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INLEIDING 
Leiden telt vijfendertig hofjes. Elk van deze hofjes is uniek in uitstraling en opbouw. Het is prachtig en 

rustig wonen in een hofjeswoning – maar energiezuinig is het vaak niet. Dit is de reden dat Erfgoed 

Leiden en Omstreken is gevraag om een pilot te doen naar het verduurzamen van de hofjes. Dit 

duurzaamheidsadvies is het resultaat van deze pilot en de samenwerking tussen Hof Meermansburg 

en Erfgoed Leiden en Omstreken. 

 In dit rapport vindt u drie vormen van energiebesparing: 1) het verminderen van de energievraag door 

een gedragswijziging, 2) het verkleinen van het energieverlies door isolerende maatregelen en 3) 

mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze  

De mogelijkheden om energie te besparen zijn 

speciaal voor de woningen van dit hofje 

opgesteld. Het is gebaseerd op ons bezoek op 

16 maart 2017 en op wat wij visueel hebben 

waargenomen tijdens dit bezoek. Omdat de 

opname zich beperkt heeft tot een visuele 

opname zonder daarbij te ontmantelen, kan het 

zijn dat bij uitvoering van dit advies nog 

verrassingen tevoorschijn komen die een andere 

wijze van uitvoering nodig maken. Overleg 

daarover met uw aannemer. Bespreek sowieso 

de aanpak met uw aannemer: het rendement van 

de isolatiemaatregelen en het voorkomen van 

schade is sterk afhankelijk van de kwaliteit van 

uitvoering. 

In ons advies is er vanuit gegaan dat de situatie 

tijdens de opname overeenkomt met de laatst 

vergunde situatie. Indien u energiecijfers heeft 

aangeleverd is het advies op uw energieverbruik 

gebaseerd, anders is gebaseerd op een 

gemiddeld verbruik.
1
  

 

                                                      
1
 Voor dit rapport is gebruikt gemaakt van energieprestatie 

programma EPA-W versie 4.11. 

Erfgoed Leiden en Omstreken  

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is 

onderdeel van gemeente Leiden. ELO is een 

regionaal kennis- en adviescentrum waar 

archivisten, bouwhistorici, archeologen en 

monumentenadviseurs nauw samenwerken. In 

het kader van verbouwingen en ruimtelijke 

ontwikkelingen adviseert, begeleidt, toetst, 

onderzoekt en informeert ELO vanuit haar 

vakkennis.  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.  

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van 

uw plannen!  

 
 

Contact 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
Project duurzame monumentenzorg 
071 - 516 53 55 
info@erfgoedleiden.nl  
www.erfgoedleiden.nl 

 

mailto:info@erfgoedleiden.nl
http://www.erfgoedleiden.nl/
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1 HOF MEERMANSBURG 
Algemene gegevens woningen: 
Type bescherming: rijksmonumenten 
Type daken: zadeldaken 
Bouwjaar: 1681, 18

e
 eeuw en in 1976-1977 grondig verbouwd 

 
Onderdeel Samenstelling Opmerkingen 
Gevels Massief baksteen Niet geïsoleerd  
Ramen Schuiframen Enkelglas, kieren 
Daken Hellend dak Niet geïsoleerd  
Begane grondvloeren Beton Niet geïsoleerd  
 
Algemene gegevens hof 
Installatiesysteem  Opmerkingen 
Verwarmingssysteem Centrale verwarming 28 huisjes op centrale HR-ketels 

Regentenkamer + nr 21 en 30 hebben 
eigen HR-ketel 

Warm tapwater Combiketel + boiler - 
 
Oriëntatie  
Het hof is gebouwd in een traditionele U vorm. De regentenkamer bevindt zich boven de entree. De 
voorgevel is noord georiënteerd. De drie achtergevels zijn oost, zuid en west georiënteerd. Er is geen 
zonwering aanwezig. Er wordt geen gebruik gemaakt van zonne-energie. 
 

Afbeelding: Hof Meermansburg van boven  
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HISTORIE 

De gewesten Zeeland, Holland en Friesland beleefden in de zeventiende eeuw een koortsachtige 

groei. Deze eeuw, die al snel de boeken inging als Gouden Eeuw, maakte vele handelaren 

ongelofelijk rijk. Zo ook Maarten Meerman. Deze Leidenaar was bewindsman van de VOC, en wist 

een enorm kapitaal te vergaren. Zoals in de gereformeerde gezindte gebruikelijk was, wilden hij zijn 

fortuin delen met minder bedeelden. Dit deden hij en zijn vrouw in 1680 door een stuk grond in de stad 

Leiden te kopen, en daar een hofje op te bouwen.   

Drie jaar na de koop trokken de eerste dertig vrouwen al in de huisjes. Niet iedere vrouw was welkom. 

De vrouwen moesten kinderloos en minstens veertig jaar oud zijn. En ook belangrijk; je moest een 

goede naam en reputatie hebben. Eenmaal wonende in het hof diende de vrouwen zich te houden 

aan de regels. Zo moesten zij op tijd thuis zijn, en mochten zij natuurlijk geen mannen in huis nemen.  

Tegenwoordig is het een en ander qua regelgeving veranderd, maar er zijn nog altijd regels in Hof 

Meermansburg. Bijzonder is het dat het hof nog altijd door regenten bestuurd wordt, en er nog steeds 

een portier woont die toezicht houdt en klussen doet.  En dit allemaal onder het toeziend oog van de 

stichters, wier portretten nog altijd in de regentenkamer hangen.  

 

 

Afbeelding: Gevel Hof Meermansburg, eind 18
e
 eeuw
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 Afbeelding: Hof Meermansburg, rond 1900 

Afbeelding: Hof Meermansburg tijdens de verbouwing in 1978 
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2 ADVIES  
 

Energieverlies van een woning vindt plaats via het dak, 
buitenmuren, ventilatie, ramen, deuren en vloeren. Op de 
afbeelding hiernaast wordt weergegeven waar de grootste 
energieverliezen te verwachten zijn bij een volledig 
ongeïsoleerde woning met ramen met enkelglas.  
 
Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Maar niet 
alle maatregelen passen bij het type huis in uw hof. Met dit 
advies is er gestreefd naar een juiste balans tussen de 
historische kwaliteit van de woningen, energiebesparing en 
een verhoging van het comfort. In de onderstaande tabel zijn 
maatregelen voorgesteld, waarbij de ingrepen met het meeste 
rendement bovenaan staan.

2
 

 
 

 

Waar in de huisjes Wanneer  Maatregel 

1. Dak Liefst tegelijk 

Laat de daken of de vlieringen isoleren. Zoals het plaatje 
aangeeft gaat de meeste warmte door het dak verloren. Om 
kosten op lange termijn te drukken is het isoleren van alle 
daken tegelijk aan te raden. Zie isolerende maatregelen. 

2. Raam Bewoond 

Isoleer de ramen van de woningen. Het belangrijkst qua 
comfort is het grote raam beneden. Wij raden achterzetramen 
aan, maar andere opties zijn er ook. Zie isolerende 
maatregelen. 

3. Warmtepomp + 
zonneboiler 

n.v.t. 

Laat een verticale waterpomp plaatsen in de binnentuin. Dit 
type warmtepomp haalt warmte uit de bodem. Combineer dit 
met zonneboilers. Met beide maatregelen kan u in een groot 
deel van uw warmtevraag voorzien. Zie energievoorziening 
verduurzamen. 

4. Zonnepanelen  Tegelijk 
Plaats zonnepanelen op het zuidelijke en westelijke 
achterdakvlak. Met deze panelen kan u uw elektriciteitsvraag 
verminderen. Zie energievoorziening verduurzamen. 

5. Deuren Bewoond 
Breng goede kwaliteit tochtstrips aan bij de buitendeuren. 
Rond de meeste deuren bevinden zich op dit moment veel 
grote kieren. 

6. Leidingen n.v.t. 

Laat de leidingen opnieuw isoleren. De huidige isolatie rond de 
leidingen brokkelt af. Door de lange afstand tussen de CV-
ketels en de warmtevragers is isolatie nodig om het 
warmteverlies te beperken.  

7. Radiatoren  n.v.t. 

Plaats radiatorfolie achter de radiatoren. Deze folie kaatst de 
(stralings)warmte van de radiatoren terug de ruimte in. Zo 
vervliegt er veel minder warmte door de dunne muren. Zie 
energievraag verminderen. 

8. Achtergevel 
(binnen) 

Mutatie 
Breng kalkstuc aan op de achtergevel (binnenzijde van de 
woningen). Deze maatregel is beperkt isolerend, maar qua 
comfort zal het veel doen. Zie isolerende maatregelen. 

9. Vloeren  Mutatie 
Breng onder de vloerafwerking op de begane grond en eerste 
verdieping een laag(je) isolatie aan. Zie isolerende 
maatregelen. 

                                                      
2
 De onderbouwing van dit advies, een overzicht van alle mogelijkheden en aandachtspunten voor de uitvoering van de 

verbeteringen vindt u in bijlage I. 
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2.1 ENERGIEVRAAG VERMINDEREN 

Energie besparen begint met het niet-gebruiken van energie. Het niet-gebruiken van energie vergt een 

verandering van gedrag. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw huis te verwarmen tot 18 graden in 

plaats van 21 bespaart u direct energie. En, ook financieel kan u hiermee flink besparen. Met iedere 

graad kouder bespaart u ongeveer €50 per jaar. 

Omdat er in het hofje dertig huisjes staan, met elk een eigen bewoner, is het moeilijk om specifieke 

adviezen te geven. Hieronder staan daarom een dozijn adviezen om energie te besparen met het 

bewonersgedrag: 

1. Verwarm geen ruimtes waar u overdag niet komt/ u zich niet bevindt.  

2. Sluit de deuren van uw woning. Als u dit doet hoeft uw verwarming een minder groot oppervlakte 

te verwarmen. 

3. Vervang uw oude apparatuur voor nieuwe energiezuinige apparatuur. Een wasdroger met een 

A+++ label verbruikt circa 75% minder energie dan een gemiddeld C-label. Dit scheelt op 

jaarbasis al snel € 40, -. 

4. Zet uw elektrische apparaten echt uit. Apparaten in stand-by modus verbruiken nog steeds 

energie. In een gemiddeld huishouden kan dit per jaar al snel € 70, - besparen. En vergeet uw 

telefoonoplader niet uit het stopcontact te halen. 

5. Een waterkoker verbruikt veel stroom. Overweeg om kokend water op te slaan in een thermoskan.  

6. Houd de warmte in de winter zoveel mogelijk binnen en in de zomer zoveel mogelijk buiten. Naast 

het isoleren  van het raam kan u moderne isolerende rolgordijnen plaatsen.  

7. Bij ongeïsoleerde muren gaat veel warmte van de radiator verloren aan het opwarmen van het 

metselwerk. Het toepassen van een reflecterende folie achter de radiatoren beperkt dit en het 

scheelt u al snel € 30, - per jaar. Wij raden aan dit collectief aan te pakken.  

8. Hoe meer water u tijdens het douchen verbruikt, hoe meer geld en energie dit comfort kost. U kan 

uw waterverlies beperken door een waterbesparende douchekop te installeren. 

9. Vervang gloeilampen door LED-lampen. LED-verlichting is tot 70% zuiniger ten opzichte van 

gloeilampen. Slechts één lamp bespaart circa € 12, - per jaar. Installeer bij de lichten buiten 

bewegingssensoren. 

10. De droger is het meest verbruikende huishoudelijke apparaat (zie hieronder). Laat uw was daarom 

aan een wasrek drogen wanneer dit 

mogelijk is. 

11. Ventileer uw woning voldoende. Dit klinkt 

tegenstrijdig als het koud is, maar dat is 

het niet. De lucht in uw woning bevat 

relatief veel vocht. Lucht met een hoge 

vochtigheidsgraad warmt minder snel op, 

en voelt kouder aan. Na ventileren warmt 

uw huis daarom sneller op, en voelt bij 

lagere temperatuur sneller comfortabel. 

12. Maak het energie verbruik per woning 

inzichtelijk (onderscheid tussen vaste 

kosten en daadwerkelijke gebruik). 

Hierdoor worden de bewoners bewust van 

hun eigen energieverbruik. 

 

  

Wassen

Droger

Koeling

Vaatwasser

Overige
apparaten

Verdeling elektriciteitsverbruik 
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2.2 ISOLERENDE MAATREGELEN 

De isolerende maatregelen die wij adviseerden op pagina zes werken wij hier verder uit. Deze 

maatregelen beperken het verlies van energie door de schillen van de woning. Voor elk onderdeel van 

de schil noemen wij verduurzamingsmogelijkheden met technische achtergronden en 

aandachtspunten.  

 

VLOEREN   

 

 
Een dunne laag isolatie op de vloer 

 

Huidige situatie 
In de huidige situatie ligt de begane grondvloer op beton. De 
tussenvloeren bestaan uit houten balken. Er is geen isolatie 
aangebracht. 
 

 

Mogelijkheden  
Het is mogelijk om de vloeren beter te isoleren. Een dikke 
laag is niet mogelijk. Dit zal immers ten koste gaan van 
aansluitingen bij drempels, deuren en plinten (de vloer komt 
immers een stuk hoger te liggen). 
Dunne platen van circa een centimeter zijn wel mogelijk. De 
isolatiewaarde van deze platen zal beperkt zijn: tot  circa 
1,0m²K/W. Door zowel de begane grondvloer als de vloer 
van de eerste verdieping te isoleren zal het toch een redelijk 
rendement opleveren. 
Qua comfort zal deze maatregel meer betekenen. Een 
geïsoleerde begane grondvloer betekent warmere voeten. 
Warme voeten bepalen hebben veel invloed het gevoel van 
comfort. 

 

! 
Omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ 
Beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: 

- de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis  
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GEVEL   

 

Bakstenen muur voorzien van een dunne 
laag kalei van een kalkmortel 

 

Huidige situatie  
De gevels van de woningen bestaan uit massief bakstenen 
muren. De muren zijn op de begane grond aan de voorzijde 
geïsoleerd met een dunne laag tempex isolatieplaten. De 
isolatiewaarde van deze platen is onbekend, maar zal 
gezien de geringe dikte niet hoog zijn. 

 

Mogelijkheden 
Achtergevel:  
Wij raden aan om de achtergevel te voorzien van een 
kalkstuc. Kalkstuc is een historisch bouwmateriaal dat 
eeuwenlang structureel werd toegepast in de bouw. Het 
heeft verschillende superieure kwaliteiten ten opzichte van 
het moderne cement.  
Zo is het zeer ademend (damp-open). Deze 
vochtregulerende eigenschap zorgt ervoor dat teveel vocht 
uit de lucht wordt opgenomen door de wand. Wanneer de 
luchtvochtigheid in de ruimte weer daalt, geeft de wand dit 
weer af. Hierdoor worden de pieken van de luchtvochtigheid 
in de woning afgevlakt.  Tegelijkertijd zuigt het vocht op uit 
de muren, en geeft dat af aan de ruimte. Zo drogen de 
muren enigszins, en wordt het binnenklimaat aangenamer.  
De isolatiewaarde van een kalkstuc is verwaarloosbaar. 
Toch zal het na plaatsing aangenamer voelen in de huizen. 
Dit is puur gevoelsmatig: een stenen muur of met cement 
gestucte muur voelt koud aan doordat deze de 
stralingwarmte van een mens opneemt en niet terug straalt. 
Een materiaal als kalk of hout heeft dat niet en zal dan ook 
warmer aanvoelen. Dit werkt dan ook comfort verhogend. 
 
Voorgevel:  
Het is mogelijk om de tempex voorzetwand te vervangen, 
maar gezien het kostenplaatje, en meer urgente prioriteiten, 
raden wij dit af. 

 

! 
Omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ 
De beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: 

- de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis 
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DAK   

 

Dak hofjeswoning 
 
 
 
 

 

Vlieringvloer hofjeswoning 

 
 
 
 
 

 

Huidige situatie  
De daken van de woningen zijn in de huidige situatie niet 
geïsoleerd.  
 

 

Mogelijkheden 
De meeste warmte van een woning gaat verloren via het 
dak. Het is daarom zeer aan te raden om het dak te 
isoleren. Dakisolatie kan in de huidige situatie op drie 
manieren. Elk van deze mogelijkheden heeft eigen nadelen. 
 
Afhankelijk van de financiële situatie en de wensen van de 
bewoners zal een van de volgende oplossingen voor Hof 
Meermansburg de beste zijn: 
 
1. Isoleren aan de buitenzijde. 

Isolatiewaarde: circa 4,0m
2
K/W 

Kans op vochtschade: nihil 
Kosten: hoog 

Nadelen:  

 De goot moet breed genoeg zijn. Dit zal voor de 
hofjeswoningen betekenen dat de goot verbreed moet 
worden.  

 Deze ingreep moet voor alle woningen tegelijkertijd 
worden toegepast. Immers: het dak komt een stuk 
omhoog. Als een woning dit doet verliest het hofje voor 
lange tijd haar uniformiteit.  

 Tot slot zullen de kosten hoog zijn omdat alle 
dakpannen verwijderd, en teruggeplaatst, moeten 
worden. 

 
2. Isoleren aan de binnenzijde. 

Isolatiewaarde: circa 2,5m
2
K/W 

Kans op vochtschade: aanwezig 
Kosten: gemiddeld 

Nadelen: 

 Relatief lage isolatiewaarde. 
 Verlies ruimte. 
 Kans op vochtschade bij aansluitingen met balken. 
 
3. Isoleren van de zoldervloer. 

Isolatiewaarde: circa 3,5m
2
K/W 

Kans op vochtschade: nihil 
Kosten: gemiddeld 

Nadelen: 

 Deze vorm van isolatie heeft pas effect als de deuren 
naar de zolder gesloten blijven. 

 Zolderverdieping valt buiten de thermische zone, en zal 
dus koud zijn. 
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V 

Aandachtspunten  
Elk van de opties heeft eigen aandachtspunten. Deze 
worden op deze, en op de volgende, pagina’s toegelicht. 
 
Bij optie 1, isoleren aan de buitenzijde, moet er gelet 
worden op de volgende aandachtspunten: 
o Dakisolatie aan de buitenzijde waterkerend uitvoeren 

door middel van een waterkerende laag aan de 
buitenzijde van het isolatiemateriaal. Bevestig de folie 
zo goed mogelijk door middel van tape.  

o Huidige dakpannen hergebruiken.  
o Indien het dak aan de buitenzijde is geïsoleerd is, is het 

niet mogelijk (op een later moment) ook aan de 
binnenzijde te isoleren, zo ontstaat er verstikking van 
het houtwerk met vochtschade als gevolg.  

o Door het isoleren van de kap kan de binnentemperatuur 
stijgen. Hierdoor kan de lucht meer waterdamp 
bevatten. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om de 
waterdamp af te voeren. Om deze reden is ook het 
afdichten van naden en kieren met kit of PUR-schuim 
niet wenselijk.  

 
 
 

 

 
 

X 

 

 
 

V 

Bij optie 2, isoleren aan de binnenzijde, moet er gelet 
worden op de volgende aandachtspunten: 
o Het is wenselijk de bestaande spanten en gordingen in 

het zicht laten.  
o Dakisolatie aan de binnenzijde dampdicht uitvoeren 

door middel van een dampremmende laag aan de 
binnenzijde van het isolatiemateriaal. Let hierbij op 
aansluitingen bij spanten en gordingen, hier is het lastig 
de dampdichte folie te verwerken. Bevestig de folie zo 
goed mogelijk door middel van tape. Het toepassen van 
kit of PUR-schuim niet wenselijk vanwege de beperkte 
reversibiliteit en het verstikkende eigenschappen op het 
houtwerk. 

o De ruimte tussen isolatie en het dakbeschot dient 
geventileerd te worden met buitenlucht.  

o Door het isoleren van de kap kan de binnentemperatuur 
stijgen. Hierdoor kan de lucht meer waterdamp 
bevatten. Voldoende ventilatie is noodzakelijk om de 
waterdamp af te voeren.  

o Indien het dak aan de binnenzijde is geïsoleerd is, is het 
niet mogelijk (op een later moment) ook aan de 
buitenzijde te isoleren, zo ontstaat er verstikking van het 
houtwerk met vochtschade als gevolg 

 

 
 

X 
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Zoldervloerisolatie 

V 

Bij optie 3, zoldervloerisolatie, moet er gelet worden op de 
volgende aandachtspunten: 

o Let er bij het isoleren op dat er een stevig materiaal 
wordt gekozen zodat u er nog op kan lopen. Of het 
isolatiemateriaal wordt afgewerkt met een beloopbare 
afwerking. 

o Om deze isolatie aan te brengen moeten de zolders 
tijdelijk leeg zijn. 

o Het toepassen van kit of PUR-schuim om de naden af te 
dichten is niet wenselijk vanwege de beperkte 
reversibiliteit en het verstikkende eigenschappen op het 
houtwerk. 

o Door het isoleren van de zoldervloer kan de 
binnentemperatuur stijgen. Hierdoor kan de lucht meer 
waterdamp bevatten. Voldoende ventilatie is 
noodzakelijk om de waterdamp af te voeren. 

 

! 
Omgevingsvergunning vereist. 

 

€ 

Beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: 

- de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis 
 

- de subsidieregeling Energiebesparing eigen Huis van 
het RVO (Het Rijk). 

o niet beschikbaar voor zoldervloerisolatie 
o minimale isolatiewaarde 3,5m

2
K/W 
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RAMEN EN DEUREN    

 

 
Ramen in de voorgevel 

 

 
Bovenlicht deur 

 

 
Detail van de roeden 

 
 
 
 
 
 
 

 

Huidige situatie  
De ramen van de hofjeswoningen zijn bezet met enkelglas 
in kleine roeden. Deze ramen zijn recent vervangen. 
Het grootste probleem van de woningen qua comfortverlies 
is het grote raam in de voorgevel begane grond. 
Verscheidene bewoners hebben provisorisch geprobeerd 
om deze ramen te isoleren. 
 

 

Mogelijkheden 
Het is aan te raden om de ramen beter te isoleren. De 
hoogste prioriteit heeft het grote raam beneden – maar ook 
de andere ramen kunnen geïsoleerd worden. Er zijn drie 
goede mogelijkheden om de ramen beter te isoleren.  
 
Afhankelijk van de financiële situatie en de wensen van de 
bewoners zal een van de volgende twee oplossingen voor 
Hof Meermansburg de beste zijn: 
 
1. Achterzetramen 

Isolatiewaarde: hoog 
Geluiddempende kwaliteiten: goed 
Kierdichting: zeer goed 

Nadelen: 

 Esthetisch minder aantrekkelijk. 
 Ventileren is lastiger. 
 
2. Gelaagd glas 

Isolatiewaarde: laag 
Geluiddempende kwaliteiten: gemiddeld 
Kierdichting: slecht 

Nadelen: 

 Relatief kostbaar in geval van veel kleine raampjes. 
 Kieren moeten apart gedicht worden. 
 
Naast deze twee structurele oplossingen is er nog een 
relatief goedkope optie: speciaal ontwikkelde isolerende 
gordijnen. Deze optie kan ook in combinatie met optie 1 of 2 
worden toegepast. 
 
3. Isolerende gordijnen 

Isolatiewaarde: laag/gemiddeld 
Geluiddempende kwaliteiten: slecht 
Kierdichting: slecht 

Nadelen: 

 Werkt alleen isolerend als ze gesloten zijn. 
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Openklapbaar achterzetraam 

 

V 

Aandachtspunten  
Elk van de opties heeft eigen aandachtspunten. Deze 
worden op deze, en op de volgende, pagina’s toegelicht. 
 
Bij optie 1, achterzetramen, moet er gelet worden op de 
volgende aandachtspunten: 
o De ruimte tussen het raam en het achterzetraam dient 

met buitenlucht geventileerd te worden.  

o Bevestig het achterzetraam op zoveel mogelijk punten 
om luchtdichtheid te benaderen. Dit is noodzakelijk om 
condensatie op het glas zoveel mogelijk te voorkomen. 

o De detaillering en de onderverdeling (of indeling) van 
het achterzetraam mag niet detoneren met het 
bestaande raam. Een indeling met één glasvlak heeft de 
voorkeur. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, volg 
dan de indeling van het bestaande raam.  

o Kies de kleur van het raam of een donkere (doffe) kleur. 
o Achterzetramen zijn in diverse samenstellingen 

verkrijgbaar. Zo zijn er vaste, draai- en 
schuifuitvoeringen. Op de afbeelding hiernaast ziet u 
een type volglazen achterzetraam dat erg geschikt is 
voor schuiframen, omdat het onderste stuk omhoog 
geklapt kan worden. Zo kunt u het schuifraam nog 
gemakkelijk openen om de woning extra te ventileren en 
uw vensterbank gebruiken.  

o Indien alleen de begane grond wordt voorzien van een 
achterzetraam blijven er voldoende mogelijkheden voor 
ventilatie aanwezig. Mocht ook het raam op de etage 
worden voorzien van achterzetramen een extra 
ventilatievoorziening aan te raden. Bijvoorbeeld op de 
etage via een ventilatiepan en op de begane grond via 
een mechanische toevoer achter de radiator via een 
rooster in de vorm van en ter grote van een baksteen  
 

 

 
 

X 

 

 
 

V 

Bij optie 2, gelaagd glas, moet er gelet worden op de 
volgende aandachtspunten: 
o Vaak moet het bestaande raam worden aangepast om 

het dikkere glaspakket erin te laten passen. Hiervoor 
moet een deskundige de sponning van het bestaande 
raam ruimer maken door middel van frezen. 
Bij voorkeur wordt er enkel in horizontale richting 
gefreesd en niet in verticale richting (zie afbeelding), 
omdat hierdoor een zwakke plek ontstaat voor houtrot. 
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X 

 
o Door het toepassen van dubbelglas neemt het totale 

gewicht van het raam toe. De huidige contragewichten 
van schuiframen functioneren mogelijk niet meer goed. 
Als de huidige contragewichten van schuiframen niet 
meer voldoen zijn er twee mogelijkheden: 

1. Het verzwaren van de huidige gewichten door 
ze langer te maken of te vervangen door lood. 

2. Een veersysteem toepassen ter plaatse van de 
bestaande gewichten, zodat deze niet zichtbaar 
is. Ook wel “houtje touwtje” systeem genoemd. 

Bij beide aanpassingen is het belangrijk dat de huidige 
betimmeringen, zoals beleglatten en koplatten 
gehandhaafd blijven. 

o Het is mogelijk historisch glas aan de buitenkant (alleen 
het buitenblad van het nieuwe dubbel glas) toe te 
passen. Dit kan – vooral bij een hofje – een mooi 
historisch straatbeeld opleveren.  

o In de huidige situatie is het enkelglas verwerkt door 
middel van stopverf. Het is van belang het nieuwe glas 
op een zelfde manier te verwerken. 

 
 

 
Isolerende gordijnen 

 

V 

Bij optie 3, isolerende gordijnen of ouderwetse 
overgordijnen,  moet er gelet worden op de volgende 
aandachtspunten: 

o Deze optie kan toegepast worden in combinatie met 
optie 1 of 2, of apart. 

o Isolerende gordijnen helpen alleen als ze gesloten 
worden. Beslis dus voor aanschaffing hoe ze gebruikt 
gaan worden. 

o De isolatiewaarde van isolerende gordijnen is beter dan 
standaard (niet HR++) dubbel glas. 

o Zorg dat de gordijnen goed passen in de ramen, en dat 
ze correct aansluiten op de vensterbank. Laat ze niet 
over de radiator vallen: op die manier wordt alleen de 
ruimte tussen het gordijn en het raam verwarmd. (Zie 
foto links, onder.) 

o Pas ook kierdichting toe bij deze ingreep. Zo 
vermindert u ook het energieverlies wanneer u de 
gordijnen open heeft. 

o Overgordijnen werken ook goed bij voordeuren. 

 

 

Gordijnen over radiatoren 
 

X 
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Een schuifraam met VR-strippen 
 

V 

Kierdichting 
Eén van de belangrijkste oorzaken van energieverlies en 
discomfort in een woning zijn kieren. Langs de schuiframen 
van de hofjeswoningen vonden wij nogal wat kieren. Het is 
zeer aan te raden om deze kieren te dichten.  
Wij raden VR-strippen aan voor schuiframen. Links ziet u 
een afbeelding een dergelijke strip. Frees deze strips in het 
bestaande houtwerk. 
 
Achterzetramen dichten automatisch alle kieren. Immers: 
het achterzetraam wordt over de kieren heen geplaatst. Bij 
gelaagd glas en isolerende gordijnen is kierdichting 
noodzakelijk om het gewenste rendement te halen.  
 
Ook bij de buitendeuren waren ondanks kierdichting grote 
kieren zichtbaar dit tocht veroorzaakten. Stel de deuren 
opnieuw af en verbeter de kierdichting. 
 

 

! 
Omgevingsvergunning vereist. 

 

€ 

Beschikbare subsidie(s) voor deze ingreep zijn: 

- de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis 
 

- de subsidieregeling Energiebesparing eigen Huis van 
het RVO (Het Rijk). 

o niet beschikbaar voor isolerende gordijnen en/of 
gelaagd glas 

o minimale oppervlak: alle ramen van de woning 
o minimale isolatiewaarde van de ramen: 

1,2W/m2K 
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2.3 ENERGIEVOORZIENING VERDUURZAMEN 
In de bestaande situatie worden de huizen verwarmd met HR-107 ketels. De regentenkamer, en de 
grotere huisjes op nummers 21 en 30 hebben eigen CV-ketels. De overige 28 woningen worden 
verwarmd met twee CV-ketels. Warm water is tevens afkomstig van deze combiketels en van een 
boiler.  
 
Het is interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn qua duurzame opwekking. Drie 
mogelijkheden die wij hier zullen uitwerken zijn zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp. 
 

ZONNEPANELEN   

 

 
Impressie van zonnepanelen op het 

zuidelijk georiënteerde dakvlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige situatie 
De voorgevel van het hof is noord georiënteerd. Het hof is in een 
traditionele U-vorm gebouwd. Dit betekent dat er drie interessante 
achterdakvlakken zijn: oost, zuid en west. Al deze oriëntaties zijn 
gunstig voor zonnepanelen.  
 

Mogelijkheden  
Voor zonnepanelen op monumenten heeft de Leidse 
Welstandscommissie richtlijnen opgesteld. Deze zijn na te lezen in de 
Welstansnota (zie voetnoot, vanaf pagina 204).

3
 

De zwaarst wegende richtlijn is dat de panelen niet vanaf de 
openbare ruimte te zien mogen zijn. Wij hebben dit getoetst, en tot de 
conclusie gekomen dat hierdoor het oostelijk georiënteerde dakvlak 
afvalt. Deze is volledig zichtbaar vanaf de Hekkensteeg.  
Het zuidelijk - en westelijke georiënteerde dakvlak zijn niet zichtbaar, 
en dus geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. 
 

Opbrengst 
Gezien de grootte van het dak, en de richtlijnen, kunnen er op beide 
dakvlakken 15 zonnepanelen geplaatst worden. Op onze 
satellietfoto’s van verschillende jaren bevinden zich geen 
schaduwmakers zoals bomen. Uitgaande van deze optimale situatie 
zal de opbrengst in het meest gunstige geval voor het zuidelijke 
dakvlak 2498 kWh per jaar zijn. Dit is een besparing van €560. Voor 
het westelijk dakvlak zal de opbrengst in het meest gunstige geval 
2248kWh per jaar zijn. Dit is een besparing van €505. Hiermee hebt u 
zeker vier huisjes volledig voorzien van duurzame stroom.  
 

Aandachtspunten 
Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten zijn enkele 
extra richtlijnen opgesteld. Deze zijn nu te lezen in de Welstandsnota 
(voetnoot 3). Samengevat zijn dit de richtlijnen: 

o De panelen zijn niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte, 
o De panelen worden onder dezelfde hellingshoek als het dakvlak 

geplaatst, 
o De panelen worden in een aaneengesloten patroon geplaatst, 
o Er wordt minimaal 1 m afstand gehouden vanaf de dakrand, 
o Er wordt minimaal 1 m afstand gehouden tot de nok, 
o Er wordt minimaal 50 cm afstand gehouden tot de goot, 
o Er wordt één formaat toegepast, 
o De randen en zichtbare beplating van de panelen worden 

uitgevoerd in een donkere, doffe kleur. 
o De Welstands- en Monumentencommissie Leiden heeft 

aangegeven ter hoogte van de schoorstenen een onderbreking 
van de serie panelen aan te brengen. 

                                                      
3
 De Welstandsnota vindt u hier: 

http://leiden.welstandinbeeld.nl/Data/Gemeenten/Leiden/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_2f7df5bf-5f22-4b46-b9ca-
70ea2445ddaa/0810_Welstandnota%20Leiden%202014_lowres_3nov.pdf 
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! 
Omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ 
Voor zonnepanelen zijn geen subsidies beschikbaar. De 
BTW mag wel worden teruggevraagd van de 
belastingdienst. 
Als energieondernemer moet u jaarlijks een bedrag 
afdragen. 

 

ZONNEBOILER   

 

Moderne zonnecollectoren voor de 
zonneboiler 

 
 
 
 
 

 

Warmte winning systeem met aluminium 
geleiders onder de pannen 

 
 
 
 
 

 

Huidige situatie 
De voorgevel van het hof is noord georiënteerd. Het hof is in een 
traditionele U-vorm gebouwd. Dit betekent dat er drie interessante 
achterdakvlakken zijn: oost, zuid en west. Al deze oriëntaties zijn 
gunstig voor zonnecollectoren.  
 

Mogelijkheden  
Zonneboilers verwarmen vloeistof met de zon. Hiermee bespaar je 
dus niet op je elektriciteit – zoals zonnepanelen – maar op gas. 
Immers: de CV-ketel hoeft minder gas te verstoken om het water op 
te warmen omdat dit al enigszins op temperatuur is.  
 
Voor de installatie van een zonneboiler moeten er op het dak 
zonnecollectoren geplaatst worden. Door middel van zonnewarmte 
wordt een vloeistof verwarmd. Deze warmte wordt gebruikt voor de 
voorverwarming van uw warme tapwater en verwarming. De CV ketel 
hoeft daardoor minder te verwarmen en bespaart gas Bij de centrale 
verwarming zal een boiler geplaatst worden. Hierin wordt het warme 
water uit de zonnecollectoren opgeslagen.  
 
Er zijn twee varianten van collectoren mogelijk. 

1. Zonnecollectoren op de pannen 
2. Zonnewarmte winning onder de pannen 
 
Zonnecollectoren op de pannen 
De richtlijnen voor zonnecollectoren zijn gelijk aan die van 
zonnepanelen. Op Hof Meermansburg kunnen ze – in verband met 
zichtbaarheid – geplaatst worden op het zuidelijk en westelijk dakvlak.  
 
Aandachtpunten: 

 Beperkt oppervlakte op het dakvlak 
 Geboden aan de regels vanuit de welstandsnota 
 Grote afstand tot de verwarmingsinstallatie 
 
Zonnewarmte winnen onder de pannen 
Bij het toepassen van een boilersysteem onder de bestaande pannen 
gelden de volgende aandachtspunten: 
o Een deel van de pannen moeten zorgvuldig worden afgenomen 

en herplaatst.  
o Dit systeem kan ‘gewoon’ door een dakdekker worden 

aangebracht. Bijbehorende installaties dienen door een 
deskundige geïnstalleerd te worden.  

o Dit systeem wordt aangesloten op uw CV ketel. Laat een 
deskundige bepalen of uw huidige ketel geschikt is voor dit 
systeem.  

o De leidingen liggen beschut onder de dakpannen en worden niet 
bevuild, waardoor weinig onderhoud nodig is.  
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Aandachtpunten: 

 Geheel het dakvlak kan gebruikt worden. 
 Grote afstand tot de verwarmingsinstallatie. 
 

Opbrengst 
Wij hebben/kennen geen betrouwbare tools voor het berekenen van 
de opbrengst van zonnecollectoren. Gemiddeld bespaart een gezin 
met vier personen met één zonneboiler 15% op de gasrekening.  
 

Warmtepomp 
Zonneboilers werken zeer goed samen met warmtepompen. De 
warmtepomp haalt dan warmte uit de aarde, en de zonnecollectoren 
van de zonnestralen. Gecombineerd kunnen beide apparaten in een 
groter deel van de warmtevraag voorzien. Daarnaast kan de 
overtollige warmte in de zomer worden gebruikt om de warmte in de 
grond aan te vullen zodat de bronnen niet raken uitgeput. 
 

 

! 
Omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ 
Het Rijk stimuleert de aanschaf van zonneboilers met de 
subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie. U 
kan ongeveer 25% van de investering met deze subsidie 
terugkrijgen. 
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WARMTEPOMP   

 
De warmtepomp (midden). Water uit de 

bodem komt aan de pomp. In het 
buffervat rechts  wordt het verwarmde 

water opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige situatie 
Zoals veel hofjes bezit ook Hof Meermansburg een grote binnentuin. 
Dit soort grote oppervlakten zijn interessant voor water-
warmtepompen.   

Mogelijkheden  
Er zijn twee types warmtepompen: lucht en water warmtepompen. 
 
Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de lucht. Een groot nadeel 
aan deze warmtepomp is dat het veel kabaal maakt en ergen 
zichtbaar geplaats moet worden. Dit is voor de serene rust binnen 
een hofje ongewenst. En daarnaast is er geen gezichte locatie waar 
deze buitenunits geplaatst kunnen worden. Daarom valt deze optie – 
wat ons betreft – af. 
 
Water-warmtepompen halen warmte uit de grond, kanalen of 
fabrieken. Water in grote (metalen) leidingen wordt rondgepompt in 
de bron. De bron – bv de bodem, een kanaal of een fabriek – warmt 
het water in de leidingen op. De warmtepomp koelt dit water weer af. 
Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens in de 
warmtevrager – huizen – rondgepompt. Om warmtevragers direct van 
warmte te voorzien wordt er een buffervat bijgeplaatst. 
 

Opbrengst 
De tuin van Hof Meermansburg biedt zeer goede mogelijkheden om 
een tiental verticale leidingen te plaatsen. Deze kunnen tot circa 150 
meter de grond in gaan, en halen hun warmte uit deze grond.  
 
Het is moeilijk te voorspellen wat de opbrengst van een water-
warmtepomp zal zijn. Dit is sterk afhankelijk van een aantal factoren: 
bodemsamenstelling, temperatuur van de bodem, de grootte van de 
warmtevraag, concurrerende warmtepompen, diepte van de leidingen 
en de mate waarin de grond uitgeput raakt. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de opbrengst moet er een 
warmtetransmissie berekening worden uitgevoerd. Deze berekening 
toont u hoeveel warmte er verloren gaat door de schil van uw woning. 
Met deze kennis kan u bepalen wat het rendement van de 
warmtepomp moet zijn om de huizen van warmte te voorzien. 
 
N.B. een warmtepomp kán zeer rendabel zijn. In Leiden is een 
verticale water-warmtepomp toegepast in het Oude Liedenhuis. Hier 
kunnen alle zes appartementen in de winter verwarmd, en in de 
zomer gekoeld, worden met de warmtepomp. Dit huis bestaat uit 
3000m3 met ongeïsoleerde gevels en ramen en is daarmee qua 
opbouw gelijk aan de hofjes woningen. Wel is hier gekozen voor 
vloerverwarming en een goed geïsoleerde kap. Hier zijn 7 bronnen 
geslagen en is een warmte buffervat van 500 liter aanwezig..  
 

Aandachtspunten 
De warmtepomp is een zeer innovatief en duurzaam alternatief voor 
gasverwarming. Als alles goed uitpakt kan het zijn dat u alle huisjes 
kan verwarmen met de warmtepomp. Er zijn echter wel belangrijk 
aandachtspunten: 

o Een warmtepomp werkt op lage temperatuur (circa 55 graden). 
Om op een lage temperatuur te verwarmen moeten de huisjes 
eerst beter geïsoleerd worden. Een algehele isolatiewaarde van 
3,5 wordt aangeraden (maar is niet vereist zie het Oude 
Liedenhuis).  
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o De huidige radiatoren zijn niet geschikt om de woningen te 
verwarmen met lagere temperatuur verwarming uit de 
warmtepomp. Een vereiste is dat er nieuwe hoog-rendement 
radiatoren worden geplaatst. 

o Een warmtepomp is duur. In het Oude Liedenhuis bedroegen de 
kosten drie jaar geleden €50.000. Het zal nu wellicht de helft 
goedkoper zijn, maar qua capaciteit vraagt het hofje met zijn ca 
7000m3 meer bronnen en een grotere voorraadvat ivm het 
toepassen van radiatoren en geen vloerverwarming.  

o Het installeren van de verticale leidingen de grond in vergt een 
heftige ingreep. Tijdens de installatie zal de hoftuin er hoe dan 
ook uitzien als een bouwput. Maak dan ook een goed routeplan 
om de schade te beperken. 

o Als de vraag naar warmte te groot is kan de grond uitgeput raken. 
De koude dat vanuit de huisjes de grond in wordt gebracht 
overtreft dan de capaciteit van de bodem om zichzelf op te 
warmen. Als dit gebeurt loopt de capaciteit van de warmtepomp 
achteruit. Het is dan ook belangrijk zomers de woningen te koelen 
met het water uit de warmtepomp.  

o Een combinatie met de zonneboilers is aan te raden om de 
capaciteit te verhogen het uitputten van de bronnen te 
voorkomen. 

o Uw nieuwe CV-ketels kunnen als back-up blijven dienen. 
Wanneer de warmtepomp niet aan de warmtevraag kan voldoen 
springen deze ketels bij. 

o Het eerste jaar vraag extra controles op de instellingen. 

 

! 
Omgevingsvergunning verplicht. 

 

€ 
Het Rijk stimuleert de aanschaf van zonneboilers met de 
subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie. U 
kan ongeveer 25% van de investering met deze subsidie 
terugkrijgen. 

 
 

OVERIGE INSTALLATIES   

 
 
 

 

Huidige situatie  
Het hofje wordt centraal verwarmd door een HR ketel in 
combinatie met een boilers voor het warme water. Via de 
zolders lopen grote leidingen die de warmte naar de 
hofjeswoningen brengt.  
  

Warmte 

Mogelijkheden 
1. De leidingen zijn met name bij de laatste woningen in de 

serie over gedimensioneerd. Het verkleinen van de 
leidingen kan het verlies aan warmte beperken. 

2. De leidingisolatie is zwaar verouderd en deels 
verpulverd. Vervang deze isolatie door nieuwe 
effectievere isolatie. 

3. Zorg voor een goede thermostaat per woning om de 
warmte vraag meer te sturen en bij ongebruikte ruimte 
de verwarming dicht te draaien. 

 Stroom 

4. Vervang de lampen in de centrale ruimtes voor led-
verlichting en plaats bij buitenlampen lichtsensoren in 
centrale ruimtes bewegingscensoren. 

 Water 

5. Installeer doorstroombegrenzers. 
6. Installeer een waterbesparende douchekop. 
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3. VERGUNNINGEN  
 

Hof Meermansburg is aangewezen als rijksmonument. Een gebouw wordt aangewezen als monument 

wanneer het dermate veel cultuurhistorische waarde bezit dat het voor de toekomstige generaties 

behouden moet blijven. Praktisch betekent het dat zowel het exterieur als het interieur beschermd zijn. 

Om teloorgang van het monument te voorkomen is het verplicht om voor verschillende maatregelen 

vergunningen aan te vragen.  

Het is echter niet zo dat er voor elke maatregel een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. 

De energiebesparende tips (pagina 7) zijn vergunningvrij. Isolerende maatregelen (pagina’s 8-16) zijn 

vergunningplichtig omdat dit een meer structureel karakter heeft, en risico’s meebrengt op het gebied 

van vocht en verstikking. Initiatieven voor duurzame energievoorziening (pagina’s 17-21) zijn ook 

vergunningplichting. Immers: het uitstraling van een monument verandert hierdoor. 

Wanneer een maatregel vergunningplichtig is, moet er een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. Het is aan te raden om voor zoveel mogelijk maatregelen in een keer een vergunning 

aan te vragen. Zo kan gunstig zijn voor de leges, en kan u meer in een keer uitvoeren. Met aanvragen 

ondersteunen wij graag met onze contacten en kennis.  

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u hier.  

 

  

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/omgevingsvergunning/
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4. SUBSIDIES 
 

Voor het verduurzamen van woningen zijn verschillende subsidies beschikbaar. Eigenaren van 

moderne huizen kunnen van al deze subsidies redelijk makkelijk gebruik maken. Helaas is het voor de 

groep huizen die het meest verspillend zijn – monumenten – niet zo makkelijk. Zo zijn er minimale 

oppervlaktes, minimale isolatiewaardes en eisen ten aanzien van de rechtsvorm van de aanvrager.  
In de tabel hieronder (en volgende pagina) staan alle interessante subsidies opgesomd.  

SUBSIDIE EISEN + OPBRENGST HAALBAARHEID 

Gemeente Leiden: 
Investeren in Thuis 

Eisen: 

 Isolatiemaatregelen: 
o Bodemisolatie 
o Gevelisolatie 
o Vloerisolatie 
o Spouwmuurisolatie 
o Dakisolatie 
o Hoogrendementglas 

(HR++), met eventueel 
kierdichting 

o Glas met een U-waarde van 
4,0 U/m2K of beter, met 
eventueel kierdichting 

 
Opbrengst: 

 25% van de investering 
 max = €5.000 
 

Positief: 

 Dakisolatie 
 Vloerisolatie 
 Glasisolatie 
 Gevelisolatie 

Gemeente Leiden: 
Aanvullende subsidie  

Eisen: 
Betreft een aanvullende subsidie 
 
Opbrengst: 
Tzt bepalen 

Neutraal: 

 Invulling nog onduidelijk, 
afhankelijk van plannen 
en financiële situatie 

Het Rijk: 
Energiebesparing Eigen 
Huis 

Eisen: 

 Eigenaar/VvE aanvrager 
 Isolatiemaatregelen: 

o Spouwmuur  
o Binnengevelisolatie  
o Buitengevelisolatie  
o Dakisolatie  
o Vloerisolatie  
o Bodemisolatie  
o HR++ / achterzetramen, 

minimale isolatiewaarde 1,2 
 Minimaal twee isolatiemaatregelen 
 Per ingreep zijn hoge eisen t.a.v. 

isolatie  
 Per ingreep eisen per oppervlak 

o Deze gelden niet bij gehele 
woning 

 
Opbrengst: 
Bedrag wordt bepaald per m2. Er is 
geen maximum. 

Negatief: 

 Minimale isolatiewaarde 
eisen worden niet 
gehaald 

 Meermansburg is 
stichting 

 Subsidiepot bijna op 
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SUBSIDIE EISEN + OPBRENGST HAALBAARHEID 

Het Rijk: 
Investeringssubsidie 
Duurzame Energie 

Eisen: 

 Apparaten: 
o Warmtepomp 
o Zonneboiler 
o Pelletkachel 
o Biomassakachel 

 Het apparaat moet geïnstalleerd 
zijn voor aanvraag 

 Stichtingen mogen aanvragen 
 Duurzaamheidseisen t.a.v. 

prestatie per apparaat 
 
Opbrengst: 

 Warmtepomp: 
o Aanschaf: ca. €20.000-

50.000 
o Subsidie: €5.000-15.000 

 Zonneboiler: 
o Aanschaf: €2.500 
o Subsidie: €500 

 Pelletkachel: 
o Aanschaf: €1.500 
o Subsidie: €500 

 Biomassakachel: 
o Aanschaf: €6.000 
o Subsidie: €2.500 

Positief: 

 Warmtepomp 
 Zonneboiler 
 

Belastingdienst: 
BTW terugvragen + betalen 
als energieondernemer 

Eisen: 

 Geldt voor aanschafbedrag 
zonnepanelen  

 Als stichting levert u stroom aan de 
bewoners, en terug naar de 
energieleverancier. U bent dan 
energieondernemer. Er moet 
daarom een bedrag per jaar 
betaald worden. 

 
Opbrengst: 

 21% aanschafprijs 
 
Betaling: 

 ca. €120 per jaar 

Neutraal: 

 De BTW teruggave is 
ongeveer 10 maal het 
bedrag per jaar dat je af 
moet dragen. Het tiende 
jaar is dus het break-
even point. Daarna ga je 
meer af moeten dragen 
dan je ontvangt. (Als 
deze regelgeving blijft 
bestaan.) 
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SLOTWOORD 
 

Hof Meermansburg is het eerste hof waarvoor wij een rapport als dit hebben opgesteld. Het viel ons 

op dat een hofje geheel eigen uitdagingen heeft. Zo moet de eenheid bewaard blijven, en is het 

moeilijk om het bewonersgedrag in kaart te brengen. In vergelijking met woningen zijn er echter ook 

kansen. Zo kan een hofje met één integrale maatregel zeer veel energie besparen. Welke 

maatregelen u wilt doen is aan u. 

Uit dit rapport is blijkt dat u op zeer diverse manieren energie kan besparen. U kan de energievraag 

verminderen door bewoners te onderwijzen op het gebied van energiegedrag. U kan er ook voor 

kiezen om het energieverlies te verminderen door de huisjes te isoleren. Tot slot zijn er mogelijkheden 

om de energievoorziening te verduurzamen waardoor de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd.    

Bedankt voor het vertrouwen in ons. Wij hopen dat dit rapport aan uw eisen voldeed, en dat het een 

handreiking is om Hof Meermansburg te verduurzamen. Onze samenwerking stopt hier – wat ons 

betreft – nog niet. Wij ondersteunen nog graag met het verkrijgen van subsidies en vergunningen. Ook 

zijn wij altijd bereid om te sparren over hier genoemde maatregelen, of andere ideeën.   
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Aansprakelijkheid   
ELO beoogt op een objectieve wijze te adviseren over de mogelijke energiebesparende maatregelen 
bij historische panden. Er is zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van dit rapport en de 
daarin opgenomen gegevens. ELO kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de niet onder haar beheer staande gegevens die aan ELO ten behoeve 
van dit rapport zijn aangeleverd. Omdat de opname zich beperkt heeft tot een visuele opname zonder 
daarbij te ontmantelen, kan het bovendien zo zijn dat bij uitvoering van dit advies nog verrassingen 
tevoorschijn komen, en is de wijze en kwaliteit van uitvoering bepalend voor het rendement en het 
risico op schade. ELO, noch de gemeente Leiden, kunnen daarom enige aansprakelijkheid 
aanvaarden voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig 
opzicht verband houdt met het gebruik van dit rapport. Bespreek de aanpak daarom altijd met uw 
aannemer. 
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