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Kennis- en leertraject Monumentale energietransitie 

Platform kennisuitwisseling, productontwikkeling en samenwerking. 
 
• Netwerkbijeenkomsten (29 januari 2014 Huis Bergh) 
• Masterclasses 
• Energiescans 
• Business case pilots 
• Praktijkdagen 
 
www.duurzamelandgoederen.nl 
 

http://www.duurzamelandgoederen.nl/


Motivatie 
Landgoederen maken deel uit van de kwaliteit van Gelderland en 
leveren economische en maatschappelijk baten (MKBA, W+B) 
a) kosten voorkomen b) besparen en inkomsten genereren c) kosten delen 
 
• Energiekosten zijn een grote kostenpost. 
• Bij renovatie/ restauratie oog hebben voor besparingen. 
• Energie opwekking/ verwaarden van reststromen is een potentiële 

inkomstenbron. 
 
• Bijdragen aan een duurzame samenleving. 

 



Algemene handreikingen 
Energiebesparing 
• Huidige staat 
• Materiaal gebruik 
• Historisch prestatieniveau 
• Gebruiksmogelijkheden 
• Gedrag 
• Low-tech comfort verbeteringen 
• Isolatie 
• Installatietechniek 
 
Energieopwekking 
• Zuinig energieverbruik 
• Windenergie 
• Zonne-energie 
• Waterkracht 
• Geothermie 
• Energie uit biomassa 
 





Energiescan 

Greencalc+ 2.2 * Mo-coëfficient = DuMo score 



Business case pilots 

Landgoed Keppel heeft de ambitie om energie op te wekken met eigen 
(reststromen van) biomassa.  
 
Binnen het landgoed wordt jaarlijks ca. 600 ton aan houtsnippers geoogst, na 
een halfjaar drogen leveren deze snippers 150.000 Nm3 aan 
aardgasequivalenten (4.900 GJ). Hiermee kan het landgoed het kasteel en 
de eigen gebouwen van energie voorzien, maar ook energie gaan leveren 
aan woningen in de Dorpsstraat en zelfs een verzorgingshuis verder weg. 
 
Uit een verkenning van DWA blijkt dat energieopwekking met eigen biomassa 
financieel haalbaar is (TVT ca. 12 jaar), maar niet heel lucratief. Dat komt 
doordat een relatief duur distributienetwerk aangelegd moet worden  én 
doordat het huidige energieverbruik laag is en de kostenbesparing dus 
relatief gering. 
 
Het landgoed overweegt om te investeren in een eigen houtkachel en 
distributienetwerk, vanwege de onafhankelijkheid die dit het landgoed biedt 
van energiebronnen buiten het landgoed én met een houtkachel kan het 
landgoed biomassa reststromen verwaarden. 
 
 

Voor Huis Sevenaer is een energiescan gemaakt door Erfgoed Installaties. 
Het Polderhuis krijgt een nieuwe bestemming. Met behulp van de 
energiescan kunnen de beheerders van het landgoed energiemaatregelen 
deel laten uitmaken van de planvorming. Mee koppelen van energie met 
andere ontwikkelingen is slim en kostenefficiënt. 



Goed adviseursteam 

• Monumentale energietransitie vraagt kennis en expertise van 
verschillende disciplines o.a. historie, restauratie, energie, 
installatietechniek. 

• Samenwerking met overheden en kennisinstellingen. 
• Goed opdrachtgeverschap! 
 
-> inspiratie opdoen bij anderen & vertalen naar eigen situatie 

 



Deze Gelderse landgoederen doen al mee 

Het Hunderen Klarenbeek Middachten 

Oud Groevenbeek Verwolde Keppel 

Huis Sevenaer 

En u? 



Vertaling Monumentale energietransitie 
naar uw eigen situatie 

 
1. Wat levert Monumentale energietransitie voor het landgoed op? 

 
2. Wat levert het voor anderen op? 

 
3. Wat is de maatschappelijke meerwaarde? Ontstaat er een 

vermenigvuldiging van waarden (1+1=3)? 
 

4. Wat is uw voornemen/ wat kan u doen om Monumentale 
energietransitie in de eigen praktijk toe te passen? 
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