deels 
(maar niet altijd per se en volledig) af van de rentabiliteit van deze investeringen. 
Uit onderhavig en ander onderzoek5 blijkt dat de financiering van energiebesparende maatregelen 
een groot struikelblok vormt voor corporaties. Woningcorporaties hebben wel degelijk 
belangstelling voor energiebesparing/CO2-reductie, maar de financiering van energiebesparende 
maatregelen vormt een groot struikelblok voor corporaties. Niet alle investeringen zullen immers 
meteen verdisconteerd kunnen worden in de huurprijs van de betreffende woning.  
Het gaat volgens woningcorporaties niet zozeer om het creëren van financiële voordelen, als wel 
om het beperken van de nadelen. De investeringskosten kunnen immers niet altijd volledig of 
meteen in de huurprijzen worden doorberekend, als gevolg van wet- en regelgeving. Ook kan 
eventuele waardevermeerdering nog niet goed boekhoudkundig tot uitdrukking worden gebracht. 
Bovendien wordt doorberekening niet altijd als wenselijk gezien, vanuit maatschappelijke 
doelstellingen zoals woonlastenbeheersing. Hierdoor zien de corporaties slechts beperkte 
mogelijkheid om bij renovatie op grote schaal meer energiebesparende/CO2-reducerende 
maatregelen toe te passen.  
 
Bij verschillende in het kader van dit onderzoek gescreende projectvoorbeelden zijn bovendien 
na de renovatie minder woningen beschikbaar dan vóór de ingreep. Door samenvoeging van 
woningen neemt het totale huuroppervlak niet af, maar zullen de huurinkomsten per m2 voor de 
corporaties afnemen als gevolg van het lagere aantal te verhuren woningen. Het te verhuren 
oppervlak kan overigens ook afnemen, waar aan de gevel aan de binnenzijde van de woning 
wordt geïsoleerd. Omdat bij historische en beeldbepalende gebouwen geen standaardmaatregelen 
kunnen worden toegepast, zijn energiebesparende maatregelen in deze gebouwen over het 
algemeen duurder dan bij overige projecten. De maatregelen moeten tenslotte passen bij de 
‘orde’. Voorbeelden voor de uitvoering worden aangedragen in het ‘Beste Verbeterboek’. De 
eisen die de ordes met zich meebrengen, kunnen ook tot gevolg hebben dat de ingrepen meer tijd 
vergen en de woningen langere tijd niet verhuurbaar zijn. Dat kan extra huurderving betekenen.  

 
5 Van Hal, Anke, Postel, Anne Marij, Van der Flier, Kees, ‘Financiën en Energiebesparen. Kansen en 

mogelijkheden van woningcorporaties’, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit i.s.m TU Delft, maart 

2009. 
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Daar staat tegenover dat deze gebouwen naar verwachting nog en lange levensduur hebben. Bij 
overige renovaties dient bij grotere investeringen de afweging gemaakt te worden hoe de 
investeringskosten zich verhouden tot de te verwachten levensduur. In een project dat naar 
verwachting nog een levensduur van minder dan 10 jaar heeft zal minder geïnvesteerd worden 
dan in een project met een verwachte levensduur van 30 jaar. Voor de historische en 
beeldbepalende gebouwen is de te verwachten levensduur bijzonder lang, gezien de bescherming 
die aan deze gebouwen wordt toegekend. 
 
In het kader van dit onderzoek zijn geen kostenramingen gekoppeld aan mogelijke ingrepen. 
Omdat de meeste ingrepen om maatwerk vragen, is het niet zinvol om met kengetallen te werken. 
Van recente zeer ambitieuze renovaties van historische woongebouwen (gedeeltelijk 
monumenten!)  in corporatiebezit is bekend dat de kosten kunnen oplopen tot € 25.000-30.000 
per woning. Het betreft dan wel uitzonderlijke voorbeeldprojecten, zoals de renovatie van het 
Boostencomplex in Maastricht of de Sleephellingstraat in Rotterdam. Een actueel voorbeeld uit 
Amsterdam is het project Landlust van corporatie Eigen Haard – ook bij dit project zijn de 
kosten per woning hoog. Dergelijke projecten zijn zinvol en leveren waardevolle ervaringen op. 
Een opschaling op breed niveau is, mede gezien de kosten, op korte termijn echter niet te 
verwachten. Wel kunnen de ervaringen van soortgelijke ambitieuze voorbeeldprojecten worden 
gebruikt voor de keuze van passende maatregelen ook voor minder ambitieuze projecten. 
Mogelijk kunnen op basis hiervan met de corporaties afspraken worden gemaakt over de 
investeringskosten per woning. In de voor dit onderzoek gescreende projecten is een basispakket 
aan meetregelen toegepast, terwijl in bovengenoemde projecten onder meer de grenzen van het 
technisch hoogst haalbare werd onderzocht. Naar verwachting liggen de kosten per woning voor 
de toegepaste maatregelen in de gescreende projecten dus aanzienlijk lager.  
 
In het kader van overleg tussen corporaties en gemeente over het maken van prestatieafspraken 
rond CO2-reductie is aanvullend onderzoek op kostenaspecten aan te bevelen, waarbij de 
genoemde voorbeeldprojecten waardevolle informatie kunnen opleveren. Gezien het feit dat 
altijd maatwerk nodig is, zal dergelijke informatie wel als slechts indicatief gezien moeten worden. 
Ook het nieuwe Woningwaarderingsstelsel zal invloed kunnen hebben op de bereidheid van 
corporaties om te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarnaast blijkt dat corporaties 
behoefte hebben aan kennisopbouw en innovatieve experimenten om ervaringen op te doen met 
energiebesparing/CO2-reductie. Er zijn bijvoorbeeld corporaties die experimenteren met warmte- 
en/of elektriciteitslevering om andere financiële stromen te genereren. Ook nieuwe vormen van 
samenwerking in de keten en samenwerking van verschillende corporaties (zoals 
gemeenschappelijke inkoop van diensten en producten) kunnen een kans voor kostenverlaging 
bieden.  
 
Tijd 
De gemeente Amsterdam ambieert de CO2-emissies in 2025 met 40% te hebben gereduceerd ten 
opzichte van het jaar 1990. Als renovaties met dezelfde snelheid doorgaan als in de afgelopen 
paar jaar, zijn echter pas over ongeveer 200 jaar alle woningen in corporatiebezit gerenoveerd. Dit 
op basis van een zeer ruwe schatting. Bovendien zijn in het verleden uitgevoerde renovaties niet 
allemaal tot op het in dit rapport omschreven ‘basisniveau’ uitgevoerd. Duidelijk is in ieder geval 
dat het tempo waarmee energiebesparende maatregelen worden toegepast in de bestaande bouw 
moet worden verhoogd. Om de geambieerde reductie te kunnen realiseren, zullen alle zeilen 
moeten worden bijgezet.  
Historische en beeldbepalende gebouwen kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de 
geambieerde CO2-reductie. Want, uit de resultaten uit de screenings voor dit onderzoek blijkt dat: 

• de historische en beeldbepalende gebouwen in corporatiebezit de potentie bieden om een 
essentiële bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambitie met betrekking tot CO2-
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reductie. Een reductie van 50-80% blijkt tenslotte haalbaar en het betreft een groot aantal 
woongebouwen dat tot deze categorie behoort; 

• deze potenties in de praktijk tot nu toe slechts voor een heel klein gedeelte worden benut. 
Echter, om vóór 2025 een essentiële bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambitie, zal een 
flinke opschaling van het aantal energiebesparende renovatieprojecten moeten plaatsvinden. Bij 
voorkeur worden zowel de snelheid als de ambities verhoogd. De technische oplossingen zijn 
beschikbaar. In goed overleg met de Commissie voor Welstand en Monumenten zijn naar 
verwachting bij veel projecten ook ambities hoger dan 60% haalbaar. Uit de interviews werd wel 
duidelijk dat corporaties behoefte hebben aan meer inzichtelijkheid wat betreft de wijze waarop 
richtlijnen en procedures worden toegepast en aan eenduidigheid wat betreft beleid van de 
verschillende stadsdelen. Naast het uitwerken van deze procedures blijken vooral de financiering 
een groot knelpunt (zie boven) en het beperken van overlast voor de bewoners (zie hieronder). 
Er ligt dus een grote uitdaging bij het zoeken naar innovatieve oplossingen gericht op de 
samenwerking en financiering van deze projecten, die bij voorkeur ook nog de overlast voor 
bewoners tijdens de uitvoeringsfase beperken. 
 
Aantrekkelijkheid van de woningen (vanuit bewonersperspectief) 
Vanuit bewonersperspectief kan bij de gescreende projecten een onderverdeling worden gemaakt 
in twee soorten verbetering. Daarnaast is het vanuit bewonersperspectief wenselijk om overlast 
tijdens de uitvoeringsfase zo veel mogelijk te beperken. 

• De energiebesparende maatregelen leiden tot een lagere energierekening. Ook al kan een 
grotere woning tot een hogere totale energierekening leiden, toch zal de prijs per m2 
woonoppervlak lager zijn dan vóór de ingreep. Er is nu al een toenemende aandacht te 
signaleren voor de verhouding tussen huurprijs en energierekening (woonlasten). Bij 
stijgende energieprijzen zal deze verhouding voor bewoners steeds belangrijker worden. 

• Woningen in historische en beeldbepalende gebouwen zijn vaak klein. Door 
samenvoeging van woningen, maar ook door uitbouwen en dakopbouwen kan het 
woonoppervlak worden vergroot. Deze ingrepen zijn ook in de gescreende 
projectvoorbeelden toegepast. Ook zijn er bij enkele projecten balkons toegevoegd voor 
woningen, die voor de ingreep niet over een buitenruimte beschikten.  

• In verhouding tot overige renovatieprojecten bieden historische en beeldbepalende 
gebouwen minder mogelijkheden voor ingrepen aan de buitenkant van de woning. 
Ingrepen aan de binnenkant van de woning leiden tot meer overlast voor de bewoners en 
reduceren de mogelijkheden voor uitvoering in bewoonde staat. De kans dat bewoners 
tijdelijk moeten verhuizen naar wisselwoningen is dus bij renovaties van historische en 
beeldbepalende gebouwen groter dan bij overige renovatieprojecten. 

 
 
Een nieuwe visie?  
Naar aanleiding van de interviews en de screening van de casestudies hebben de onderzoekers 
onderstaande hypothese opgesteld:  
 
‘Er is technisch veel CO2-reductie haalbaar in historische gebouwen zonder dat dit tot het verlies van 
cultuurhistorische waarden leidt. Dat de mogelijkheden niet optimaal worden benut, heeft ermee te maken dat de 
technische oplossingen onvoldoende rekening houden met de verschillende belangen. Om CO2-reductie in historische 
gebouwen te versnellen, helpt het niet (alleen) om (nog meer) technische snufjes te ontwikkelen, maar er moeten ook 
procesgerelateerde maatregelen worden getroffen. De sleutel ligt dus in de combinatie van techniek en proces, waarbij 
sterker dan in de huidige praktijk rekening moet worden gehouden met de belangen van verschillende partijen.’ 
 
De hypothese werd bevestigd tijdens een workshop, waar vertegenwoordigers van verschillende 
betrokken partijen aan deelnamen. Om de potenties voor CO2-reductie in bebouwing van de 
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Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring goed te kunnen gebruiken, zijn zowel technische als 
procesmatige vernieuwingen nodig, concludeerden de deelnemers van de bijeenkomst. Alleen 
door deze combinatie is het mogelijk om het tempo in uitvoering van maatregelen om de CO2-
uitstoot te reduceren, te verhogen en de beoogde ambities te realiseren. In de huidige praktijk 
wordt het 'Basispakket' (isolatie gevels, dak en vloer, isolerende beglazing, nieuwe CV-ketel, 
nieuw ventilatiesysteem) alleen toegepast bij hoogniveau-renovaties, waarbij de bewoners tijdelijk 
uit hun woning worden geplaatst. Een van de grote problemen is dat er in Amsterdam niet 
voldoende wisselwoningen beschikbaar zijn om op korte termijn (veel) meer soortgelijke 
renovaties uit te voeren. Een mogelijke strategie om dit knelpunt op te lossen, is het verkorten 
van de uitvoeringsfase. Hoe sneller de renovatie uitgevoerd kan worden, hoe korter de 
verblijfsduur in de wisselwoningen, waardoor het tempo van de renovaties kan worden 
opgeschroefd. Een andere strategie is het uitvoeren van de maatregelen in bewoonde toestand 
mogelijk te maken. Omdat bij de bebouwing van de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring veel 
ingrepen aan de binnenzijde van woningen moeten plaatsvinden, vereisen zowel de versnelling 
van de uitvoering als de uitvoering in bewoonde staat nieuwe (technische en procesmatige) 
oplossingen. Zowel tijdens de groepsdiscussies als tijdens de plenaire discussie is hiervoor een 
aantal suggesties gedaan. Overige knelpunten die tijdens de workshop aan bod kwamen waren de 
investeringskosten van de CO2-reducerende maatregelen, de verschillende welstandseisen per 
stadsdeel, en het feit dat ondanks goede intenties in de praktijk het realiseren van oplossingen 
nog geregeld stukloopt op een starre opstelling van betrokken individuen. 
 

Op basis van de bevindingen uit de screenings, interviews en de workshop, is door de 
onderzoekers een aantal stellingen opgesteld (zie hoofdstuk 3). Deze zijn als afronding van het 
onderzoek ter beoordeling voorgelegd aan de deelnemers van de workshop, te weten 
vertegenwoordigers van gemeente, corporaties en huurders. De waardering door de 
respondenten van deze stellingen is meegenomen in onderstaande aanbevelingen aan de 
Gemeente.  
 
Aanbevelingen 
 

1. Beperk of simplificeer waar mogelijk de welstandseisen. Het weloverwogen 
vasthouden aan eisen met betrekking tot zichtbare gevels en dergelijke kan (nu nog) lastig 
zijn in de uitvoering van energiebesparende maatregelen; op de wat langere termijn zal het 
aanbod aan technische oplossingen alleen maar toenemen. Dat neemt niet weg dat het 
welstandsbeleid ten aanzien van andere gebouwdelen vaak minder stringent kan zijn. Stel 
vast voor welke gebouwen of complexen de niet zichtbare gevels of dakdelen 
onlosmakelijk onderdeel vormen van de architectonische of monumentale waarde. Elders 
kunnen dan ingrepen in de niet zichtbare gevels of dakvlakken worden toegestaan.  

2. Zorg voor eenheid in het welstandsbeleid van de verschillende stadsdelen. Op dit 
moment hanteren verschillende stadsdelen verschillende eisen. De op handen zijnde 
samenvoeging van stadsdelen is een goed moment om het welstandsbeleid op punten 
gelijk te stellen, denk aan de gevels en dakvlakken die niet zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte.  

3. Voorkom ruis en wees eenduidig in de communicatie over welstandeisen. 
Inventariseer pijnpunten, neem voor veel voorkomende pijnpunten op voorhand stelling 
in en maak oplossingen inzichtelijk. Daardoor kunnen de discussies bij projecten beperkt 
blijven tot projectspecifieke discussiepunten. Geef vanuit het welstandsbeleid duidelijk 
aan welke speelruimte er is.  

4. Denk wat betreft het realiseren van energiebesparing in termen van doelen en 
stimuleer innovatieve oplossingen. Stel prestatie-eisen in plaats van middelen 
(maatregelen) voor te schrijven en draag oplossingen aan voor 'veel voorkomende 
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situaties'. Standaardisatie van de aanpak in historische en beeldbepalende gebouwen blijft 
lastig. Faciliteer maatwerk door informatie over oplossingen en producten (en 
ontwikkelingen daarin) zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de vorm van 
een groeiende kennisbank. Daarnaast zouden (vooral ter inspiratie) voorbeeld-
maatwerkpakketten ontwikkeld kunnen worden. Stimuleringsmaatregelen zouden 
overwogen kunnen worden voor de toepassing van innovatieve technieken en producten. 

5. Faciliteer de uitvoering van energiebesparende maatregelen in historische en 
beeldbepalende gebouwen optimaal. Het realiseren van energiebesparing in 
historische en beeldbepalende gebouwen in bezit van corporaties is, zoals uit dit 
onderzoek blijkt, niet alleen een resultante van de combinatie van technische 
mogelijkheden en het kader aan welstandeisen. Corporaties hebben ook te maken met een 
beperkt budget, de medewerking van hun huurders en bijvoorbeeld de beschikbaarheid 
van wisselwoningen. Gezien het belang dat de gemeente stelt in de realisatie van 
klimaatambities, met een mogelijke bijdrage van gebouwen in de ordes 2 en 3, is het aan 
te bevelen corporaties waar mogelijk ondersteuning te bieden. Dit niet alleen door 
verantwoordelijkheid te nemen in het toegankelijk(er) maken of actief communiceren van 
kennis en informatie met betrekking tot mogelijke technische oplossingen (denk aan de 
eerdergenoemde kennisbank), financiële oplossingen en het welstandsbeleid. Maar ook 
bijvoorbeeld door mee te denken over meer procesmatige aspecten (zoals de 
beschikbaarheid van wisselwoningen) en op andere wijze woningeigenaren te 
ondersteunen bij de uitvoering van hun ambities.  
 
Corporaties wordt aanbevolen meer 'out of the box' te denken bij het zoeken naar 
mogelijkheden om het tempo van woningverbetering en energie zuiniger maken van 
woningen te verhogen, ook in de Gordel '20-'40 en de 19e eeuwse Ring. Enkele 
suggesties zijn te vinden onder de stellingen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3: beperk 
overlast voor bewoners door onder meer het opzetten van een klussendienst; bedenk 
alternatieven voor wisselwoningen, en zoek naar mogelijkheden om energiebesparende 
maatregelen ook uit te voeren buiten grote verbeteringsrondes.  

 
 
Tot slot 
Terugkijkend op de onderzoeksvragen: 
 
Leidt de toepassing van energiebesparende maatregelen bij de woonblokken uit de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse 
Ring tot een verlies van cultuurhistorische waarden? Zijn de belangen van Klimaatbureau en de stadsdelen die het 
welstandsbeleid in nota’s hebben vastgesteld bij dit type gebouwen tegenstrijdig? Welk potentieel voor CO2-reductie 
biedt dit type gebouwen en welke concessies moeten hiervoor vanuit het welstandsbeleid worden gedaan? 
 
Gesteld kan worden dat de toepassing van energiebesparende maatregelen bij de woonblokken 
uit de Gordel ’20-’40 en de 19e eeuwse Ring niet tot een verlies van cultuurhistorische waarden 
hoeft te leiden. Het potentieel aan energiebesparingsmogelijkheden kan binnen de geldende 
welstandsnormen naar verwachting beter worden benut. Naarmate het ambitieniveau wat betreft 
energiebesparing en CO2-reductie hoger ligt, is meer afstemming vereist. Op basis van het 
onderhavige onderzoek zijn geen uitspraken te doen over de kosten die gepaard gaan met 
energiebesparende maatregelen in dit type gebouwen en in hoeverre deze afwijken van toepassing 
in 'standaardwoningen', noch over financieringsmogelijkheden.  
 
In aanvulling op de hierboven genoemde aanbevelingen zijn naar aanleiding van dit onderzoek 
nog enkele aanvullende praktische vervolgstappen te benoemen: 
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1. Aanvullend onderzoek is aan te bevelen met betrekking tot het kostenaspect van maatregelen, 
zeker indien Gemeente en corporaties nadere afspraken willen maken over het verduurzamen van 
historische en beeldbepalende gebouwen.  
 
2. Een meer nauwkeurige inventarisatie van de huidige situatie in Amsterdam is aan te raden. Er 
was ten tijde van dit onderzoek (nog) geen overzicht beschikbaar van het energietechnische 
niveau van de bestaande woningvoorraad in Amsterdam. Evenmin was op dat moment te 
achterhalen in welk percentage van de historische en beeldbepalende gebouwen al 
energiebesparende maatregelen zijn toegepast (bijvoorbeeld dubbele beglazing, lichte isolatie) en 
wanneer. Een inventarisatie kan extra waarde krijgen door aanvullende informatie toe te voegen, 
niet alleen wat betreft techniek (welke maatregelen zijn toegepast), maar ook wat betreft proces 
en kosten. Om een dergelijke transparantie te verkrijgen, is een behoorlijk commitment vereist 
van deelnemende corporaties. Bij voorkeur zou een deel van deze informatie openbaar moeten 
zijn; dit vereist zorgvuldigheid. Een inventarisatie op deze punten kan bijdragen tot meer inzicht 
in welke inspanningen en investeringen globaal nodig zijn om tot een basisniveau wat betreft 
energiebesparende voorzieningen te komen in Gordel '20-'40 en de 19e eeuwse Ring en welke 
bijdrage dit zou leveren aan de beoogde CO2-besparingen voor Amsterdam als geheel, of dat 
verdergaande maatregelen nodig zijn en in welke mate.   
 
3. Naar aanleiding van dit onderzoek, en in lijn met de aanbevelingen 1 tot en met 5 zoals 
hierboven gedaan, kan de Gemeente op de korte termijn al een aantal praktische vervolgstappen 
doen. Aan te raden is een goede inventarisatie te maken van de verschillen tussen de eisen die 
stadsdelen stellen, en het gelijktrekken van eisen tot aandachtspunt te benoemen bij de 
samenvoeging van stadsdelen. Daarnaast kan onderzocht worden welke eisen (met name voor 
niet zichtbare gevels en dakdelen) Amsterdambreed voor versoepeling in aanmerking komen.  
Ook is aan te raden gericht nog samen met corporaties nog meer op detailniveau te 
inventariseren welke praktische belemmeringen deze ervaren bij het realiseren van hun ambities 
voor tot energiebesparing/CO2-reductie, en over in hoeverre en waarin zij daarin de 
welstandeisen als beperkend ervaren ('pijnpunten'). Bovenstaande kan aanvullende 
aanknopingspunten opleveren voor de gemeente Amsterdam (en haar stadsdelen) voor onder 
meer verbeteren van communicatie en ondersteuning, en waar mogelijk van de afstemming 
tussen richtlijnen, zoals benoemd in de vijf aanbevelingen hierboven. 
 
Het verduurzamen van historische en beeldbepalende gebouwen (al dan niet monumenten) gaat 
tal van stakeholders ter harte, zo blijkt uit dit onderzoek. Het feit dat het Amsterdamse 
Klimaatbureau en de Commissie voor Welstand en Monumenten als gezamenlijk opdrachtgever 
fungeren voor onderhavig onderzoek, is tekenend. Betrokkenheid bleek ook uit de grote 
bereidheid van stakeholders om als respondent op te treden voor interviews en om deel te nemen 
aan workshops. Het CfS beveelt de opdrachtgevers voor dit onderzoek aan voort te bouwen op 
dit enthousiasme door onderling én met andere stakeholders in contact te blijven over dit thema. 
Een substantiële bijdrage door de Gordel '20-'40 en de 19e eeuwse Ring aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot blijkt immers zeker mogelijk. 
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Bijlage 1: Overzicht informatie uit tekeningen en overige aangeleverde informatie 
 

Groene deuren Van der Hoopstraat Wilhelminastraat

Hasebroekstraat/J

P Heijestraat Atjehstraat Dapperstraat 3e Oosterparkstraat

Pieter 

Vlamingstraat

gevels steens geen isolatie geen isolatie geen isolatie - geen isolatie - -

dak geen isolatie - - - - geen isolatie - -

vloer geen isolatie - - - - - - -

raam - - - - - - - -

deur - - - - - - - -

zta - - - - - - - -

infiltratie qv10 - - - - - - - -

opwekkingstoestel - - - - - - - -

temperatuurniveau - - - - - - - -

verwarmingslichaam - - - - - - - -

opwekkingstoestel - - - - - - - -

CW-klasse - - - - - - - -

Leidinglengtes - - - - - - - -

ventilatievoorziening - - - - - - - -

voorverwarmde ventilatielucht - - - - - - - -

gevels steens + RC 2,5 steens + RC 2,5 RC > 2,5 --> 2,6 isolatie RC?? - RC > 2,5

RC 3,0 

(wang RC 2,5) RC 2,5  -->

dak RC 2,5 RC 2,5 RC > 2,5 --> 2,95 isolatie RC?? - RC > 2,5

plat RC 3,0 / schuin 

RC 2,5 RC 2,5  -->

vloer o.a RC 3,0 isolatie RC?? RC > 2,5 --> 3,45 isolatie RC?? - - RC 3,0 RC 2,5  -->

raam -

HR++ / 

geluidwerend 

isolatieglas 8-6-4 

dB(A) 30 glas U = 1,2 - - -

lichtkoepel: 2,7

dubbel gl: 1,9

voordeur: 3,4

(zta=0,6, deur =0,0) -

deur - - - - - - - -

zta - - - - - - - -

infiltratie qv10 - - - - - - 1,000 -

opwekkingstoestel - -

individueel HRE 

24/18 of HR 

36/30 - - - HR-107 -

temperatuurniveau - - - - - - HT -

verwarmingslichaam - - - - - - radiatoren -

opwekkingstoestel - - - - - - HRww -

CW-klasse - - - - - - - -

Leidinglengtes - - - - - - - -

ventilatievoorziening - -

inidividueel, 

CMFe 14P - - - - -

voorverwarmde ventilatielucht - - - - - - - -

warmtapwater

Ventilatie
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Bijlage 2: Resultaten screening casestudies 
 
Wilhelminastraat 78-94, stadsdeel Oud West, in bezit van corporatie De Alliantie 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 2151,5 m² 2119,4 m²
Transmissie oppervlak [m²] 2361,3 m² 2227,6 m²

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,6 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,95 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,45 m²K/W
Raam 2,90 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,6 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 1,75 Dubbelkierdichting, derhalve 

1,75 i.p.v. 3,0

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HRE
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen gelijkstroom Stork-Air CMFe 14P

CO2 uitstoot

Wilhelminastraat 78-94

Voor de ingreep Na de ingreep

126.481 kg CO2 58.111 kg CO2

Aantal woningen voor de ingreep: 34.  Aantal woningen na de ingreep: 34

Corporatie: Alliantie

Ingrepen: Veranderen puien op de begane grond, vergroten dakkapellen, nieuwe 

achteruitbouwen, energiebesparende maatregelen zie hieronder
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Eerste Atjehstraat 16-58 en Tweede Atjestraat 55, stadsdeel Zeeburg, in bezit van corporatie De 
Alliantie 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 4749 m² 4749 m² excl 114,6 m² Bedrijfsruimte

Transmissie oppervlak [m²] 7016,1 m² 7007,7 m² Exclusief Bedrijfsruimte

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,90 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,6 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

1e Atjehstraat 16-58 en 2e Atjehstraat 55

Voor de ingreep Na de ingreep

265.583 kg CO2 157.826 kg CO2

Ingrepen:ondiepe uitbouwen achtergevel verwijderd en vervangen door balkons, 

energiebesparende maatregelen zie hieronder

Corporatie: Alliantie

Aantaal woningen: 62 (+ 6 bedrijfsruimten + 1 fietsenstalling)
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175.000 kg CO2
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Verwarming

Tapwater Ventilatie Verlichting

Voor de Ingreep

Na de ingreep
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Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10 en Mauritskade 105-108, stadsdeel 
Oost/Watergraafsmeer, in bezit van corporatie De Key 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1262,5 m² 1262,5 m²
Transmissie oppervlak [m²] 2960,43 m² Exclusief Bedrijfsruimte 2843,31 m² Exclusief Bedrijfsruimte

Aantal woningen 27 Onbekend, na ingreep is 

uitgangspunt
27

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,90 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot * 

Corporatie: De Key

Aantal woningen: 27

Ingrepen: Vergroten woningen door nieuwe dakopbouw, energiebesparende maatregelen zie 

hieronder

Voor de ingreep Na de ingreep

142.567 kg CO2 54.849 kg CO2

* Hoge CO2 uitstoot bestaande situatie vooral veroorzaakt door verhouding vloeroppervlak - transmissie oppervlak

(Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10, 

Mauritskade 105-108)
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100.000 kg CO2

120.000 kg CO2
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Derde Oosterparkstraat 74-88, stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, in bezit van corporatie Ymere 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1861,20 m² 1861,20 m² Exclusief Bedrijfsruimte
Transmissie oppervlak [m²] 1926,82 m² 1926,82 m² Exclusief Bedrijfsruimte

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5/3,0 m²K/W 2,5 t.p.v. kopgevel

Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5/3,0 m²K/W 2,5 t.p.v. Hellenddak

Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,0 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 1,70 * Dubbele kierdichting daarom 

1,0 i.pv. 3,0

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

Derde Oosterparkstraat 74-88

Voor de ingreep Na de ingreep

104.205 kg CO2 47.857 kg CO2

Corporatie: Ymere

Aantal woningen: 21

Ingrepen: Restauratie straatgevels, ingrijpende wijziging achtergevel - bestaande veranda's 

vervangen door diepere, schuin uitlopende balkon's / dakschild op zolderniveau rechtgetrokken 

om extra woningen te creëren / ook op zolderniveau nieuwe balkons toegevoegd, 

energiebesparende maatregelen zie hieronder. Bestaande situatie is onbekend, daarom is de 

bestaande situatie gelijk aan de nieuwe situatie.
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Hasebroekstraat 103-115 en J.P. Heijestraat 40-52, stadsdeel Oud West, in bezit van corporatie 
Rochdale  
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1586,23 1586,23 excl 114,6 m² Bedrijfsruimte

Transmissie oppervlak [m²] 3949,85 4045,95 Exclusief Bedrijfsruimte

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

Hazebroekstraat en JP Heijestraat

Voor de ingreep Na de ingreep

170.124 kg CO2 76.348 kg CO2  
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Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren, Knollendamstraat / Polanenstraat, stadsdeel 
Westerpark, in bezit van corporatie De Key,  
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 2591,00 m² 2665,00 m²
Transmissie oppervlak [m²] 3949,40 m² 3949,40 m²
Aantal woningen 50 31

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren / 

Knollendamstraat / Polanenstraat

Voor de ingreep Na de ingreep

200.932 kg CO2 95.881 kg CO2

Corporatie: De Key

Aantal woningen: 50 (Voor de ingreep) / 31 (Na de ingreep)

Ingrepen: Aangevraagd werd een ingrijpende wijziging van de achtergevels door onder andere 

toevoeging galerijen met glazen hekwerken bij het binnenhof en kozijnwijzigingen, gevels 

voorzien van buitengevelisolatie met stucwerk. Daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen zie 

hieronder.
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Van der Hoopstraat 63-77, stadsdeel Westerpark,  in bezit van corporatie Rochdale 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1185,00 m² 1233,00 m²
Transmissie oppervlak [m²] 2051,54 m² 2047,69 m²
Aantal woningen 26 23

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

Van der Hoopstraat 63-77

Voor de ingreep Na de ingreep

94.525 kg CO2 46.388 kg CO2

Corporatie: Rochdale

Aantal woningen: 26 (Voor de ingreep) / 23 (Na de ingreep)

Ingrepen: Renovatie waaronder vervangen ramen voorgevel. Energiebesparende maatregelen 

zie hieronder.
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Bijlage 3: Invloed energiebesparende maatregelen op woonlasten, indicatieve 
berekeningen 
 
Invloed energiebesparende maatregelen op woonlasten Wilhelminastraat 
 
Verbruik aardgas voor de ingreep: 2.036.152 MJ.  
Dit komt overeen met 58.010 m3 aardgas. Gemiddeld verbruik per woning = 1.706 m3 aardgas.  
 
Verbruik (primair) elektriciteit voor de ingreep: 171.813 MJ 
Dit komt overeen met 18.612 kWh. Gemiddeld verbruik per woning = 547 kWh. 
 
Referentie energiekosten voor de ingreep (prijzen januari 2009, geen groene stroom, niet voor 
langere termijn vastgezet, levering elektriciteit door NUON gas door Eneco): per woning circa € 
1.055 / jaar, excl. huishoudelijke apparatuur. 
 
Verbruik aardgas na de ingreep: 810.606 MJ  
Dit komt overeen met 23.094 m3 aardgas. Gemiddeld verbruik per woning = 679 m3 aardgas. 
 
Verbruik elektriciteit na de ingreep: 216.198 MJ. 
Dit komt overeen met 23.420 kWh. Gemiddeld verbruik per woning = 689 kwH.  
 
Referentie energiekosten na de ingreep: per woning € 550 / jaar, excl. huishoudelijke apparatuur 
 
Gemiddeld gebruiksoppervlak per woning voor de ingreep = 80 m2 / na de ingreep 82 m2. 
 
 
Invloed energiebesparende maatregelen op woonlasten Atjehstraat 
 
Verbruik aardgas voor de ingreep: 4.272.568 MJ.  
Dit komt overeen met 121.726 m3 aardgas. Gemiddeld verbruik per woning = 1.963 m3 aardgas. 
 
Verbruik (primair) elektriciteit voor de ingreep: 379.234 MJ 
Dit komt overeen met 41.082 kWh. Gemiddeld verbruik per woning = 663 kWh. 
 
Referentie energiekosten voor de ingreep per woning circa € 1.250 / jaar, excl. huishoudelijke 
apparatuur 
 
Verbruik aardgas na de ingreep: 2.158.202 MJ 
Dit komt overeen met 61.487 m3 aardgas. Gemiddeld verbruik per woning = 991 m3 aardgas. 
 
Verbruik elektriciteit na de ingreep: 532.663 MJ. 
Dit komt overeen met 57.703 kWh. Gemiddeld verbruik per woning = 930 kwH. 
 
Referentie energiekosten na de ingreep: per woning € 600 / jaar, excl. huishoudelijke apparatuur 
 
Gemiddeld gebruiksoppervlak per woning = 77 m2. 
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Bijlage 4: Screening casestudies aanvullende maatregelen 
 

Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 2591,00 m² 2665,00 m²
Transmissie oppervlak [m²] 3949,40 m² 3949,40 m²
Aantal woningen 50 31

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 2,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 2,5 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 3,00

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot

Spaarndammeplantsoen / Groene Deuren / 

Knollendamstraat / Polanenstraat

Voor de ingreep Na de ingreep

200.932 kg CO2 84.437 kg CO2  
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Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 2591,00 m² 2665,00 m²
Transmissie oppervlak [m²] 3949,40 m² 3949,40 m²
Aantal woningen 50 31

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 3,5 m²K/W
Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W
Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W
Raam 2,80 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 1,75

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming LT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Vloer- en/of 

Wandverwarming

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Vraaggestuurde 

ventilatie, 

hybridesysteem
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen Gelijkstroom

CO2 uitstoot

Spaarndammerplantsoen / Groene Deuren / 

Knollendamstraat / Polanenstraat
Voor de ingreep Na de ingreep

200.932 kg CO2 54.619 kg CO2  
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Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1262,5 m² 1262,5 m²
Transmissie oppervlak [m²] 2960,43 m² Exclusief Bedrijfsruimte 2921,4 m² Exclusief Bedrijfsruimte

Aantal woningen 27 Onbekend, na ingreep is 

uitgangspunt
27

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Raam 2,90 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 1,75 Dubbele kierdichting

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming HT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Radiatoren

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Natuurlijke toe- en 

mechanische afvoer
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen wisselstroom

CO2 uitstoot * 

Corporatie: De Key

Aantal woningen: 27

Ingrepen: Vergroten woningen door nieuwe dakopbouw, energiebesparende maatregelen zie 

hieronder

Dapperbuurt

Voor de ingreep Na de ingreep

142.567 kg CO2 49.004 kg CO2

* Hoge CO2 uitstoot bestaande situatie vooral veroorzaakt door verhouding vloeroppervlak - transmissie oppervlak

(Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10, 

Mauritskade 105-108)
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Waarde opmerkingen Waarde opmerkingen

Oppervlakten
Vloeroppervlak [m²Ag] 1262,5 m² 1262,5 m²
Transmissie oppervlak [m²] 2960,43 m² Exclusief Bedrijfsruimte 2921,4 m² Exclusief Bedrijfsruimte

Aantal woningen 27 Onbekend, na ingreep is 

uitgangspunt
27

Isolatiewaarden
Gevels 0,35 m²K/W Ongeisoleerd steens 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Dak 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Vloer 0,15 m²K/W Ongeisoleerd 3,5 m²K/W Uitbreiding dak (4,0 m²K/W)

Raam 2,90 W/m²K Dubbel glas 1,80 W/m²K U-glas = 1,2 W/m²K

Deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde deur 2,00 W/m²K Ongeisoleerde houten deur

ZTA 0,7 0,6

Infiltratie
qv10 5,00 1,75 Dubbele kierdichting

Verwarming
Opwekkingstoestel HR-107 HR-107
Temperatuurniveau HT verwarming LT verwarming
Verwarmingslichaam Radiatoren Vloer- en/of 

Wandverwarming

Warmtapwater
Opwekkingstoestel HRww HRww
CW-klasse 4 4
Leidinglengtes forfaitair forfaitair

Ventilatie
Ventilatievoorziening Natuurlijke toe- en 

afvoer

Vraaggestuurde 

ventilatie, 

hybridesysteem
Voorverwarming ventilatielucht geen geen
Ventilatoren geen Gelijkstroom

CO2 uitstoot * 

Corporatie: De Key

Aantal woningen: 27

Ingrepen: Vergroten woningen door nieuwe dakopbouw, energiebesparende maatregelen zie 

hieronder

Dapperbuurt

Voor de ingreep Na de ingreep

142.567 kg CO2 28.918 kg CO2

(Pieter Vlamingstraat 5-13, Dapperstraat 2-10, 

Mauritskade 105-108)
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