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Samenvatting 

Stijgende energieprijzen en gestelde klimaatdoelen resulteren in een vraag naar 
verduurzaming. Dit is voor (monumentale) kerkgebouwen een grotere uitdaging dan voor 
andere panden. Voor elk kerkgebouw moet apart gekeken worden wat de mogelijkheden 
zijn. Door het aanbrengen van isolatie en het optimaliseren van de gebouwinstallaties 
wordt er energie bespaard. 

Warmteverlies beperken   

Quick win maatregelen zijn de eerste stap in verduurzaming, deze maatregelen zijn relatief 
eenvoudig uitvoerbaar en leveren, als er meerdere maatregelen uitgevoerd worden, een 
significante besparing op. De volgende stap in verduurzaming is het beperken van het 
warmteverlies. Warmteverlies vindt plaats door niet of slecht geïsoleerde delen van de 
gebouwschil. Door het isoleren van de gebouwschil wordt dit warmteverlies beperkt. De 
gebouwschil kan zowel aan de buiten- als de binnenzijde geïsoleerd worden. Beide 
methode hebben invloed op het uiterlijk en de ruimte in en rond het gebouw. De keuze 
hierin verschilt per project. Bij monumenten is isoleren niet altijd toegestaan. 

Warmteverlies vindt ook plaats door de ramen van het gebouw. Door het vervangen van 
het bestaande glas voor dubbel- (HR++) of tripleglas (HR+++) wordt dit verlies beperkt. Het 
kozijn kan vervangen worden voor een kunststof variant. Bij monumenten is het vervangen 
van glas niet altijd toegestaan, het vervangen van de bestaande kozijnen voor kunststof is 
eigenlijk nooit toegestaan. Het plaatsen van een voorzetraam aan de binnenzijde is hier 
een alternatief voor. Bij het isoleren van de schil wordt de natuurlijke ventilatie beperkt, dit 
vergroot de kans op vochtproblemen. Dit moet met mechanische ventilatie opgelost 
worden. 

Installaties 

Installaties verbruiken zowel gas als elektriciteit. Door het vervangen en inregelen van de 
vaak verouderde installaties wordt dit energieverbruik verminderd. Om zonder gas het 
gebouw te verwarmen kan een variant van een warmtepomp toegepast worden. Bij het 
gebruik van een warmtepomp wordt er geen gas verbruikt maar elektriciteit. Voor het 
toepassen van een warmtepomp moet het gebouw voldoende zijn geïsoleerd. Een 
warmtepomp kan, in een hybride combinatie, toegepast worden met de bestaande Cv-
ketel. 

Om vochtproblemen na isolatie te voorkomen moet er mechanische geventileerd worden. 
Ventilatie kan met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). 
Dit systeem blaast evenveel verse lucht in, als dat er aan vervuilde lucht afgezogen wordt. 
De warmte uit de afgezogen lucht wordt overgedragen aan de lucht die ingeblazen wordt. 
Dit systeem heeft ook de optie voor het koelen van het gebouw. 
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Hernieuwbare energie  

Bij het aanpassen van de installaties zodat er geen gas gebruikt wordt, stijgt het 
elektraverbruik. Door het plaatsen van zonnepanelen (PV-panelen) op het dak en/of op de 
grond kan aan deze energievraag voldaan worden. Bij monumenten of beschermd 
stadsgezicht zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak beperkt. Naast het 
opwekken van elektriciteit kan er, met zonneboilers, warmwater opgewekt worden. Dit 
warme water kan gebruikt worden voor warmtepompen en/of warm tapwater. 

Financiering 

Al deze verduurzamingsmaatregelen leveren een energiebesparing op, maar vragen om 
een financiële investering. Vanuit de overheid zijn er subsidies om verduurzaming te 
stimuleren. Voor monumenten zijn er extra subsidies beschikbaar. Voor belastingplichtige 
pandeigenaren zijn er fiscale voordelen. Leningen die bedoeld zijn voor verduurzaming 
hebben gunstige voorwaarde t.o.v. standaard leningen. 
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1. Inleiding 
Door de stijgende energieprijzen, de roep vanuit de samenleving en gestelde doelen en 
regels vanuit de overheid is verduurzaming actueler dan ooit. Maar hoe gaat dit met grote 
(monumentale) kerkgebouwen? Hierbij komen specifieke uitdagingen naar voren. 

Zeeuws Energieakkoord (ZEA) heeft Duradis gevraagd een leidraad te maken voor het 
verduurzamen van kerken. Deze leidraad kan gebruikt worden als basis voor de start van 
verduurzaming van kerkgebouwen. Deze leidraad is als volgt opgesteld: 

• Wetgeving; 
• Mogelijkheden tot verduurzaming; 

o Kleine maatregelen; 
o Isolatie; 
o Installatie; 
o Innovatie. 

• Financiële mogelijkheden; 
• Aandachtspunten; 
• Advies over verduurzaming; 

o Kerkgebouw niet monumentaal; 
o Kerkgebouw monumentaal; 
o Kerkgebouw herbestemming. 

Bij het gebruik van deze leidraad is het van belang dat dit een algemeen advies is. Per 
project verschillen de specifieke mogelijkheden en geldende regels. Dit betreft ook de 
innovaties, deze methodes zijn nog niet beproefd dus kunnen een ander resultaat dan 
voorspeld hebben. De financiële regelingen worden jaarlijks geactualiseerd, opgestart of 
gestopt. Bekijk op het moment van verduurzamen of de gegevens nog actueel zijn. 
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2. Wetgeving 
Vanuit de overheid zijn er verplichtingen gesteld voor verduurzaming. Dit is gedaan om de 
klimaatdoelen en -afspraken te halen. Afhankelijk van de gebruiksvorm kunnen er 
meerdere verplichtingen gelden. In het algemeen is alleen de informatieplicht van 
toepassing. 

2.1 Informatieplicht 

Ieder bedrijf of instelling dat per jaar 50.000 kWh, 25.000 m3 aardgas of een equivalent 
daarvan verbruikt aan energie moet voldoen aan de energiebesparingsplicht. De 
energiebesparingsplicht is gekoppeld aan de EML, erkende maatregelenlijsten 
energiebesparing. Deze maatregelen zijn voor 19 sectoren/bedrijfstakken uitgewerkt. Voor 
kerken is er geen specifieke lijst, maar afhankelijk van de functie en/of bestemming kan dit 
vastgesteld worden. Per sector zijn er verduurzamingsmaatregelen gemaakt. Bedrijven of 
instellingen die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht moeten alle maatregelen 
die van toepassing zijn nemen. Volgens de informatieplicht moet er elke 4 jaar 
gerapporteerd worden over de genomen verduurzamingsmaatregelen. 

Vanaf 2023 worden deze lijsten samengevoegd tot 1 lijst, deze lijst wordt wel opgedeeld in 
maatregelen voor gebouwen, faciliteiten en processen. Bij kerken is het lastig te zeggen 
welke maatregelen van toepassing zijn, aannemelijk is dat de meeste maatregelen in de 
categorie ‘gebouwen’ vallen. 
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3. Verduurzaming 
Verduurzaming kan op veel manieren. Waar de ene maatregel direct uitgevoerd wordt, kan 
een andere maatregel grondige voorbereiding nodig hebben. In deze leidraad wordt 
onderscheid gemaakt tussen maatregelen op basis van gebruikersgedrag, bouwkundige 
aanpassingen en technische aanpassingen. Deze maatregelen dragen allemaal bij aan de 
verduurzaming van de kerken en het streven om in 2050 volledig van het gas af te zijn. 

3.1 Quick win 

Voor Quick win maatregelen wordt een kleine investering gedaan die in korte tijd 
terugverdiend wordt. Deze maatregelen kunnen vaak zelf uitgevoerd worden. Elke 
maatregel zorgt voor een kleine besparing, maar een combinatie van maatregelen kan een 
serieuze besparing opleveren. 

Gas en elektriciteit 

Slimme thermostaat i.c.m. een energieverbruiksmanager. Een slimme thermostaat 
analyseert het gebruik van het gebouw en past daarop de manier van verwarmen aan, 
hierdoor wordt onnodige verwarming verminderd. Dit kan gecombineerd worden met een 
systeem waarop de gebruiker kan zien waar en wanneer de meeste energie wordt 
verbruikt. Hierdoor krijgt de gebruiker overzicht in het energieverbruik en kan hierop 
geanticipeerd worden. Dit kan een energiebesparing van 5-10% opleveren. 

(Grote) kerken worden vaak maar gedeeltelijk gebruikt, maar toch volledig verwarmd. Door 
de verwarming per ruimte te regelen wordt alleen het gedeelte verwarmd dat gebruikt 
wordt. Afhankelijk van de situatie kan gekeken worden naar de mogelijkheden hiervoor. 

De Cv-installatie samen met de radiatoren worden ingesteld op het gebouw, maar dit 
wordt vaak niet bijgehouden. Door het opnieuw inregelen van de ketel kan er efficiënter 
worden verwarmd. Bij radiatoren kan er na verloop van tijd onbalans ontstaan in het 
waterpeil. Door de radiatoren te ontluchten en bij te vullen kan dit opgelost worden. Als de 
radiatoren aan een buitengevel gemonteerd zijn, gaat veel warmte van de radiator verloren 
door de gevel, door achter de radiatoren radiatorfolie toe te passen wordt de warmte terug 
de kerk in gereflecteerd. Als er leidingen tussen de ketel en de radiatoren door 
onverwarmde ruimtes lopen kunnen deze geïsoleerd worden, er gaat namelijk veel warmte 
verloren via deze leidingen.  

Veel warmte in gebouwen gaat verloren via de ramen, zeker als dit enkelglas of glas-in-lood 
ramen zijn. Door luiken of gordijnen voor deze ramen te plaatsen gaat er minder warmte 
verloren. Voordeel is dat deze in de zomer ook deel van de warmte van buiten 
tegenhouden. 

Apparaten in een gebouw zorgen voor een deel van het energieverbruik. Als deze 
apparaten verouderd zijn, verbruiken ze meer energie dan nodig is. Door deze apparaten te 
vervangen voor label A apparaten. Deze apparaten verbruiken ongemerkt energie als ze op 
stand-by staan of als de stekker in het stopcontact blijft zitten. Door tussen deze apparaten 
stand-by schakelaars te plaatsen, waarmee het apparaat volledig uitgezet wordt, kan 
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energie bespaard worden. Door een Hotfill aansluiting te maken voor apparaten met een 
inwendig verwarmingselement, wordt het water hiervoor efficiënter verwarmt. 

De verlichting in de kerk is ook een energieverbruiker. Door alle bestaande verlichting te 
vervangen voor ledverlichting wordt er energie bespaard. Ledverlichting is in verschillende 
lichtsterkte, formaten en kleurstellingen beschikbaar. Als ledverlichting in de bestaande 
armaturen kan worden toegepast scheelt dit in de kosten.  

Water 

Door een doorstroombegrenzer op alle kranen toe te passen gaat er minder water per 
minuut door een kraan. Bij kranen in toiletruimtes levert dit een waterbesparing op. De 
begrenzer wordt vaak niet in een keuken toegepast, omdat dit als hinderlijk wordt ervaren. 

Voor kerken met een tuin of groen is het toepassen van een regenton of reservoir mogelijk. 
Hierdoor wordt er minder/geen drinkwater gebruikt voor het sproeien van de tuin. 

3.2 Isoleren & ventileren 
De meeste energie in een gebouw gaat verloren aan het verwarmen en koelen. Bij 
kerkgebouwen die vaak een grote massa hebben, is koelen minder van toepassing. Door de 
grote en vooral de hoogte is verwarming een grote energieverbruiker. Door de schil van het 
gebouw goed te isoleren, gaat er minder warmte verloren en wordt het comfort in de kerk 
verhoogd. Bij het isoleren moet er ook altijd geventileerd worden om vochtontwikkeling te 
voorkomen. Het isoleren en ventileren van het kerkgebouw zijn ingrijpende aanpassingen. 
De uitgewerkte mogelijkheden moeten per gebouw bekeken worden. Bij monumentale 
kerken zijn niet alle mogelijkheden een optie, meer hierover in hoofdstuk 5.1. 

Naden en kieren 

Naden rond deuren en bewegende ramen zorgen niet alleen voor warmteverlies, maar ook 
voor een oncomfortabel gevoel. Dit kan opgelost worden met een tochtprofiel wat op het 
kozijn tussen het bewegende deel wordt geplaatst. Als hier geen ruimte voor is kan het 
tochtprofiel ook in het kozijn worden gefreesd. Bij grote kerkdeuren is er vaak een kier aan 
de onderzijde van de deur, hier kunnen deurborstels worden toegepast. Deze zijn minder 
effectief dan een tochtprofiel, maar beter dan niks. Tochtprofielen en deurborstels werken 
alleen als de deuren gesloten zijn. Het toepassen van deurdrangers op buitendeuren en 
deuren in de looproutes zorgt ervoor dat de deuren niet onnodig open staan. 

Een grotere aanpassing om tocht en warmteverlies tegen te gaan is een tochtportaal. 
Hiervoor wordt er achter de bestaande deuren een ruimte gemaakt die afgesloten kan 
worden, zo gaat er minder warmte verloren. Dit zorgt ervoor dat (grote) kerkdeuren open 
kunnen staan met een beperkt verlies. 

Vloerisolatie 

Vloerisolatie beperkt voor een deel warmteverlies, maar weert tegelijkertijd optrekkende 
kou uit de grond. De minst ingrijpende manier de vloer langs de onderzijde te isoleren. 
Voor het isoleren aan de onderzijde van de vloer is er een toegankelijke kruipruimte 
benodigd. Bij deze vorm van isoleren wordt er tegen de onderkant van de vloerisolatie 
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aangebracht, bij een balkenlaag wordt deze isolatie tussen de balken aangebracht. Met 
deze manier van isoleren kan een goede isolatiewaarde worden behaald. Als er wel een 
kruipruimte is, maar deze is slecht toegankelijk, of is het isoleren aan de onderzijde geen 
optie en kan er bodemisolatie worden toegepast. Op de bodem van de kruipruimte wordt 
een laag isolerende parels of schelpen gespoten. Dit geeft een beperkte isolatiewaarde, 
vanwege de ruimte tussen de isolatie en de vloer. Wel heeft dit een vochtregulerende 
werking, wat optrekkend vocht in de vloer voorkomt. 

De vloer kan ook aan de bovenzijde geïsoleerd worden. Dit is een ingrijpende maatregel, 
omdat de bestaande vloerafwerking verwijderd moet worden. Deze maatregel zorgt er ook 
voor dat de vloer een stuk hoger komt te liggen, dit heeft invloed op alle deuren. Ook moet 
de gehele inrichting, zoals kerkbanken tijdelijk verwijderd worden. Bij het isoleren wordt op 
de bestaande constructieve vloerisolatie aangebracht, hierop wordt een nieuwe 
afwerkvloer aangebracht met daarop de vloerafwerking. Deze vorm van isoleren zorgt voor 
een hoge isolatiewaarde en bied de mogelijkheid om tegelijkertijd vloerverwarming toe te 
passen. Zie hoofdstuk 3.3 voor meer informatie over vloerverwarming. 

Als de bestaande vloer kwalitatief slecht is kan er ook gekozen worden voor het vervangen 
van de vloer. Deze maatregel wordt vaak gecombineerd met een volledige verbouwing of 
renovatie vanwege de omvang. Bij deze mogelijkheid kan de gehele vloer worden 
uitgevoerd met de gewenste opbouw en isolatiewaarden, hierin kan ook vloerverwarming 
worden toegepast. 

 

 
Bron: Monumentenbezit 
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Gevelisolatie 

Op het dak na gaat de meeste warmte verloren via de gevels van een gebouw. Door deze 
gevels te isoleren wordt dit warmteverlies tegengegaan. Gevels hebben echter meerdere 
uitdagingen, zo zitten er deuren en ramen in waar omheen gewerkt moet worden, aan de 
binnenzijde zijn vaak dingen tegen de muur aan gemonteerd en aan de buitenzijde zorgen 
aanpassingen voor een ander gevelbeeld. Voor het isoleren van gevels zijn meerdere 
mogelijkheden, maar elke mogelijkheid brengt gevolgen met zich mee. Voordat er gestart 
wordt met isoleren is het mogelijk om warmtebeelden (infrarood) te maken om zo inzicht 
te krijgen in het warmteverlies. 

Het na-isoleren van spouwmuren is een manier van isoleren die geen invloed heeft op het 
uiterlijk van de gevel aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Om de spouw te isoleren is 
een spouw van minimaal 5 cm benodigd. De spouw moet schoon zijn, er mag niet te veel 
puin of specie in liggen/hangen. Deze optie is voor kerken vaak geen optie, omdat de 
muren massief zijn en dus geen spouw hebben. Als de spouwmuur wel geïsoleerd kan 
worden, wordt de spouw gevuld met los isolatiemateriaal, vaak EPS-parels. Deze manier 
van isoleren wordt steeds minder gebruikt, want het is dan wel een snelle en makkelijke 
manier van isoleren, maar door het uitzakken van de isolatie kan de werking snel afnemen. 
Verder levert deze manier van isoleren vaak vochtproblemen op. 

Als er aan de binnenkant van de muur wordt geïsoleerd gebeurt dit met voorzetwanden 
die los staan van de bestaande buitengevel of er wordt dampdichte isolatie direct tegen de 
bestaande muur gemonteerd. Bij een voorzetwand wordt er een losse wand voor de 
bestaande gevel gezet. Dit bestaat vaak uit een frame van hout of metaal, dat geïsoleerd 
wordt. Dit wordt afgewerkt met bijv. gipsplaat. Deze manier van isoleren zorgt voor de 
gewenste isolatiewaarde en voorkomt vochtproblemen. Deze vorm van isoleren zorgt 
ervoor dat de gevel verder naar binnenkomt. Als dit te veel ruimte in beslag neemt kan de 
isolatie ook direct tegen de bestaande muur worden aangebracht, deze isolatie moet wel 
vochtbestendig zijn. Hiervoor wordt vaak PIR-plaat gebruikt. Deze isolatie wordt vervolgens 
afgewerkt. Bij beide manieren van isoleren aan de binnenzijde is het van belang op vocht te 
letten. Er blijven altijd onderdelen zoals een balkenlaag door de isolatie steken naar de 
bestaande muur. Als dit detail niet goed uitgewerkt wordt ontstaat hier kans op 
condensatie. 

De bestaande gevel kan ook aan de buitenzijde geïsoleerd worden. Dit heeft grote invloed 
op het uiterlijk van het gebouw, voor monumenten en gebouwen in beschermd 
stadsgezicht is dit meestal geen optie. Ook komt de gevel naar buiten wat invloed heeft op 
de aansluiting van het dak op de gevel, dit kan voorkomen worden door het dak ook aan de 
buitenzijde te isoleren. Isoleren aan de buitenzijde zorgt voor een isolatielaag om het 
gehele gebouw, er zijn geen koudebruggen en de kans op condensatie is gering. De gevel 
kan geïsoleerd worden door isolatie tegen de bestaande gevel te plaatsen en deze af te 
werken met metselwerk, steenstrips of stucwerk. De gevel komt hierdoor naar buiten wat 
problemen kan opleveren als dit grenst aan de openbare weg. Om met de nieuwe gevel 
minder naar buiten te komen is het mogelijk om het bestaande, niet constructieve, 
buitenblad te slopen en de isolatie direct tegen het binnenblad te plaatsen. Deze isolatie 
kan op dezelfde manier afgewerkt worden als hiervoor beschreven. 
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Dakisolatie 

De meeste warmte uit een gebouw gaat verloren via het dak, omdat warmte opstijgt. Bij 
het isoleren van het dak levert dit een grote besparing op. Hier tegenover staat dat kerken 
vaak een hoog dak hebben, wat het isoleren bemoeilijkt. 

Als de kerk voorzien is van een zolder en/of gewelven is er een mogelijkheid deze te isoleren 
i.p.v. het dak. Hierdoor wordt dit eindelijk het dak. Een geïsoleerde zoldervloer houdt de 
warmte in de kerk. Hierbij moet er wel op gelet worden dat de zolderruimte een niet 
geïsoleerde ruimte is. Op de zolder moet voldoende ruimte zijn om de isolatie aan te 
brengen. 

Als er geen mogelijkheid is om de zolder/vliering te isoleren kan het dak geïsoleerd worden. 
Bij het isoleren van een plat dak kan dit het beste aan de buitenzijde worden gedaan. 
Hiervoor wordt de bestaande dakbedekking verwijderd, wordt er isolatie aangebracht en 
wordt hier nieuwe dakbedekking op aangebracht. Dit resulteert in een dikker dak wat voor 
problemen kan zorgen bij de dakrand en aansluiting op gevels. Bij schuine daken kan er 
zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde geïsoleerd worden. Het isoleren aan de 
binnenzijde is een goede optie als de binnenzijde bereikbaar is. Als er (monumentale) 
plafonds hangen vervalt deze optie. Als het mogelijk is wordt er aan de binnenkant tegen 
de bestaande dakisolatie aangebracht en, als dat gewenst is, afgewerkt. Bij deze optie komt 
het dak een stukje naar binnen, waardoor er wat ruimte verloren gaat. Als isoleren aan de 
binnenzijde niet mogelijk is kan de buitenzijde geïsoleerd worden. Dit heeft veel gevolgen 
voor het aanzicht van de kerk. De bestaande dakafwerking moet verwijderd worden en 
vernieuwd of opnieuw aangebracht worden. Door de isolatie die extra aangebracht wordt 
komt het dak iets naar buiten, hierdoor moeten de aansluitingen op kopgevels en 
dakgoten aangepast worden. Bij hoge kerken moet hiervoor ook rekening gehouden 
worden met kosten voor stijgers en kraan, om veilig te werken op het dak. Bij deze optie 
wordt aangeraden dit te doen op een moment dat het bestaande dak al toe is aan 
vervanging en/of onderhoud. 

Ramen 

Ramen zorgen voor gaten in de isolerende schil. Als de muur en/of het dak geïsoleerd 
wordt, maar de ramen worden niet verbeterd, gaat hierdoor veel warmte verloren. In kerken 
zit vaak enkelglas of glas-in-lood ramen. Door deze ramen gaat veel warmte verloren. 

Als de bestaande ramen niet vervangen mogen of kunnen worden, kunnen er 
voorzetramen worden toegepast. Voor het bestaande raam wordt een extra raam 
geplaatst. Deze kunnen los staan, zodat ze weggehaald kunnen worden. Deze kunnen ook 
vast in een nieuw kozijn gezet worden. Dit kan ook aan de buitenzijde gedaan worden, dit 
staat ook wel bekend als achterzetramen.  

Het bestaande glas kan ook geheel vervangen worden. Hiervoor zijn meerdere opties: 

• HR++: Dit dubbel glas bestaat uit 2 ruiten met daartussen een isolerend gas en een 
coating aan de binnenzijde van de ruit. Deze combinatie zorgt voor een isolerende 
werking van U-waarde=1.1. HR++ is geschikt als vervanging voor normaal dubbel glas. 
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Als het gebruikt wordt als vervanging van enkelglas vereist dit aanpassingen aan het 
kozijn. 

• HR+++: HR+++ of triple glas bestaat uit 3 lagen glas. Door deze 3 lagen glas en 2 
ruimtes met isolerend glas heeft het een betere werking dan HR++ glas. De U-
waarde van triple glas is tussen de 0.5 en 0.9, afhankelijk van het soort gas en 
coating. Nadeel aan deze ruit zijn de dikte en de prijs. 

• Vacuümglas: Vacuümglas bestaat uit 2 glasplaten, waarbij in de spouw vacuüm is 
gecreëerd. Dit vacuüm zorgt voor een hele goede isolatiewaarde, waardoor er maar 
een kleine spouw benodigd is. Om te zorgen dat de ruiten niet tegen elkaar aan 
komen worden er door de hele ruit kleine afstand houders geplaatst, als er vanaf 
dichtbij gekeken wordt naar de ruit kunnen deze zichtbaar zijn. Door de kleine 
spouw, past dit glas vaak in kozijnen waar enkelglas in zit. Dit glas heeft een U-
waarde rond de 0.7. 

 
Bron: Monumentenbezit 

Kozijnen 

De ruit wordt in een kozijn geplaatst. Als het in bestaande houten kozijnen wordt geplaatst 
kan de sponning aangepast worden, zodat de nieuwe ruit past. Als de kozijnen vervangen 
moeten worden kan dit naast hout ook met aluminium en kunststof kozijnen. Het voordeel 
van aluminium en kunststofkozijnen zit in het onderhoud en isolatiewaarde, de kozijnen 
hoeven niet geschilderd te worden en door de isolatie die gebruikt wordt in de kozijnen 
gaat er minder warmte verloren. 
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Ventilatie 

Bij isoleren en het dichtmaken van kieren en naden ontstaat er een vochtprobleem, 
doordat natuurlijke ventilatie niet meer mogelijk is. Om schade door vocht te voorkomen 
en voor een goede luchtkwaliteit voor de gebruikers is het van belang te ventileren.  

Ventileren kan op een natuurlijke en mechanische manier. Mechanische ventilatie wordt 
toegelicht bij 3.3 installaties. Natuurlijke ventilatie kan d.m.v. ventilatieroosters in het kozijn 
en/of raam. Deze roosters kunnen opengezet worden en zo wordt de ruimte geventileerd. 
Deze roosters zorgen voor een deel warmteverlies. Ventilatieroosters zijn er in geïsoleerde 
varianten, maar nog niet zo goed dat hierdoor geen warmte verloren gaat. Er kan ook 
geventileerd worden door het openzetten van ramen, maar hierbij gaat veel warmte 
verloren. 

3.3 Installatie 

Waar bij isoleren gefocust wordt op het reduceren van warmteverlies, wordt bij installatie 
gefocust op het besparen van energie bij het verlichten, verwarmen en koelen van het 
kerkgebouw.  

Opwekken warmte 

De meeste kerken worden op dit moment verwarmd met een gasgestookte Cv-ketel. Als 
deze ketel verouderd is, wordt er meer gas verstookt dan nodig is. Door een HR107-ketel toe 
te passen wordt het maximale rendement uit gas gehaald.  

Er wordt gestreefd naar verwarmen zonder gas, dit is echter niet altijd mogelijk vanwege 
onvoldoende isolatie. Hiervoor is een hybridesysteem een oplossing. Dit is een 
warmtepomp die ondersteund wordt door een gasgestookte ketel. Afhankelijk van de 
bestaande Cv-ketel kan de hybride warmtepomp direct gekoppeld worden aan de 
bestaande ketel.  

Om volledig zonder gas te verwarmen is het gebruik van warmtepompen een optie. 
Warmtepompen halen met een buitendeel warmte uit de grond, lucht of water. Vervolgens 
wordt deze warmte binnen gebruikt voor verwarmen. Dit is een laagtemperatuur systeem, 
dus de warmteafgifte moet ook aangepast worden. Deze warmtepompen werken op 
elektriciteit en verbruiken daardoor geen gas. Er zijn verschillende soorten warmtepompen: 

• Lucht/Lucht: Deze warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, deze warmte 
wordt met een koudemiddel naar binnen gebracht, met deze warmte wordt de 
binnenlucht verwarmd. Dit verwarmen kan met plafond- of wandunits. Deze 
warmtepomp kan in de zomer ook gebruikt worden als airco. Het nadeel van deze 
warmtepomp is dat het inblazen van warme lucht als hinderlijk ervaren kan worden. 
Op koude dagen kan extra verwarmen nodig zijn. Deze warmtepomp is relatief 
eenvoudig te installeren. 

• Lucht/Water: Deze warmtepomp haalt net als bij Lucht/Lucht de warmte uit de 
buitenlucht. Deze warmtepomp geeft alleen de warmte af aan het warmte 
afgiftesysteem en/of het tapwatersysteem. Om deze warmtepomp aan te sluiten op 
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het huidige afgiftesysteem moet dit wel een laagtemperatuur systeem zijn. Deze 
warmtepomp is geschikt voor de hybride combinatie. 

• Water/Water: Bij een Water/Water warmtepomp wordt de warmte uit het 
grondwater gehaald. Dit warme water wordt opgepompt en de warmte wordt 
afgegeven aan het afgiftesysteem en/of het tapwatersysteem. Het afgekoelde water 
wordt terug de grond in gebracht. Hierbij moet in de zomer gekoeld worden. Deze 
warmte wordt terug het grondwater ingebracht, om zo de bron in balans te houden. 
Deze warmtepomp is relatief duur en daarom alleen geschikt voor grotere 
kerkgebouwen. 

• Bodem/Water: Bij deze warmtepomp wordt de warmte niet uit het grondwater, 
maar uit de grond zelf gehaald. Dit kan d.m.v. een ondiep, horizontaal systeem. Of 
met, het meestal toegepaste, verticale systeem. Door een gesloten leidingensysteem 
stroomt een vloeistof die de laagwaardige warmte uit de grond haalt, dit wordt 
vervolgens omgezet in hogere tempratuurwarmte. Hiermee wordt het huis en 
tapwater verwarmd. Deze warmtepomp heeft door het boren van de leidingen een 
hoog investeringsbedrag. Deze warmtepomp behaalt wel het hoogste rendement. 

• Hoge temperatuur: Deze Lucht/water warmtepomp verwarmt water tot 80 graden, 
hierdoor kan deze warmtepomp gecombineerd worden met de bestaande 
radiatoren en is deze toereikend voor minder goed geïsoleerde woningen. Deze 
warmtepomp heeft een relatief hoog energieverbruik. 

 

Verder zijn er meerdere mogelijkheden voor verwarming zonder gas. Een zonneboiler 
wordt vaak gebruikt voor het verwarmen van tapwater. Er zijn ook hybride panelen. Deze 
panelen zijn een combinatie van een zonnepaneel en een zonneboiler. Er wordt zowel 
energie opgewekt als water verwarmt. Door het verwarmen van water koelt het 
zonnepaneel af en wordt het rendement verhoogd. Deze hybride panelen kunnen warm 
water leveren voor een warmtepomp en tegelijk energie opwekken voor het gebruiken van 
de warmtepomp. Belangrijk is om te controleren of het dak voldoende draagkracht heeft.  
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Als er mechanische ventilatie aanwezig is, kan i.c.m. met warmteterugwinning er ook 
warmte uit het ventilatiesysteem gebruikt worden bij een Lucht/Water of Lucht/Lucht 
warmtepomp. 

Naast het zelf opwekken kan het kerkgebouw ook aangesloten worden op stadswarmte. Bij 
stadswarmte wordt restwarmte vanuit bedrijven gebruikt voor het verwarmen van water. 
Dit warme water wordt via een leidingstelsel verdeeld over bedrijven, huizen en ook kerken. 
Het grootste probleem hierbij is het gebrek aan stadswarmte, op veel plekken is geen 
warmtenet beschikbaar om op aan te sluiten. Als er wel een mogelijkheid is voor 
aansluiting op een warmtenet brengt dit op dit moment nog hoge kosten met zich mee, 
omdat de prijs gekoppeld is aan de gasprijs. Er wordt door de overheid gewerkt aan een 
regeling om dit los te koppelen. 

Warmteafgifte 

Warmte moet niet alleen opgewekt worden, maar vervolgens ook afgegeven worden aan 
het gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lage en hoge 
temperatuurverwarming. De meest toegepaste vorm van lage temperatuurverwarming is 
vloerverwarming. Hierbij wordt een leidingstelsel door de vloer gelegd waar verwarmd 
water doorheen gepompt wordt. Vloerverwarming kan goed toegepast worden in kerken 
omdat de gehele vloer warmte afgeeft, dit zorgt voor een comfortabel gevoel. 
Vloerverwarming zit in de vloer en kan het beste aangebracht worden bij het vervangen 
en/of isoleren van de vloer. Voor vloerverwarming moet de vloer geïsoleerd zijn, omdat er 
anders warmte verloren gaat. Deze manier van verwarmen kan ook gebruikt worden in de 
vorm van wandverwarming en plafondverwarming.  

Naast standaard radiatoren zijn er ook radiatoren voor lage temperatuur. Deze radiatoren 
heb een groter afgifteoppervlak. Vanwege de lagere temperatuur is er meer oppervlakte 
nodig om dezelfde warmteafgifte te bereiken. Deze optie is een goede toepassing als 
vloerverwarming niet mogelijk is. 

Naast verwarmen met verwarmd water kan er ook met infrarood (IR) verwarmd worden. Bij 
IR wordt met elektriciteit straling opgewekt die niet de lucht, maar de objecten en mensen 
verwarmd. Deze manier van verwarmen is geschikt voor gericht verwarmen van bijv. 
kleinere ruimtes. Voor het verwarmen van een volledige kerkzaal is dit geen optie. Bij het 
toepassen van vloerverwarming en radiatoren is er de mogelijk om dit in zones te doen. Zo 
kan er in delen verwarmd worden en wordt niet het gehele kerkgebouw verwarmd. Hierbij 
moet er wel een (geïsoleerde) scheiding zijn tussen deze zones. 
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Bron: Monumentenbezit 

Tapwater 

Naast het verwarmen van het gebouw is er ook warm tapwater nodig. Afhankelijk van het 
gebruik van het kerkgebouw verschilt hier de vraag in. Hoe groter de vraag hoe meer 
resultaat besparingen voor tapwater hebben. Het verwarmen van tapwater kan met een 
Cv-ketel of warmtepomp, maar kan ook los verwarmd worden. Dit kan met een 
zonneboiler. Een zonneboiler wordt net als een zonnepaneel op het dak gemonteerd en 
d.m.v. zonne-energie wordt water verwarmd, dit moet voor tapwater nog wel verder 
verwarmd worden. In een grote kerk waar niet zo veel warmwater tappunten zijn kan een 
close-in boiler worden toegepast. Deze elektrische boiler verwarmt water en heeft een klein 
buffervat. Deze boilers zijn voordelig als er veel afstand zit tussen de warmteopwekking en 
het tappunt, omdat warmte in de leidingen verloren gaat. 

Opwekken energie 

Naast het beperken van de energievraag kan er ook duurzame energie opgewekt worden. 
De meeste manieren zijn gebaseerd op zonne-energie: 

• Zonnepanelen of pv-panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Deze panelen 
kunnen op hellende daken gemonteerd worden. Als deze op het zuiden zijn 
georiënteerd geeft dit het hoogste rendement. De panelen kunnen ook op frames 
opgesteld worden op een plat dak, of op een veld dat eigendom is van de kerk. Bij 
het toepassen van panelen op het dak moet gecontroleerd worden of het dak 
voldoende draagkracht heeft, als de panelen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is 
hier vaak een vergunning voor nodig. 
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• Zonnedakpannen zijn dakpannen met zonnecellen erin. Hierdoor kan een dak 
zonne-energie opwekken, waarbij het aanzicht van het dak weinig verandert. Dit 
systeem heeft een lager rendement per m2, omdat niet de hele dakpan voorzien is 
van zonnecellen. Door de extra bedrading die benodigd is voor het koppelen van alle 
dakpannen is de investering hoger dan standaard zonnepanelen. 

• Als er bij het kerkgebouw een relatief groot plat dak beschikbaar is, is het mogelijk 
om zonnefilm toe te passen. Deze film kan plat op het dak gelegd worden, zonder 
frames. Deze film heeft een lager rendement en daarom een groter oppervlakte 
nodig om aan de energievraag te voldoen.  

 

Alle energie die opgewekt wordt met zonnecellen moet omgezet worden in bruikbare 
elektriciteit met een omvormer. Het kiezen van de juiste omvormer is van belang voor het 
rendement. Afhankelijk van de grote van de installatie zijn er meerdere omvormers nodig. 
Als er al een omvormer aanwezig is kan het rendabel zijn deze te vervangen voor een 
omvormer met een hoger rendement. Het rendement bij zonnepanelen kan verder 
verhoogd worden met optimizers, hierbij wordt elk paneel apart geschakeld i.p.v. in serie. 

Vanwege het afbouwen van de salderingsregeling tot 0% in 2031, wordt het steeds 
rendabeler om zelf een vorm van energieopslag te hebben. De meeste energie wordt 
overdag opgewekt en, afhankelijk van het gebruik, wordt de meeste energie in de avond 
gebruikt. Energieopslag kan met het plaatsen van een accu. Deze accu’s zijn duur in de 
aanschaf en nemen veel plek in beslag. Er zijn veel ontwikkelingen met andere vormen van 
energieopslag, maar deze zijn nog niet bewezen of rendabel. Bij een verbouwing is het 
handig om al ruimte te reserveren voor eventuele energieopslag. 

Waterbesparende installatie 

Het maken van drinkwater verbruikt veel energie, toch wordt er voor het doorspoelen van 
een toilet of het sproeien van de tuin vaak onnodig schoon water gebruikt. Door het 
afvangen van regenwater en grijswater kan dit hiervoor gebruikt worden. Grijswater is 
afvalwater van na het douchen of uit de gootsteen. Dit grijswater kan gebruikt worden voor 
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het doorspoelen van het toilet. Dit systeem is ingrijpend omdat de bestaande 
rioleringsleidingen in het gebouw aangepast moeten worden. 

3.4 Innovatie 

Verduurzaming is een bewegende markt waar veel nieuwe technieken komen en 
verdwijnen. Deze innovaties kunnen een goede mogelijkheid zijn voor verduurzaming, 
maar het kan ook dat na 10 jaar ontdekt wordt dat het toch minder goed werkt dan 
gedacht. Deze innovaties kunnen de beste oplossing zijn, alleen brengt het risico’s met zich 
mee, omdat de werking niet gegarandeerd is. 

Isoleren 

Het is niet altijd mogelijk om een kerk te isoleren, dan is het mogelijk om het doos-in-doos 
systeem te gebruiken, hierbij wordt een losse ruimte in het bestaande gebouw gemaakt. 
Deze ruimte is volledig naar wens geïsoleerd en geluidsdicht gemaakt. Door dit systeem 
krijg je een ruimte die volledig aan de wensen voldoet. Bij het toepassen van het doos-in-
doos systeem gaat veel binnenruimte verloren en de kosten kunnen snel oplopen. En 
kleine besparing die uitgevoerd kan worden als de gevels niet geïsoleerd kunnen worden is 
vochtregulerende verf. Bij het schilderen van de muren en/of plafond kan deze verf 
aangebracht worden. Deze verf houdt vocht van buitenaf tegen, waardoor de lucht in het 
kerkgebouw droger is. Drogere lucht verbruikt minder energie om te verwarmen. De 
werking van deze verf en de mogelijke vochtproblemen zijn nog onbekend. 

Voor een dak kan het toepassen van verkoelende dakbedekking de opwarming van de kerk 
tegengaan. Vaak wordt zwarte dakbedekking toegepast wat veel warmte absorbeert. Door 
lichtere/witte dakbedekking te gebruiken wordt deze warmte opname verminderd. Deze 
dakbedekking ziet er sneller vies uit, wat een probleem kan zijn als de dakbedekking in het 
zicht zit. Op daken tot een helling van 20 graden kan een groen dak worden toegepast. Dit 
is een dak met een vorm van groen, dit is vaak gras of vetplanten, maar er zijn meerdere 
varianten bekend. Voor het groen dak moet op de bestaande dakbedekking een 
worteldoek, drainage, watersysteem en het groen aangebracht worden. Dit is een 
behoorlijk gewicht, daarvoor moet er naar de draagkracht van de constructie gekeken 
worden. Het groen op het dak werkt ook als buffer: In de zomer blijft de warmte buiten het 
gebouw en in de winter blijft de warmte in het gebouw. Het dak heeft een isolerende 
werking. 

Glas 

Bij kerken met glas-in-lood ramen kunnen de eerdergenoemde voorzetramen een 
oplossing zijn, hierbij wordt echter niet het glas-in-lood beschermd. Met een nieuwe 
techniek kan het glas-in-lood tussen het dubbele glas gezet worden, in de spouw van het 
glas. Dit kan geleverd worden tot HR++ kwaliteit. Deze oplossing verbetert niet alleen de 
isolatiewaarde, maar beschermt ook het bestaande glas-in-lood. Deze techniek is duur, 
omdat de bestaande ramen gedemonteerd, getransporteerd, gemaakt en teruggeplaatst 
moeten worden.  

Vacuümglas is dun en heeft een hoge isolatiewaarde. BENGglas is vacuümglas van gehard 
glas. Doordat gehard glas harder is kan er een beter vacuüm gecreëerd worden en zijn er 
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minder afstand houders benodigd. BENGglas kan een U-waarde van 0.40 bereiken. Door 
het geharde glas mag dit ook gebruikt worden voor ruiten die tot aan de vloer komen i.v.m. 
doorloop beveiliging. De kosten zijn vergelijkbaar met vacuümglas. 
 

 

Warmteopwekking 

Naast het verwarmen met gas kan er ook een ketel toegepast worden die werkt op 
waterstof. Als deze waterstof op een ‘groene’ manier is opgewekt is dit een duurzaam 
alternatief. Hiervoor is echter wel een opslag of aansluiting voor waterstof benodigd. De 
opslag van waterstof brengt veiligheidsrisico’s mee. Het gebruik van de bestaande 
gasleiding voor het transport van waterstof wordt bijna nergens toegepast. Alleen als deze 
aansluiting mogelijk is, is het een optie. Naast verwarming door verbranding van gas of 
waterstof, kan dit ook door het verbranden van biomassa. Het verbranden van biomassa 
levert warmte op, maar er is veel ruimte benodigd voor de installatie en het opslaan van 
brandstof. Verder is er uitstoot van vervuilde lucht en fijnstof. Voor grote kerken is dit geen 
optie. Omdat er bij de verbranding CO2 vrijkomt, worden er vraagtekens gezet bij de 
duurzaamheid van dit systeem. 

Warmtepompen kunnen warmte halen uit grondwater, maar ook uit oppervlaktewater. Als 
het kerkgebouw in de buurt van een vijver, meer of een andere vorm van oppervlaktewater 
staat, kan hier gebruik van gemaakt worden. De afstand tussen het water en het 
kerkgebouw is van belang voor het rendement, hoe dichterbij hoe beter. De warmtepomp 
werkt hetzelfde als een Water/Water warmtepomp, alleen is de balans in het water van 
groter belang. Als grondwater wisselt van temperatuur kan dit op lange termijn problemen 
opleveren, maar dit kan worden bijgesteld. In oppervlaktewater kan dit een verstoring voor 
de planten en dieren veroorzaken. 
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Een VRF-systeem is een combinatie van meerdere units binnen en één unit buiten. Dit 
systeem haalt net als een warmtepomp kou/warmte uit de buitenlucht. Dit wordt d.m.v. 
Variable Refrigerant Flow (VRF) verdeeld over de units binnen. Dit kan per unit gereguleerd 
worden, waardoor de zonkant van het kerkgebouw gekoeld kan worden en de noordkant 
verwarmd. Dit systeem vereist veel installatiewerkzaamheden en een hoge investering. De 
werking is aangetoond, alleen de effecten van het tegelijkertijd koelen en verwarmen van 
hetzelfde pand zijn onbekend. 

Warmteafgifte 

Voor het verwarmen met radiatoren i.c.m. een warmtepomp zijn lagetemperatuur 
radiatoren benodigd. Om met dezelfde tempratuur als vloerverwarming te verwarmen zijn 
ultralagetemperatuur radiatoren benodigd (ULT) Deze lijken op lagetemperatuur 
radiatoren alleen is hier een ingebouwde ventilator aan toegevoegd, waardoor de lucht 
sneller langs de radiator gaat. Hierdoor wordt er sneller verwarmd. De werking en de 
besparing t.o.v. lagetemperatuur radiatoren zijn nog niet aangetoond.  

Een ruimte kan ook verwarmd worden via de ramen met IQ glas. De ruit wordt voorzien van 
een metaal coating, door deze onder elektrische spanning te zetten ontstaat er warmte. De 
ruit wordt ook voorzien van een reflecterende coating om de warmte naar binnen te sturen, 
zodat er geen warmte naar buiten verloren gaat. Bijkomend voordeel is dat de ruiten niet 
meer beslaan. Om deze ruiten te gebruiken moet naar elk raam een stroomvoorziening 
gemaakt worden. Elektrisch verwarmen heeft niet het hoogste rendement, maar i.c.m. 
zonnepanelen kan dit wel een besparing op de energierekening opleveren. Het rendement 
en de effectiviteit van dit systeem is niet bekend en werkt alleen als er in verhouding met 
de grootte van de ruimte veel glas aanwezig is. 

Energiesystemen 

Voor het opwekken van warm tapwater kan een zonneboiler gebruikt worden, maar dit kan 
ook onzichtbaar. Onder de dakbedekking kan een leidingstelsel gelegd worden waar water 
door gepompt wordt. Dit water warmt net als bij een zonneboiler op. Doordat het 
opwarmen niet direct gebeurt, maar indirect onder de dakbedekking is er meer 
oppervlakte benodigd om voldoende warm water te krijgen. Het water wordt net als bij een 
zonneboiler verder verwarmd voor gebruik. 

Ruiten van een gebouw kunnen gebruikt worden voor het opwekken van elektrische 
energie. Dit wordt ook wel een powerwindow genoemd. Door in het glas een spiegelende 
coating aan te brengen die al de energie uit zonlicht naar de rand van het raam stuurt, kan 
er in de rand d.m.v. zonnecellen energie opgewekt worden. De rand van de ruit werkt dus 
als een zonnepaneel en de ruit stuurt het daglicht hiernaartoe. Deze methode is nog niet 
veel toegepast en de verhouding tussen het rendement en de aanschafprijs is nog niet 
rendabel.   

Overig 

Bij kerken met grote deuren gaat veel warmte verloren uit het gebouw als de deuren 
opengaan of open blijven staan. Om dit warmteverlies te beperken kan een luchtgordijn 
toegepast worden. Een luchtgordijn blaast een luchtstroom voor de deuropening, daardoor 
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gaat er minder warmte van binnen naar buiten. Dit systeem wordt vaak toegepast bij 
winkeldeuren, maar bij kerken gebeurt dit minder vaak. 

Inspiratie 

Onderzoek wat u aan energie kunt besparen en duurzaam kunt opwekken in het 
kerkgebouw. Laat u inspireren door voorbeeldprojecten en zie welke duurzame opties er 
zijn. Op de website van De Groene Menu Kaart is een overzichtelijke pagina opgenomen 
over het verduurzamen van kerken. 

https://www.degroenemenukaart.nl/nl/landelijk/kerken 

 

 

 

  

https://www.degroenemenukaart.nl/nl/landelijk/kerken


 

 

Leidraad voor verduurzaming van kerken 23 

 

 

4. Financiële mogelijkheden 
Om gebouweigenaren te stimuleren om te verduurzamen zijn er vanuit de overheid, maar 
ook stichtingen en organisaties, financiële regelingen. Deze regelingen zijn er in de vorm 
van subsidie en fiscale voordelen. Bij subsidies wordt er een geldbedrag uitgekeerd als 
tegemoetkoming voor de investering. Fiscale voordelen zijn bedoeld voor ondernemers en 
verenigingen die belastingplichtig zijn, hierbij wordt procentuele korting gegeven op de 
belasting. Al deze regelingen zijn verschillend in functie, doelgroep, voorwaarde enz. Niet 
elke regeling die benoemd wordt is van toepassing op elk kerkgebouw. Het is van belang 
op actualiteit van de regelingen te controleren vanwege de vele wijzigingen hierin. 

4.1 Subsidies 

ISDE 

De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing is voor zowel particulieren 
als zakelijke gebruikers, deze subsidie is bedoeld voor de aanschaf van (hybride) 
warmtepompen en zonneboilers. De ISDE wordt jaarlijks verlengd tot minimaal 2030. De 
subsidie moet aangevraagd en goedgekeurd worden voordat de installatie ingekocht 
wordt. Als de subsidie toegekend wordt is het subsidiebedrag afhankelijk van het soort 
warmtepomp of zonneboiler. 

SCE 

De subsidieregeling coöperatieve energieopwekking is een exploitatiesubsidie. Het 
subsidiebedrag wordt uitgekeerd in een bedrag per opgewekte kWh energie. Deze 
subsidie is bedoeld voor energiecoöperaties. Een energiecoöperatie is een samenwerking 
tussen meerdere partijen voor het gebruiken en opwekken van energie. Deze partijen 
moeten allemaal in hetzelfde of omliggende postcodegebied wonen (postcoderoos). Deze 
partijen hebben samen één energieopwekkende installatie, maar gebruiken allemaal deze 
energie. Een kerkgebouw met een groot dak en/of tuin kan plaats bieden voor deze 
installatie. De SCE garandeert het rendement, er wordt een basisbedrag per opgewekte 
kWh vastgesteld, als door omstandigheden dit bedrag niet gehaald wordt vult de subsidie 
dit aan. Dit verschil is het correctiebedrag dat uitbetaald wordt. 

SDE++ 

De stimuleringsregeling duurzame energietransitie is vergelijkbaar met de SCE. Dit SDE++ 
gaat echter niet alleen om het opwekken van duurzame energie, maar ook om het 
beperken van CO2-uitstoot. De subsidie is op basis van exploitatie. Deze subsidie is bedoeld 
voor grote projecten. De aanvraagrondes voor 2022 zijn al gesloten, maar in 2023 zullen er 
nieuwe rondes geopend worden. De aanvraag van deze subsidie vraag veel voorbereiding 
en kennis, vaak wordt hier een externe partij voor ingeschakeld. 

DUMAVA 

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed is bedoeld voor energieadvies, 
vaststellen van een energielabel en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. 
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Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de maatschappij, hieronder vallen bijvoorbeeld 
kerken, scholen en zorginstellingen. Het energieadvies en de verduurzamingsmaatregelen 
moeten op de maatregelenlijst DUMAVA staan om hiervoor subsidie te krijgen. De meeste 
besparingen die hiervoor benoemd zijn staan op deze lijst. Deze subsidie vergoed 30% van 
de projectkosten met een subsidiebedrag tussen de 5.000 en 2.500.000 euro. Dit betekent 
een minimale investering van 16.666 euro. Het budget voor 2023 was in 1 dag op. De 
volgende openstelling vindt plaats in januari 2024, er wordt geprobeerd deze datum te 
vervroegen. 

4.2 Fiscale voordelen 

Fiscale voordelen zijn alleen voor bedrijven en instellingen die belasting betalen. De 
belasting is een procentueel deel van de winst. Bij investeringsaftrek mag een procentueel 
deel van de investering afgetrokken worden van de winst. Dit resulteert in minder te 
betalen belasting. Er zijn meerdere investeringsaftrek regelingen: 

• KIA: Kleinschalige-investeringsaftrek. Hierbij mag men van alle goedgekeurde 
bedrijfsmiddelen onder bepaalde voorwaarden 28% van het investeringsbedrag met 
een maximum van 16.784 euro aftrekken in 2022. 

• MIA: Milieu-investeringsaftrek. Hierbij mogen alle investeringen die op de milieulijst 
van het RVO staan afgetrokken worden met een maximum van 45%. 

• EIA: Energie-investeringsaftrek. Hierbij mogen alle investeringen die op de 
energielijst van het RVO staan afgetrokken worden met een maximum van 45,5%. 

Deze regelingen mogen niet gecombineerd worden. Bij verduurzamen is het dus het 
meest rendabel om EIA te gebruiken, deze kent echter meer voorwaarden en beperkingen 
dan de MIA en de KIA. 

Naast investeringsaftrek kan voor particulieren de BTW op de aanschaf van duurzame 
installaties en verduurzamingsmaatregelen in sommige gevallen teruggevraagd worden. 
Dit moet per situatie bekeken worden vanwege de vele verschillen. Wat is er gekocht, 
waarvoor wordt het gebruikt en wie is de gebruiker. Deze gegevens bepalen of er recht is 
op btw-teruggave.  

4.3 Monumenten 

Voor het aanpassen, verduurzamen en behouden van monumenten zijn extra regelingen 
beschikbaar, omdat de overheid en instellingen een meerwaarde in monumenten zien. 
Omdat deze regelingen specifiek bedoeld zijn voor monumenten zitten hier extra 
specifieke eisen en/of voorwaarden aan.  

Subsidieregeling herbestemming monumenten 

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van 
een monument. Ook bedoeld voor onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden en het 
wind- en waterdicht maken van het gebouw. Deze subsidie vergoed 70% van de gemaakte 
kosten met een subsidiebedrag tussen de 10.000 en de 25.000 euro. Deze subsidie kan 
jaarlijks aangevraagd worden. 
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Subsidieregeling instandhouding monumenten  

De SIM is een subsidie die tot 60% van de kosten vergoed voor onderhoud aan 
rijksmonumenten zonder woonfunctie. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 3% v/d 
herbouwaarde. Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden. 

Vergoeding duurzaamheidsadvies 

Tegemoetkoming vanuit het restauratiefonds voor kosten aan een verduurzamingsadvies 
van een geregistreerd DuMo-adviseur (Duurzame Monumenten). Maximaal 500 euro voor 
een energiescan en 1.000 euro voor maatwerkadvies.  

Provinciale subsidie renovatie 

Elke provincie heeft van het rijk budget beschikbaar gekregen voor rijksmonumenten in 
hun provincie. Elke provincie heeft hiervoor eigen regelingen opgezet. Per provincie 
bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 

Lening(en) restauratiefonds 

De duurzame monumenten lening is een annuïteitslening voor eigenaren van 
rijksmonumenten, waarbij het pand onder hypotheek komt te staan. Deze lening heeft een 
looptijd van 30 jaar en een laag rentepercentage. Deze lening is bedoeld voor 
verduurzamingsadvies en -maatregelen. 

Van deze lening is ook een plus-variant beschikbaar, hierbij is de maximale lening 1.000.000 
euro. 

Het restauratiefonds verstrekt ook een algemene lening die gebruikt kan worden voor alle 
instandhoudingskosten van een rijksmonument. De hoogte van het maximale leenbedrag 
wordt vastgesteld a.d.h.v. de instandhoudingskosten. Deze lening is op basis van annuïteit 
waarbij de rente 3% lager is dan de marktrente met een minimum van 1%. De lening is 
minimaal 10.000 en maximaal 300.000 euro per monument. 

Prins Bernhard cultuurfonds 

Dit fonds verstrekt leningen en kleine subsidies aan projecten. Kerkgebouwen die door hun 
gebruik een landelijke cultuurbijdrage leveren kunnen aanspraak hierop maken. Er zijn 
geen eisen, maar richtlijnen opgesteld. Per aanvraag wordt bekeken of deze in aanmerking 
komt en voor welk bedrag.  
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5. Aandachtspunten & opmerkingen 

5.1 Monumenten 

Monumenten worden beschermd om de cultuurhistorische waarde te behouden. Hierbij 
wordt verschil gemaakt tussen rijks-, provincie- en gemeentemonumenten. Ook bij 
beschermd stadsgezicht wordt het gebouw beschermd. Veel kerken die in het centrum 
van een dorp of stad staan vallen binnen één van deze categorieën. Hierdoor kan niet elke 
verduurzamingsmaatregel uitgevoerd worden. 

Door deze beschermde status wordt een deel van de verduurzamingsmaatregelen 
bemoeilijkt. Alle aanpassingen die het uiterlijk/aanzicht van het gebouw veranderen zijn 
niet toegestaan, uitzonderingen zijn in overleg met de betrokken partijen mogelijk, maar 
dit is een lang proces van overleg en vergunningen. De inrichting van het kerkgebouw kan 
ook beschermd zijn. Maatregelen aan de binnenzijde van het gebouw zijn hierdoor 
beperkt. 

De belangrijkste verduurzamingsmaatregelen die eerder genoemd zijn, maar door een 
monumentenstatus bemoeilijkt worden: 

• Infrezen vloerverwarming in bestaande vloer; 
• Aanbrengen leidingen mechanische ventilatie; 
• Isoleren van gevels en daken aan buitenzijde; 
• Isoleren van vloeren, gevels en daken aan binnenzijde; 
• Aanpassen van kozijnen, ramen en eventueel glas-in-lood. 

Het verduurzamen van monumentale kerkgebouwen kan door het bestaande gebouw niet 
te veranderen en de maatregelen omkeerbaar te maken. Alle maatregelen die genomen 
worden kunnen op een later moment teruggedraaid worden zonder schade aan het 
monument. Een toegepaste methode is een zwevende vloer. Hier wordt een geïsoleerde 
vloer los op de bestaande vloer gelegd. Deze vloer kan voorzien worden van 
vloerverwarming als dat gewenst is. Ook kan de doos-in-doos methode gebruikt worden, 
hierbij wordt losstaand van het kerkgebouw een 2e gebouw in het kerkgebouw geplaatst. 
Dit 2e gebouw is zelf voorzien van geluidswering, isolatie en installaties. In ruime en hoge 
kerkzalen kan dit uit meerdere verdiepingen bestaan. 

5.2 Omgeving 

Naast verduurzaming van het gebouw is de omgeving ook van belang. Dit draagt 
weliswaar niet bij aan besparing op de energierekening, maar wel aan het milieu en 
beleving van het gebouw. Als er een kerktuin en/of parkeerplaats aanwezig is bieden deze 
mogelijkheden. Om te zorgen dat er geen wateroverlast ontstaat bij veel regen is het van 
belang de omgeving regenbestendig in te richten. Dit kan met groen, poreuze tegels, grind 
en houtsnippers. De hemelwaterafvoer is vaak aangesloten op het riool, dit water wordt 
vervolgens gereinigd wat energie kost. Door dit water in een krattensysteem te laten lopen, 
wordt deze energie bespaard. Een krattensysteem vangt het water op en laat dit geleidelijk 
in de grond weglopen. Op de parkeerplaats kan een half-verharder worden toegepast. Zo 
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kan er toch groen op een verharde parkeerplaats groeien. Op de parkeerplaats kunnen ook 
laadpalen geplaatst worden, hierdoor worden gebruikers van het pand gestimuleerd met 
een elektrisch voertuig naar het gebouw te komen. 
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6. Advies 
Een algemeen advies over verduurzamingsmogelijkheden voor kerken is vanwege de 
uiteenlopende situaties niet realistisch. Daarom zijn er voor 3 casussen de mogelijkheden 
uitgewerkt. Elke casus is algemeen uitgewerkt. Per project moet bekeken worden welke 
mogelijkheden specifiek toegepast kunnen worden. De benoemde Quick-wins kunnen 
voor elke casus bekeken en uitgevoerd worden. 

6.1 Kerkgebouw (niet monumentaal) 

Voor een kerkgebouw zonder monumentale status dat gebruikt wordt voor de erediensten 
of vergelijkbare functies. Hiervan wordt gehele schil geïsoleerd en voorzien van installaties. 
Dit resulteert in een lagere energierekening en een verhoging van comfort voor de 
gebruikers.  

Het volledig isoleren van de gebouwschil. De vloeren worden aan de bovenzijde geïsoleerd, 
zodat er een volledig isolatielaag zonder onderbrekingen ontstaat. De gevel wordt aan de 
binnenzijde voorzien van voorzetwanden die voor de gewenste isolatiewaarde zorgen en 
tegelijkertijd de mogelijke vochtproblemen oplost. Het dak wordt aan de buitenzijde 
geïsoleerd, dit kan gecombineerd worden met het herstellen/vervangen van de bestaande 
dakafwerking.  

De bestaande ruiten worden vervangen voor HR++ glas, dit wordt geplaatst in de 
bestaande houten kozijnen. Als plaatsen in de bestaande kozijnen niet mogelijk is of de 
bestaande kozijnen van slechte kwaliteit zijn, kunnen de kozijnen vervangen worden. De 
kozijnen worden vervangen voor kunststof kozijnen met HR+++(triple) glas. Glas-in-lood 
ramen kunnen voorzien worden van voorzetramen of kunnen gedemonteerd worden en in 
de spouw van dubbelglas gezet worden. 

Voor het verwarmen zijn er 3 opties: 

• Het vervangen van de bestaande Cv-ketel voor een HR107-ketel. Het gehele gebouw 
wordt verwarmd op gas, maar wel met het beste rendement; 

• Het toepassen van een hybride systeem waarbij een warmtepomp ondersteund 
wordt door de Cv-ketel; 

• Het toepassen van een (omkeerbare) Bodem/water warmtepomp. Deze 
warmtepomp heeft een relatief hoge aanschafprijs, maar is het meest betrouwbaar 
en heeft een hoog rendement.  

Voor een gebouw waar alle isolerende maatregelen uitgevoerd kunnen worden is het 
toepassen van een warmtepomp geschikt, anders is een hybride systeem of het gebruik 
van een rendabele Cv-ketel geschikt. Door een omkeerbare warmtepomp toe te passen 
kan er met de vloerverwarming ook gekoeld worden. 

Voor warmteafgifte is vloerverwarming geschikt. Dit kan tegelijk aangebracht worden met 
het isoleren van de vloer, door dit te combineren wordt er geld bespaard. Vloerverwarming 
werkt goed samen met een warmtepomp, omdat dit allebei lagetemperatuur verwarming 
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is. Als vloerverwarming niet mogelijk is kunnen er lagetemperatuur radiatoren toegepast 
worden. 

Door het isoleren van de schil en het vervangen van de ramen is elke vorm van natuurlijke 
isolatie verdwenen, om de luchtkwaliteit en de vochthuishouding te regelen is het 
toepassen van ventilatie benodigd. Er wordt gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning toegepast. Hierdoor wordt er evenveel lucht ingeblazen als 
afgezogen. De warmte uit de afgezogen lucht wordt gebruikt voor het verwarmen van de 
lucht die ingeblazen wordt, zodat er niet onnodig verwarmd wordt.  

Bij grote kerkgebouwen die gedeeltelijk gebruikt worden is het mogelijk om 
verwarmingszones te maken. Dit geeft de mogelijkheid om alleen het deel dat gebruikt 
wordt te verwarmen. Hierbij is het van belang dat er goede scheidingen zijn tussen deze 
zones i.v.m. warmteverlies en condensatie.  

De warmtepomp werkt op elektriciteit, het elektriciteitsverbruik zal daarom stijgen. Deze 
energie kan zelfstandig opgewekt worden met zonnepanelen. Afhankelijk van het verbruik 
kan bepaald worden hoeveel panelen er benodigd zijn. De mogelijk bestaat om alle 
beschikbare ruimte op het dak te gebruiken voor zonnepanelen en de overige energie aan 
het net terug te leveren of, d.m.v. een energie coöperatie, deze energie met omliggende 
gebouwen te delen. 

6.2 Kerkgebouw (monumentaal) 

Vanwege de beschermde status van monumentale gebouwen zijn een deel van de 
verduurzamingsmogelijkheden niet mogelijk. Er zijn projecten bekend waarbij de 
instanties toestemming hebben gegeven voor ingrijpende maatregelen, maar dit zijn 
langlopende processen.  

Het isoleren van de schil. De vloeren worden vanaf de onderzijde geïsoleerd waar mogelijk, 
anders isoleren van de kruipruimte. De gevel kan afhankelijk van de situatie geïsoleerd 
worden, maar vaak is dit niet mogelijk. Bij aanwezigheid van een zoldervloer of gewelven 
kunnen deze aan de bovenzijde geïsoleerd worden.  

De bestaande kozijnen worden behouden en zo nodig hersteld. In deze kozijnen kan 
(monumentaal) vacuümglas geplaatst worden, dit zorgt voor een goede isolatiewaarde, 
maar door de geringe dikte kan het toegepast worden in de bestaande kozijnen. Een 
goedkopere optie is het toepassen van voorzetramen aan de binnenzijde. Bij deze optie 
resulteert wel een lagere isolatiewaarde. 

Voor het verwarmen is het toepassen van een hoge temperatuur warmtepomp mogelijk. 
Andere warmtepompen zijn niet geschikt vanwege de beperkte isolatiemogelijkheden. 
Deze hoge temperatuur warmtepomp kan in hybride vorm samen met een Hr-ketel 
toegepast worden. Door de hoge temperatuur kan er met de bestaande radiatoren 
verwarmd worden. 

Vanwege de beperkte isolatiemaatregelen is het toepassen van ventilatie niet benodigd 
om vochtproblemen te voorkomen. Mechanische afzuiging kan toegepast worden voor het 
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verbeteren van de luchtkwaliteit. Bij het aanleggen van ventilatiekanalen is het van belang 
geen monumentale onderdelen te beschadigen. 

Door de monumentale status van het kerkgebouw zijn maar een beperkt aantal 
maatregelen mogelijk. Om de besparing te verhogen is het slim gebruiken van het 
kerkgebouw extra belangrijk. Het efficiënt gebruik van ruimtes en het voorkomen van 
onnodig verwarmen resulteert in energiebesparing. 

6.3 Kerkgebouw herbestemming 

Vanwege het teruglopen van bezoekers aan de erediensten wordt het onderhouden en 
behouden van een deel van de kerkgebouwen onmogelijk. Om leegstand te voorkomen 
kopen ondernemers of stichtingen het kerkgebouw op en d.m.v. herbestemming wordt er 
een ‘rendabel’ businessplan gemaakt. Als het kerkgebouw volledig verbouwd of 
gerenoveerd wordt is dit een goed moment om te verduurzamen. 

Als de kerk geen monumentale status heeft kunnen alle opties van, 5.1 kerkgebouw (niet 
monumentaal), uitgevoerd worden. Als het kerkgebouw wel monumentaal is, zijn er goede 
onderhandelingsmogelijkheden. Als er niks gedaan wordt met het kerkgebouw komt het 
leeg te staan en vergaat het gebouw langzaam. Het verbouwen waarbij een deel van de 
monumentale onderdelen verloren gaan is beter dan dat het hele kerkgebouw vergaat. 
Hierdoor zijn er vaak meer mogelijkheden tot wijzigingen. 

Bij herbestemmingsprojecten van monumentale kerkgebouwen wordt vaak het doos-in-
doos principe toegepast. In de bestaande kerkzaal wordt een los gebouw gemaakt dan aan 
alle nieuwbouweisen voldoet en los staat van het kerkgebouw. Deze doos kan weer 
weggehaald worden uit de kerk zonder schade aan het gebouw achter te laten. Bij deze 
optie hoeft het bestaande kerkgebouw alleen hersteld te worden, zodat het waterdicht en 
veilig is. Dit verlaagt het investeringsbedrag. 
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Meer over Zeeuws 
Energieakkoord (ZEA) 

Het Zeeuws Energieakkoord 
(ZEA) is opgericht voor de 
uitvoering van het landelijk 
klimaatakkoord. De Zeeuwse 
gemeenten, Provincie Zeeland, 
Waterschap Scheldestromen, 
netbeheerder Stedin en Impuls 
Zeeland werken samen voor 
een energieneutraal Zeeland in 
2050.  
 
ZEA helpt inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke 
organisaties bij het maken van 
de juiste keuzes op het gebied 
van energie-besparing en 
verduurzaming.  

Bij het ZEA-Expertplatform vind 
je specialisten voor advies over 
'energiebesparing MKB en 
Kantoren' en het optimaliseren 
van bedrijfsprocessen. 

Neem contact met ons op via 
communicatie@zeeuwsenergieakkoord.nl 

Bezoek ook onze website 
zeeuwsenergieakkoord.nl 
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