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 Energie Prestatie Adviezen EPA-W 2003 –
boerderijen

 Inventarisatie T-boerderijen zuidelijke 
IJsselvallei 2011 (Gld)

 Energieonderzoek IJsselhoeven 2012 (OV)
 Aanvraag provincie Gelderland met o.a. 

pilotproject duurzame monumentenzorg 
(DuMo – periode 2013-2016)

MONUMENTALE ENERGIETRANSITIE 
BUITENGEBIED



 Initiatief IJsselhoeve landgoederen
(2013 Gld)
 Voorstel monumentale energiescan 

(2013 Gld)
 Deelnemer kennisnetwerk 

Duurzame Landgoederen 
(2012-2014 Gld)
 EO Wijers prijsvraag ‘Naar een 

energieneutrale stedelijke regio’ 
(2014-2015 Stedendriehoek)

MONUMENTALE ENERGIETRANSITIE 
BUITENGEBIED



Duurzame landgoederen

Monumentale energietransitie
http://www.duurzamelandgoederen.nl/home/Monumentale_energietransiti
e

Energiescans
Business case pilots 
MET

Energiebesparing
Energieopwekkng



http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl

http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/


PILOT GROTE HOEVE BAAK 



PILOT GROTE HOEVE BAAK 

Restauratie, renovatie, verduurzaming Grote Hoeve 

 Behoud uitstraling en karakter
 Gezond en comfortabel huis
 Geen schade door isoleren
 Innovatie methode WarmBouwen 
 Uitvoering met natuurlijke bouwmaterialen (circulair)
 Samenwerkende partners 
 Bouwen op basis van vertrouwen en prestaties





PILOT GROTE HOEVE BAAK 





VIER TRANSITIEPADEN
1. Van energieconsument naar energieproductie
2. Het landelijk gebied is voedsel- en
energieproducent: hier is ruimte om een groot
aandeel duurzame energie te produceren, rekening
houdend met ruimtelijke kwaliteit van het landschap
1. Duurzame mobiliteit en transport
2. Ondernemende regio

AGENDA ENERGIETRANSITIE CLEANTECH 
REGIO





PILOT GROTE HOEVE BAAK 







PILOT GROTE HOEVE BAAK 



AEN Congres Gebruik de Boerderij (2017)

MONUMENTALE ENERGIETRANSITIE 
BUITENGEBIED







 De ‘MARKT’ is aan zet! 
Echter na de crisis vooral 
bezig met de ‘waan van 
de dag’. Omzet draaien, 
druk, druk, druk

 Innoveren? Geen tijd
 Doe jij particuliere 

eigenaren van 
monumenten? 

Veel succes!
Lastig, niet interessant



 Sorry, wij hebben te 
weinig vakmensen voor 
dat soort werk

 Samenwerken? 
Wij werken altijd met 

dezelfde partijen
 Wij doen het altijd zo

Als je doet wat je deed, 
dan krijg je wat je 
kreeg!



Illustratie:

Gasloos 
duurzaam 
monument



 Gedachtegoed Fusie van belangen: 
Wat zijn de belangen van bewoners
en ‘professionals’? Hoe kunnen deze 
gecombineerd worden?

 Onderzoek met bewoners, niet voor
of over bewoners (action research)

 Gericht op het ontwikkelen van 
Reguliere NOM ready Monumenten renovatie 
met prestatiegarantie 

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT



 Initiatief 
 Actieonderzoek /
co-creatie*

 Experimenten
 Produceren / uitvoeren
 Beheer en onderhoud

* probleem, doel, droom, belanghebbenden, obstakels

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT



Energietransitie? Veranderen van de aanpak!

 Organiseren bijeenkomsten – 2012 →
 Komen koffiedrinken bij belangstellenden – 2012 →

 Proeftuin NOM Monumenten renovatie pioniers    2021 – 2030 
 Proeftuin NOM Monumenten deelrenovaties – 2016 →
 No-regret Monumenten renovatie maatregelen – 2012 →
 Tijdelijke Monumenten maatregelen – 2012 →
 Reguliere NOM Monumenten renovatie – 2030 →

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT



Doel: Een volledige NOM  Monumenten 
renovatie met prestatiegarantie

+ later beschikbaar
+ 60% goedkoper dan nu
+ verhoging comfort
+ technisch uitontwikkeld
+ opwekking = gebruik
+ het gas kan er af!

- de buren willen deze ook

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT



Veranderen van de aanpak! Doet u mee?

 NOM Monumenten renovatie pioniers
Volledige NOM-renovatie die deel uitmaakt van
het ontwikkelproces van NOM, uit te voeren op 
een natuurlijk moment

+ snel beschikbaar
+ voor de echte pioniers
+ concurrerende prijs
+ monitoring

- mogelijk kinderziektes

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT

jaar boerderijen

2021 7

2023 15

2025 30

2027 65

2029 135



Het is mogelijk om zelf de regie te pakken in plaats van af te 
wachten  

Woont u in het buitengebied en bent u eigenaar van een 
IJsselhoeve?

En . . . kent u meer bewoners in uw straat, buurt of dorp die 
mee willen doen aan de proeftuin NOM Monumenten 
renovatie en/of zich gezamenlijk willen inzetten voor de 
energietransitie in het buitengebied? 

Meld u aan; dan gaan wij aan de slag!

PROJECTPLAN GASLOOS DUURZAAM MONUMENT



Energietransitie in het 

buitengebied 

Gasloze, duurzame 

monumenten: heel reëel!

Dank voor uw aandacht!

Contact: m.tenhove@emd-advies.nl / mirjamtenhove@ijsselhoeven.nl

mailto:m.tenhove@emd-advies.nl

