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1. Aanleiding 
 
Het college van regenten van het Hof Meermansburg is een verduurzamingsproject gestart. Men 
hoopt daarmee aanzienlijke jaarlijkse besparingen te realiseren en alvast een voorlopig plan te 
ontwikkelen naar een gasvrij complex.  

Een eerste stap is inmiddels gezet door Erfgoed Leiden (ELO) een energiescan uit te laten voeren. Dit 
rapport van Erfgoed Leiden is ter inzage gegeven aan EnergiekLeiden tezamen met de vraag om de 
implicaties van deze maatregelen verder uit te werken. Voor zover mogelijk moeten de door Erfgoed 
voorgestelde maatregelen worden voorzien van indicatieve kosten en te verwachten resultaten. Er 
zal een registratie plaatsvinden van de huidige installaties, apparatuur en al genomen 
energiebesparende maatregelen. Ter plaatse wordt bepaald en vastgelegd hoe alle elektrische 
apparatuur staat geschakeld. Daarnaast wordt de verwarmingsinstallatie voor iedere ruimte in kaart 
gebracht en rendement van de ketel.    

Vanzelfsprekend is het van belang dat de nieuwe energieopwekkende of besparende maatregelen na 
plaatsing het historische karakter van de panden geen geweld aan doen. 

1.1  Grondslag rapport 
In dit rapport wordt uitgegaan van indicatieve gegevens met betrekking tot kosten, besparingen en 
terugverdientijden. De offertes, die de basis van dit stuk vormen, zijn afgeven door aannemers en 
installateurs die bekend staan als ter zake kundige partijen. Belangrijk is te weten dat er niet is 
onderhandeld over prijs of aanvullende uitvoeringseisen. Deze ramingen zijn bedoeld om richting te 
geven aan het besluitvormingsproces in dit verduurzamingstraject en bevatten om die reden geen 
post onvoorzien. Indien er voor een bepaalde maatregel wordt gekozen is het derhalve verstandig 
om de betrokken leverancier en liefst nog een of twee andere partijen te vragen om een nader 
uitgewerkte offerte. 

 Getoonde cijfers en resultaten zijn volgens opdracht indicatief en zijn gebaseerd op een 
combinatie van feiten en aannames die gelden voor een voorbeeldwoning en daarna zijn 
geëxtrapoleerd. 

 Bij berekening van de terugverdientijden wordt uitgegaan van gelijkblijvende economische 
factoren zoals energieprijzen en wetgeving.  

 Er wordt geen rekening gehouden met rentevergoedingen of leningen.  
 Berekeningen gaan uit van een verbetering van de zogenaamde U-waarde door het 

aanbrengen van een extra isolerende laag bij een bepaald oppervlak. De U waarde wordt 
uitgedrukt in W/m²K oftewel de hoeveelheid warmte (Watt) die door een vierkante meter 
(m²) scheidingslaag verloren gaat bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin (K) tussen 
binnen- en buitenkant van de scheidingslaag. De waarde geeft de mate van warmtegeleiding 
aan: een hoge U-waarde betekent een thermisch slecht geïsoleerd, een lage U-waarde 
betekent thermisch goed geïsoleerd. Het omgekeerde getal is de Rw waarde= 1 /U. Daarin is 
R (in m².K/W) de warmteweerstand van een wand per vierkante meter en per graad 
temperatuurverschil. 

 Er is een inschatting gemaakt van de gemiddelde gebruik van de diverse ruimtes en de 
ingestelde kamertemperatuur  
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Normaal 2015 2016

Januari 3,1 4 4,8

Februari 3,3 3,5 4,6

Maart 6,2 6,2 5,4

April 9,2 9 8,7

Mei 13,1 12,4 14,5

Juni 15,6 15,6 16,8

Juli 17,9 18,4 18,4

Augustu
s 17,5 18,4 17,9

Septem
ber 14,5 13,4 17,3

Oktober 10,7 9,9 9,9
Novemb

er 6,7 9,9 5,4

Decemb
er 3,7 9,6 5,4

Gemidd
eld 10,13 10,9 10,75

Dakisolatie Hof Meermansburg Bestaand dakpakket Toegevoegd Isolatie pakket
1,86 W/ m2.K 0,5 W/ m2.K

U bestaand 1,86 W/ m2.K U wert berekening U wert berekening
U nieuw 0,50 W/ m2.K volgens opgave Burgy
U verschil 1,36 W/ m2.K

oppervlakte 54,00 m2
dak opp 54,00 m2

stookseizoen (oktober tm april) 7 maanden totaal 54,00 m2
210 dagen

ruimte in gebruik (1e verdieping en zolder) 40 uren per week 40 uren ruimtes in gebruik per dag 5,71
ruimte niet in gebruik 128 uren per week 8760 totaal uren per jaar 

gemiddelde buitentemperatuur stookseizoen 7                                       0C KNMI weerstatistieken Normaal
stookgrens: ruimte in gebruik 19 oC Inschatting
basistemperatuur: ruimte niet in gebruik 14 oC Rapport Dorsthorst geïsoleerd 12oC P13

verschil buitentemperatuur (stoken) 12                                     oC
verschil buitentemperatuur (basistemperatuur) 7                                       oC

Besparing warmte (stoken) per stookseizoen 4                                       GJ/ jaar Uverschil x oppervlak x temperatuurverschil x tijd
Besparing warmte (basistemp) 7                                       GJ/ jaar
Besparing warmte (totaal) 10                                     GJ/ jaar

m3 aardgas per GJ 32 m3/ GJ
Besparing warmte (totaal) per stookseizoen 330                                  m3 aardgas per jaar

 Dit wordt afgezet tegen de buitentemperatuur van een gemiddeld stookseizoen.   
 

 

Bron KNMI 

         Bron Milieu Centraal 

 

 

 

 

Het succes van dit project wordt mede bepaald door het aantal maatregelen dat gelijktijdig kan 
worden genomen om energiebesparing te verwezenlijken. Daarnaast is het natuurlijk ook voor een 
groot deel afhankelijk van het gedrag en de houding ten opzichte van energiebesparing van de 
bewoners zelf.   

Alfons Ramb  
EnergiekLeiden 
December 2017 
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2. De huidige situatie 
 

Volgens afspraak hebben wij een aantal woningen en andere ruimtes binnen het complex bezocht 
om te kijken naar de huidige technische voorzieningen, de meters, de bouwkundige staat en het 
dakvlak. Hieruit zijn de volgende zaken geconstateerd: 

2.1.   Aansluitingen 
Er zijn meerdere meters in het pand aanwezig om het gasverbruik ten behoeve van de verwarming te 
registreren.  De gasmeter voor verwarming van de woningen 1 t/m 28 bevindt zich in de technische 
ruimte, de gasmeter voor de regentenkamer in het fietsenhok en de ketels van de woningen 29 en 30 
hebben ieder een eigen meter in de respectievelijke woningen.  

Het is ons daarnaast opgevallen dat iedere individuele woning nog voorzien is van zowel een eigen 
elektriciteits- als een  eigen gasaansluiting. Deze laatste is alleen ten behoeve van de 
kookvoorzieningen in gebruik. Hierop is slechts één uitzondering: de huurster van huisnummer 12 
heeft haar meter laten weghalen omdat zij al elektrisch kookt. Het bestuur heeft haar gemaand om 
de situatie weer in oude staat terug te brengen.        (onderstaande schema aansluitingen van nr. 1) 

 

Deze situatie zorgt voor onnodige hoge kosten omdat voor iedere meter vanzelfsprekend ook 
vastrecht dient te worden betaald. Ons advies is om, in het licht van de uitfasering van aardgas als 
energiebron voor koken en verwarmen, nu al stappen te nemen om deze situatie te wijzigen en deze 
functies zoveel mogelijk te elektrificeren. Dientengevolge zou er in de procedure voor het vervangen 
van de keuken moeten worden opgenomen dat men gelijk overschakelt op elektrisch koken. 

Bij het laten afsluiten van de gasaansluiting moet rekening worden gehouden met ca. €600,- aan 
afsluitkosten. Indien alle meters gelijktijdig zouden kunnen worden verwijderd is hier wel een 
quantumkorting voor te bedingen. Het vastrecht voor een gasmeter is €106.99 incl. BTW per jaar.  

2.2.   Verwarmingssituatie 
De technische ruimte, rechts achterin, waarin de verwarmingsketels zich bevinden is ca. 16 m2 groot 
en heeft een betonnen vloer met verschillende niveaus. De ruimte is goed geventileerd, via een groot 
ventilatierooster die onderin de achterwand  is aangebracht.  Dit rooster staat in verbinding met een 
inmiddels overdekte binnenplaats die in gebruik is, door de bewoners van nummer 17. Verder is er 
een kanaal voor natuurlijke ventilatie naar het dak.  In de technische ruimte bevindt zich een 
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boilervat, twee Remeha Quinta Pro 60 en één Quinta Pro 40 geplaatst in 2014. Deze ketels zijn ten 
behoeve van de verwarming van de 28 woningen.  

Woningnummer 30, de gespiegelde woning aan de overzijde (29) en de Regentenkamer hebben 
ieder een eigen ketel die in 2016 zijn vervangen. Deze ketels zijn te vinden in respectievelijk het 
fietsenhok dat te bereiken via de linkerzijde van de hal en de cv ruimte aan de andere zijde. 

De registratie van de individuele stookkosten is geregeld via het Ista systeem. Deze elektronische 
radiatormeter meet  zowel de temperatuur van de radiator als van de woonruimte. Dit systeem 
registreert alleen verbruik als de radiator daadwerkelijk warmte afgeeft en het  staat bekend als zeer 
nauwkeurig.  

In de praktijk betekent dit dat de meter begint te tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 
23° C bedraagt en de temperatuur van de woonruimte minstens 4° C lager is. Aan het einde van de 
afrekenperiode slaat de meter de eindstand automatisch op. Deze meter telt, zoals gasmeters en 
watermeters, na afloop van de afrekenperiode door. Bij de verwerking van de meterstanden wordt 
het verbruik van het vorige stookseizoen op het laatst gemeten verbruik in mindering gebracht. 
Behalve de meterstand van het vorig seizoen slaat de meter ook de eindstanden van de laatste drie 
maanden op. 

De warmte afgifte is geregeld via een 3 drietal radiatoren (1 onder het raam in de woonkamer, 1 op 
de bovenetage en 1 in de badruimte). 

ADVIES 

 Gezien de nauwelijks aanwezige muurisolatie strekt het tot aanbeveling om al deze 
radiatoren te voorzien van reflectiefolie, om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken. 

2.3.  Ventilatie 
De meeste woningen hebben een oude RO vent mechanische ventilatie unit. Deze maakt erg veel 
herrie en verbruikt veel stroom.  Als gevolg van de geluidsoverlast kiezen bewoners er regelmatig om 
het ventilatiesysteem geheel uit te zetten. Dit zorgt op dit moment al voor vochtproblemen en 
comfortklachten. Zeker nu dit project zich richt op het verbeteren van de schil is het van belang om 
deze situatie meteen aan te passen. Erfgoed Leiden geeft aan dat  op de etage via een nieuw aan te 
brengen ventilatiepan op natuurlijke wijze kan worden geventileerd. Voor de begane grond denkt 
men aan een mechanische toevoer achter de radiator via een nieuw aan te brengen rooster in de 
vorm van en ter grootte van een baksteen.  

ADVIES 

 Wij zijn van mening dat er voldoende natuurlijke ventilatie aanwezig is maar adviseren wel 
om de huidige de mechanische ventilatie te vervangen voor een gelijkstroom variant die 
zowel energiezuiniger als stiller is.  

 Wij stellen voor de huidige ventilatiekanalen te hergebruiken en, indien nodig, uit te breiden.  
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3. Uitwerking onderzoek Erfgoed Leiden 
 

Dit onderzoek richt zich op het uitwerken van de maatregelen van Erfgoed Leiden zodat een goede 
indicatie kan worden afgegeven van de financiële gevolgen en te verwachten besparingen. Om beter 
zicht te krijgen op de implicaties van de gewenste en kansrijke energiemaatregelen zullen 
waarschijnlijk meerdere “inmeetbezoeken” moeten worden ingepland. Deze bezoeken zullen 
mogelijk in het bijzijn van uw huisinstallateurs, vertegenwoordigers van onze eigen technische 
partners of eventueel een medewerker van Erfgoed Leiden worden uitgevoerd. We onderscheiden in 
het rapport van Erfgoed zeven maatregelen die als kansrijk zijn aangemerkt.  

 
Vloerisolatie  (een opbouwpakket)   
Gevelisolatie  (voorzetwanden en kalkstuc)   
Dakisolatie  (de variant aan de binnenzijde waarbij de balken zichtbaar blijven) 
Raam isolatie  (de variant met de achterzetramen)  
Zonneboilers (of zonnedak)   
Zonnepanelen   
Grondgebonden warmtepomp 
 

 
 
Verdiepingsonderzoek voor toepasbaarheid van specifieke maatregelen 
Sommige voorgestelde maatregelen vergen - door een complexe techniek of door uitdagende 
beperkingen van de panden vanwege de monumentale status - een technisch onderzoek. Het kan 
nodig zijn om een gespecialiseerd bureau in te schakelen, bijvoorbeeld als een draagkracht- of 
constructieberekening nodig is voor de zonnepanelen, of een technische berekening voor 
warmtekoudeopslag. Dit valt buiten de offerte. Wij geven aan welke kosten hiermee gemoeid zijn en 
welke financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn (vaak onderdeel van de investering).  
 
Praktijkervaringen van elders (best practices) 
EnergiekLeiden zal haar netwerk en kennis gebruiken om voorbeelden te vinden van andere grote 
projecten waar vergelijkbare energetisch maatregelen zijn toegepast (best-practices) en zal hierover 
nadere informatie inwinnen. Uit deze praktijkvoorbeelden kunnen we afleiden of een ingreep 
inderdaad succesvol is en wat het betekent om een bepaalde maatregel te realiseren. Hiervoor zal 

VENTILATIE SYSTEEM aantal eenheid
Gelijkstroom ventilatoren 1 st.
bruto investering (offerte Van Os) 509 € excl. BTW
Subsidie 2017 0 € excl. BTW
netto investering 509 € excl. BTW
Δ elektraverbruik 319 kWh
besparing op elektraverbruik 60 €/jr
terugverdientijd 8 jaar
minder CO2 uitstoot 168 kg/jr

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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contact worden opgenomen met beheerders van deze locaties om zoveel mogelijk informatie uit de 
eerste hand te krijgen.  
  
Financieringsmogelijkheden, subsidies  
Ook zullen relevante financieringsmogelijkheden, fiscale voordelen en subsidiemogelijkheden 
worden onderzocht. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning vanuit de 
gemeente, de provincie en het rijk en diverse soorten regelingen (energie, duurzame renovatie van 
erfgoed, initiatievenfondsen, e.d).  
    
Aansluiting met Duurzaamheidsagenda gemeente Leiden en Erfgoed Leiden 
De ambitie van de regenten van het Hof Meersmansburg sluit naadloos aan bij het beleid van de 
gemeente Leiden op gebied van duurzaamheid (Duurzaamheidsagenda 2016-2020, 
Energieprogramma Erfgoed Leiden). Monumentale panden lenen zich bij uitstek als ‘iconen’ van een 
duurzame stad. EnergiekLeiden zet zich in om dit project optimaal te laten aansluiten bij de lopende 
programma’s van de gemeente Leiden en zoekt daarbij samenwerking met de medewerkers van 
Erfgoed Leiden.  
 
Per specifieke maatregel wordt het volgende uitgewerkt:  
  

 
• een beschrijving van de maatregel  
• technische haalbaarheid 
• de vereiste investering 
• verwachte kostenbesparing en terugverdientijd 
• subsidiemogelijkheden  
• aanbevolen installatiebedrijven  

 
 

3.1.   Vloerisolatie    
 
Zowel de betonnen vloer op de begane grond als de tussenvloeren, die bestaan uit houten balken en 
vloerdelen zijn niet geïsoleerd. Zoals men aangeeft is het mogelijk om slechts een dunne laag 
isolatieplaten, die zijn voorzien van een ondervloer en daarop een dunne vloerbedekking. Fermacel 
2*10mm platen afgedekt met 1*10mm houtvezelplaat zou ons advies zijn. Echter, de aansluitingen 
bij drempels, deuren en plinten moeten wel worden aangepast omdat de vloer komt immers een in 
totaal minimaal 3cm hoger te liggen. De maatregel is meer bedoeld om comfortwinst op te leveren. 
Warme voeten geven meer het een gevoel van comfort wat wellicht minder stoken tot gevolg zou 
kunnen hebben, maar wij schatten de kosten hoog in voor een geringe energiebesparingswinst.  
 
ADVIES 
 

 Om onnodige kosten te voorkomen die gemaakt moeten worden, door het verwijderen van 
de huidige vloerbedekking en meubels is ons advies is om dit alleen aan te brengen indien er 
sprake is van kortstondige leegstand.  

 Een dergelijke maatregel worden meegenomen in de procedure met het vervangen van de 
keuken.  

 Via de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis, die open staat tot eind 2017, kunnen de 
kosten voor deze maatregel voor 25% worden gesubsidieerd. 

 Er dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 
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3.2.   Gevelisolatie Kalkstuc 
ELO beveelt deze maatregel  aan omdat zo’n kalkstuc laag door zijn openstructuur een 
vochtregulerende werking heeft. De verwachting is dat het binnenklimaat hierdoor verbetert en de 
muren, die nu erg vochtig zijn, zullen droger worden. Echter, deze toepassing levert geen positieve 
bijdrage voor beperking van het energiegebruik en komt daarom niet in aanmerking voor subsidie. 

Er zijn relatief veel werkzaamheden voor nodig om de achtergevel te voorzien van kalkstuc. Een 
dergelijke maatregel heeft alleen zin, indien per woning de gehele achterwand kan worden 
aangepakt. Dit heeft tot gevolg dat er eerst veel betimmering, keukenvoorzieningen en 
installatiewerk zal moeten worden weggehaald om te komen tot een nuttig en bewerkbaar 
oppervlak.  

ADVIES 

 De gunstige eigenschappen van kalkstuc zouden toch kunnen worden benut als het wordt 
aangebracht op de niet betegelde vlakken in de woning, zoals de woningscheidingswanden 
en de wanden van de slaapkamer. 

 Er moet rekening worden gehouden met ca. €25,- - €35,- per m2. (exclusief 
sloopwerkzaamheden). Alleen de achterwand  betreft  ca. 10 m2 oppervlak. Er zou voor 
kunnen worden gekozen om de gehele ruimte meteen van deze laag te voorzien. 

 Kalkstuc kent wel een langere droogtijd, waardoor de doorlooptijd van het project negatief 
beïnvloed wordt. 

 

 

VLOERISOLATIE o.b.v. offerte Burgy aantal eenheid
vloeroppervlak 25 m2
Investering incl. 8% bouwplaats, 6% alg. kstn., 4%W&R, 0,3% Car 3119 € excl. BTW
Subsidie Fondsinvesteren in thuis 779,79 € excl. BTW
Totale investering per woning o.b.v. offerte Burgy 2339,37 € excl. BTW
kosten per m2 incl subsidie 94 €/m2 excl. BTW
u-waarde bestaand 2,20 W/m2.K
u-waarde nieuw 1,70 W/m2.K
Δ u-waarde 0,50 W/m2.K
besparing op gas 79 m3
besparing op gas 49 €
terugverdientijd 47 jaar 
minder CO2 uitstoot 140 kg/jaar

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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3.3.   Dakisolatie 
Alle woningen zijn voorzien van een zolderetage, die officieel is bedoeld als berging en niet als 
verblijfsruimte. Echter, door de jaren heen is deze ruimte vaak wel als extra slaap- of werkruimte in 
gebruik. Dit mede gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is in de rest van de woning en de 
vereisten die inmiddels  aan een woning worden gesteld. Het ELO rapport stelt dat er veel winst te 
behalen is als het dak op afdoende wijze zou worden geïsoleerd. Om te voorkomen dat er 
vochtschade gaat ontstaan is het belangrijk om nu een definitieve keus te maken voor één van de 
opties.  
 

3.3.1.   Isolatie aan de buitenzijde schuindak  
Vanuit energetisch oogpunt zou het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van het dak het beste 
resultaat opleveren zonder dat er negatieve bouwfysische aspecten optreden, mits er voldoende 
wordt geventileerd. Dit zou betekenen dat, net als circa 4 jaar geleden, alle dakpannen weer van het 
gehele dak moeten om deze isolatie aan te brengen, om daarna weer te worden teruggeplaatst.  
 
Daarnaast moeten alle goten worden verbreed en alle dakramen worden aangepast. Dit project zou 
alleen als geheel kunnen worden uitgevoerd om dubbele kosten te voorkomen en de uniforme 
uitstraling van het pand geen geweld aan te doen. Daarbij is het wijzigen van de uitstraling van een 
monument gebonden aan veel regels en vergt een lange adem met betrekking tot het verkrijgen van 
toestemming. 
 
Gezien het feit dat de zolderverdieping in essentie niet als verblijfsruimte is bedoeld, kan isolatie van 
de zoldervloer een oplossing zijn. Toch is bij meerdere woningen de zolderverdieping veelvuldig 
(bijna dagelijks) in gebruik, vanwege de beperkte ruimte die in de leefgedeelte van de woning voor 
handen is. De zolder kan via een trap worden bereikt. Normaliter zou de zolder afgesloten kunnen 
worden door een luik, maar deze blijft ook met regelmaat openstaan, waardoor deze doorgang de 
werking van een schoorsteen heeft richting de ongeïsoleerde zolder. Hierdoor is er veel sprake van 
warmteverlies. 
 

3.3.2.  Isolatie zoldervloer 
Het is mogelijk om de zoldervloer te voorzien van isolatie zodat de onverwarmde zolder buiten de 
thermische schil komt te liggen. Om de functie van bergruimte voor de zolder in stand te houden, 
moet gewerkt worden met een materiaal me een redelijke isolatiewaarde die ook beloopbaar is. 
Hierbij zou men kunnen denken aan twee lagen van 10 mm fermacelplaat in combinatie met een 30 
mm polystyreen hardschuim.   
 

ADVIES 

 Deze vorm van isolatie kan alleen succesvol worden ingezet als er een oplossing wordt 
gevonden voor een goede afsluiting van het luik naar zolder.  

 Om deze ingreep succesvol in te kunnen zetten dient de zolderetage leeg te zijn of zoveel 
mogelijk te worden leeggeruimd.  

 De aanzet van het dak is reeds te zien op de 1e etage en ook dat gedeelte zal moeten worden 
geïsoleerd. Dat betekent dat de huidige afwerking tijdelijk zal moeten worden verwijderd. 
(Zie punt 3.3.3.) Dit is nog niet in de offerte meegenomen. 

 Via de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis, die open staat tot eind 2017, kunnen de 
kosten voor deze maatregel voor 25% worden gesubsidieerd. 

 Er dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 
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3.3.3.   Isolatie aan de binnenzijde schuindak 
Een goed alternatief om warmteverlies via het dak tegen te gaan is om deze aan de binnenzijde te 
voorzien van een degelijk isolatiemateriaal. Tijdens de voorgenoemde dakwerkzaamheden is ook een 
folie aan de buitenzijde van het dakbeschot onder de pannen aangebracht die bekend is als Ventifol. 
De kap wordt dus geventileerd  zodat er damptransport kan plaats vinden. Opvallend is dat het 
rapport van Erfgoed Leiden aangeeft dat er toch een dampremmende laag aan de warme zijde moet 
worden geplaatst. Wellicht is de mogelijke verkleving van de Ventifoil flappen hiervan de 
achtergrond. 
 
Aandachtspunten Erfgoed Leiden:  
 

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 . 

ZOLDERVLOERISOLATIE o.b.v. offerte Burgy aantal eenheid
zoldervloeroppervlak 20 m2
Investering incl. 8% bouwplaats, 6% alg. kstn., 4%W&R, 0,3% Car 2159 € excl. BTW
Subsidie Fondsinvesteren in thuis (indien geaccepteerd) 539,74 € excl. BTW
Totale investering per woning 1619,23 € excl. BTW
kosten per m2 incl subsidie 81 €/m2 excl. BTW
u-waarde bestaand 2,60 W/m2.K
u-waarde nieuw 1,24 W/m2.K
Δ u-waarde 1,36 W/m2.K
besparing op gas 157 m3
besparing op gas 98 €
terugverdientijd 16 jaar 
minder CO2 uitstoot 279 kg/jaar

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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Om aan deze aandachtspunten te voldoen en tegelijkertijd toch een zo hoog mogelijke 
isolatiewaarde te verkrijgen is het noodzakelijk om te werken met een compact isolatiepakket. 
Vanzelfsprekend moet er sprake zijn van voldoende ventilatie en een goede dampdichte laag aan de 
warme kant, waarbij er extra aandacht moet worden geschonken aan een goede aansluiting bij de 
dakvoet en de woning scheidende wanden. Er is in totaal 140 mm ruimte beschikbaar om dit nieuwe 
isolatiepakket onder het dakbeschot aan te brengen, zodat de dakconstructie van de spanten en 
gordingen zichtbaar blijft. 
 
 
ADVIES 
 

 Ons advies is om te werken met harde isolatieplaten met een dikte 60 mm die voorzien zijn 
van een aluminium afwerking met daarover een dampremmende laag van 1mm aan de 
warme kant en voor de afwerking een stuclaag en/of gipsplaat. Dit pakket wordt op rachels 
aangebracht en kierdicht afgewerkt met luchtdichte tape zodat er een luchtspouw van 10 mm 
ontstaat. Hierdoor blijven zowel de spanten als de gordingen in het zicht.  

 Om deze ingreep succesvol in te kunnen zetten dient de zolderetage leeg te zijn of zoveel 
mogelijk te worden leeggeruimd. Daarnaast is de eerste aanzet van het dak reeds te zien op 
de 1e  etage en ook dat gedeelte zal moeten worden geïsoleerd. Dat betekent dat de huidige 
afwerking tijdelijk zal moeten worden verwijderd. (Zie pijl) Dit is nog niet in de offerte 
meegenomen. 

 Deze ingreep kan plaatsvinden terwijl de woning gewoon in gebruik is. 
 Isolatie van de leidingen kan direct ook worden meegenomen in dit project. 
 Vergunning is vereist.   
 De Leidse subsidieregeling Investeren in thuis kan worden aangesproken om 25% van de 

kosten te laten subsidiëren. Deze regeling geldt tot 1-1-2018. 
 

 
 
 

3.4.  Glasisolatie      
 
 
De ramen van de hofjeswoningen zijn bezet met enkelglas in kleine roeden. Deze ramen zijn recent 
vervangen, maar door de schuifconstructie is er nog steeds sprake van veel warmteverlies. Het 
rapport van ELO stelt dat er een aantal mogelijkheden om deze ramen te isoleren, die wij hier zullen 
bespreken.  
 

DAKISOLATIE o.b.v. offerte Burgy aantal eenheid
dakoppervlak 54 m2
Investering incl. 8% bouwplaats, 6% alg. kstn., 4%W&R, 0,3% Car 6968 € excl. BTW
Subsidie Fondsinvesteren in thuis 1741,99 € excl. BTW
Totale investering per woning 5225,96 € excl. BTW
kosten per m2 incl subsidie 97 €/m2 excl. BTW
u-waarde bestaand 1,86 W/m2.K
u-waarde nieuw 0,50 W/m2.K
Δ u-waarde 1,36 W/m2.K
besparing op gas 330 m3
besparing op gas 207 €
terugverdientijd 25 jaar 
minder CO2 uitstoot 588 kg/jaar

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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Bij optie 2 noemt men gelaagd glas en bij optie 3 isolerende gordijnen.  Deze twee opties hebben 
beide nadelen (optie 2: duur, aanpassen sponningen, aanpassen schuifsysteem , nog steeds veel 
tocht en optie 3: beperkt isolerend, werkt alleen als gordijnen gesloten zijn) wat er voor zorgt dat ons 
advies gericht zal zijn op de achterzetramen. We worden gesterkt in deze keuze daar tijdens een 
rondgang op het Hof duidelijk wordt dat de bewoners graag een oplossing zien voor de huidige 
verouderde slecht isolerende beglazing. De huidige raampartijen zorgen voor erg veel warmteverlies  
vanwege tochtproblemen en koudeval. Een aantal bewoners heeft al eigenhandig geprobeerd om hier 
met folie of anderszins verbetering in aan te brengen. Wij zijn bij huurders binnen geweest en deze 
gaven allen aan dat een permanente en mooi vorm gegeven alternatief voor hen zeer welkom zou 
zijn.  
 
 
Aandachtspunten Erfgoed Leiden: 
 

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.  

 
Wij hebben Grona, een leverancier van  hoogwaardige achterzetramen uit Vught, gevraagd om een 
op maat gemaakt systeem samen te stellen voor de gehele woning, rekening houdend met de 
aandachtspunten zoals deze worden genoemd in het rapport van ELO.   
Het achterzetraam dat Erfgoed Leiden voorstelt bestaat uit een deelbaar volglazen glasvlak, dat op de 
kozijnen wordt gemonteerd met een hoogwaardige kwaliteit klemmen en sealstrips. De constructie kan 
worden opengeklapt, waardoor het schuifraam kan worden opengezet. In dichte toestand is er een 
centimeters dikke stilstaande luchtlaag die voor de nodige isolatie zorgt. Helaas is de vensterbank dan 
niet beschikbaar voor planten en dergelijke. 
 
ADVIES 
 

 Deze ingreep kan plaatsvinden terwijl de woning gewoon in gebruik is. 
 Vergunning is vereist.   
 Helaas kan voor deze ingreep de Leidse subsidieregeling Investeren in thuis niet worden 

aangesproken. Deze regeling gaat uit van het plaatsen van minimaal HR ++ glas.  
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3.5.  PV  Panelen 

 
 
Gemeente Leiden kent strenge welstand regels die gelden voor de monumentale binnenstad en de 
zogenaamde zuidelijke schil. De welstandnota heeft een aparte sectie die gericht is op  zonnepanelen 
en zonneboilers. Er mag maar één soort paneel per dakvlak gebruikt worden en er moet sprake zijn 
van een regelmatig patroon. Verder geldt voor plaatsing op schuine daken op het achterdakvlak: 
  
 de collector of het paneel wordt direct op het dakvlak geplaatst. 
 de hellingshoek van de collector of het paneel is dezelfde als die van het dakvlak waarop 

het wordt aangebracht. 
 de collector of het paneel wordt minstens 1 m vanaf de dakranden en de nok geplaatst. 
 de collector of het paneel wordt minstens 50 cm van de goot geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOLATIE  door Achterzetglas aantal eenheid
Glasoppervlak (deur, woonruimte, zolder) 6 m2
Investering achterzetglas o.b.v. offerte Grona 1194 € excl. BTW
Subsidie (niet mogelijk via Gemeentlijke pot "investeren in thuis") 0 € excl. BTW
Totale extra investering 1194 € excl. BTW
kosten per m2 203 €/m2 incl. BTW
u-waarde bestaand 5,8 W/m2.K
u-waarde nieuw 2,8 W/m2.K
Δ u-waarde 3,0 W/m2.K
besparing op gas 111 m3
besparing op gas 70 €
terugverdientijd (vervanging is al voorzien in onderhoudsbudget) 17 jaar 
minder CO2 uitstoot 198 kg/jaar

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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Voor het samenstellen van hun energieadvies heeft Erfgoed Leiden bij afdeling Welstand een aantal 
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen aan de afdeling Welstand van Gemeente Leiden 
voorgelegd. Welstand heeft te kennen gegeven dat men eventueel bereid is om een vergunning af te 
geven voor het achterdak van de woningen aan de Van der Werfstraat kant en het achterdak van de 
woningen aan de Druckerstraat kant. Een extra vereiste is dat de panelen in één lijn worden geplaatst 
en dat de lijn van de schoorstenen zichtbaar blijft. 
 
Het achterdak van de woningen aan de Van der Werfstraat heeft een zuidelijke oriëntatie en biedt 
voldoende ruimte om 15 standaardformaat zonnepanelen te plaatsen. Deze kunnen in “portrait stand” 
op dezelfde lijn worden geplaatst  In dat geval blijft de onderzijde een hele dakpanrij vrij van de 
dakramen is de lijn van de schoorstenen op het dakvlak in tact. Met deze installatie kan zo’n 4560 
kWh jaarlijks stroom worden opgewekt.  
 
Dan wordt dit ongeveer het resultaat (Er zouden speciale dummy passtukken kunnen worden gemaakt 
om de verdeling te optimaliseren maar daar zijn geen kosten voor opgenomen). 

 
 
 
ADVIES 
 

 Belangrijk is dat een constructeur de maximale dakbelasting berekent waarbij er naast 
sneeuwlast ook rekening wordt gehouden met de extra belasting van de pv-installatie en de 
dakisolatie die aan de binnenzijde zal worden aan gebracht. Het betreft hier wel een zwaar 

ZONNEPANELEN zijde Van der Werfstraat aantal eenheid
Panasonic full black 320 Wp 15 st.
bruto investering (prijsindicatie Solar Leiden) 7260 € incl. BTW
BTW teruggave 1524,6 €  BTW
netto investering 5735,4 € excl. BTW
Opbrengst 4560 kWh
besparing op elektraverbruik (o.b.v. salderen) 857 €/jr
besparing op gas 0 m3/jr
besparing op gas 0 €/jr
totale besparing 857 €/jr
terugverdientijd 7 jaar
minder CO2 uitstoot 2399 kg/jr

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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uitgevoerde houtconstructie met een schuindak waardoor er vaak meer marge is omdat er van 
sneeuw- en regenbelasting minder sprake is. 

 Gezien de onderbrekingen in de installatie vanwege het esthetische effect voor de 
schoorstenen, moet er oplossing worden gevonden voor leidingwerk en bekabeling, die onder 
de pannen of zelfs aan de binnenzijde van het dakvlak moet worden weggewerkt.  

 Vergunning noodzakelijk vanwege monumentale status. 
 Daarnaast kan er ook gekozen worden voor de veel duurdere zogenaamde PVT panelen die 

naast stroom ook warmte kunnen leveren ten behoeve van de warm watervoorziening. Gezien 
het feit dat de warm watervoorziening centraal is geregeld zou dat een goede invulling zijn. 

 Een nadeel voor de bewoners van de betreffende woningen is dat er op de zolder etage nogal 
wat leidingwerk moet worden aangelegd.  

 Het thermische gedeelte van een PVT paneel geldt wel als zonneboiler en komt om die reden 
ook aanmerking voor subsidie. 

 
Helaas heeft het achterdakvlak van de woningen aan de kant van de Druckerstraat, met een 
westelijke oriëntatie, een andere formaat. Deze woningen zijn iets minder diep en heeft men er voor 
gekozen om de achtergevel hoger op te metselen. Als gevolg daarvan begint het achterdak hoger en 
dus zijn ook de gordingen hoger geplaatst dan bij de woningen aan de Van der Werfstraat kant. Aan 
de binnenzijde is dit goed te zien omdat de Velux dakramen bijna op de onderste gording rusten en 
verplaatsen van dit raam is dus geen optie. Het vervangen van dit raam voor een kleinere versie zou 
niet stuiten op bezwaren maar hierdoor heeft de bewoner minder licht, verliest deze een  
ventilatiemogelijkheid en is er sprake van aanzienlijke kosten.  
 
Het gevolg hiervan is dat er slechts een strook 80cm kan worden benut om zonnepanelen op te 
plaatsen. Dit is geen standaard maat. Panasonic is de enige fabrikant die een paneel levert met de 
maten 1560*800, dat gebruikt zou kunnen worden. Dit voor de rest zwarte paneel heeft echter een 
witte backfoil waardoor er nog witte puntjes te zien aan de voorzijde. Men verwacht dat er volgend jaar 
wel een full black versie op de markt komt, en het is ons inziens de moeite waard om hierop te 
wachten. Helaas is hier geen goede tekening van voorhanden maar fotomateriaal geeft aan dat er 27 
panelen 245Wp kunnen worden. Door de oriëntatie moet er rekening worden gehouden met ca. 75% 
van het Wp vermogen, maar dan zou er hiermee jaarlijks een 5000kWh kunnen opgewekt. Een 
alternatief zou eventueel een dunne film (CIS) paneel zijn, maar vanwege een 30% lager rendement 
zouden wij dit niet aanbevelen. 
 
 

3.6.  Warmtepompen 
 
Warmtepompen werken volgens het principe van een koelkast: dezelfde techniek, maar met 
omgekeerde opbrengst. De koelkast onttrekt warmte aan de levensmiddelen. Deze geeft hij via 
lamellen aan de achterkant af aan de ruimte. De warmtepomp onttrekt warmte aan ons milieu uit de 
lucht, de bodem of het water. Deze verkregen warmte wordt in het apparaat voor verder gebruik 
geschikt gemaakt en aan het verwarmingswater doorgegeven.  
 
Een warmtepomp heeft het beste rendement (gunstigste SCOP) bij lage afgifte temperaturen zodat er 
een zo klein mogelijk verschil is tussen bron en doel temperatuur. Het afgifte systeem moet hiervoor 
geschikt zijn, dus bijvoorbeeld vloerverwarming en/of LT-radiatoren/convector's.  
In een bestaand huis met radiatoren zomaar een CV-ketel vervangen door een warmtepomp kan dus 
(helaas) niet! Om deze radiatoren te vervangen voor LT-radiatoren komt per woning neer op het 
volgende:  
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3.6.1.  Lucht-water warmtepomp 
 
Een buitenlucht-water warmtepomp maakt gebruik van de warmte van de buitenlucht als bron voor de 
warmtewisselaar. Dit soort warmtepompen geleidt omgevingslucht vanaf 4° C langs een 
warmtewisselaar zodat deze warm water van 45 ̊C moet kunnen leveren aan de afgiftesystemen. 
 
Een buitenlucht/water warmtepomp laat zich het best vergelijken met een omgedraaid airco splitunit 
systeem. Helaas zijn deze systemen niet geruisloos omdat er een modulerende compressor in ziet en 
een warmte wisselaar. Modulerend wil zeggen dat het vermogen van de compressor tussen bepaalde 
waarde kan variëren bijvoorbeeld door het toerental aan te passen. Bij buitenlucht/water 
warmtepompen is een modulerende warmtepomp vaak toegepast omdat de buitenlucht immers 
gedurende het jaar nogal in temperatuur verschilt, zeg maar van -15 ̊C tot + 30 ̊C in ons land. Een 
klein systeem produceert minimaal 40dB en dat is voor deze locatie problematisch. De beste plek voor 
dit systeem is bovenop de technische ruimte en gezien de dichte bebouwing er omheen gaat dit voor 
geluidsoverlast zorgen voor omwonenden. Na bespreking van deze mogelijkheid met Rients Anne 
Slotema van Erfgoed Leiden werd duidelijk dat hij hier eigenlijk geen voorstander van is en geen 
mogelijkheden ziet om een dergelijk systeem te plaatsen. Om hier de benodigde vergunningprocedure 
voor te doorlopen is er een lange weg te gaan en is er geen zekerheid met betrekking tot het 
succesvol binnenhalen van de vergunning. 
 
 

3.6.2.  Grondgebonden warmtepomp 
 
Het warmtepompsysteem dat veruit het meest wordt toegepast in Nederland is een bodem gebonden 
systeem dat gebaseerd is op het onttrekken van warmte aan de aarde via verticaal geplaatste 
kunststof buizen, zogenaamde aardsondes. Om de aardsondes te kunnen plaatsen worden er gaten 
in de grond geboord van 30 tot 100 meter diep, waarin men buizen laat zakken die onderaan aan 
elkaar zitten (een soort U vorm dus). Deze aardsondes worden minimaal 5 meter uit elkaar geplaatst 
en onderling met elkaar verbonden door een 'verdeler' in de tuin nabij de warmtepomp. Middels een 
'gewone waterpomp' wordt water (voorzien van 30% glycol om bevriezing te voorkomen) rond 
gepompt door de buizen in de grond en vervolgens getransporteerd naar een platenwisselaar 
(verdamper). De warmte die hiermee wordt verkregen zal vervolgens weer worden aangewend om de 
LT radiatoren van de diverse woningen mee te verwarmen.  
 
Natuurlijk moet er bij deze boringen rekening gehouden worden met waterkelders van de historische 
waterpomp die zich midden op de binnenplaats van het hof bevindt. Deze twee kelders moeten 

vroeger in verbinding hebben gestaan met de 
Oude Vest, maar hiervan is zeker bij één van 
de twee waterbergingen geen sprake meer. 
Hierdoor is het stilstaande water inmiddels 
van die betreffende kelder van zeer slechte 
kwaliteit. We hebben geprobeerd om via 
diverse bronnen aan een originele 
installatietekening van de antieke waterpomp 
te komen, maar dit is niet gelukt. Wel zijn er 
in het straatwerk van het binnenhof diverse 

VERWARMINGSELEMENTEN  (o.b.v. offerte Freek van Os) aantal eenheid
radiatoren per woning 4 stuks
verwarmingsysteem Jaga LT convectoren 2602 € excl. BTW
radiatoren alle woningen (30 x) 78060 € excl. BTW
terugverdientijd i.c.m. warmtepompsysteem onbekend jaar
minder CO2 uitstoot onbekend kg/jr

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief
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putten die zichtbaar, waaruit de grootte wel enigszins is af te leiden. Echter, om enige mate van 
zekerheid te verkrijgen zou er via de putdeksel kunnen worden gekeken hoe de installatie in elkaar 
steekt. 
 
Op dit moment blijkt het slechts mogelijk om alleen een zeer globale inschatting van kosten te maken 
voor dit bodem gebonden warmtepomp systeem. Zelfs een specialist als Freek van Os, die ook een 
dergelijk systeem met laag temperatuur radiatoren heeft geplaatst bij Het Oude Liedenhuis aan de 
Middelweg, kan slechts een grove schatting maken. Dit is mede afhankelijk van het gekozen 
vertrekpunt: worden eerst alle energiebesparende maatregelen getroffen of is er alleen sprake van 
een ander verwarmingssysteem? Uitgaande van het laatste heeft dat als consequentie dat er een 
hogere vermogen wordt gevraagd en dus een “groter” systeem ten aanzienlijke kosten.  
 

 
 
ADVIES 

 Daar de huidige verwarming slechts een paar jaar geleden is geplaatst is het ons inziens nu 
niet het juiste moment om een grootschalig investering te doen zodat de gehele installatie kan 
worden vervangen.  

 Er zijn nog te veel onzekerheden en met de huidige techniek kleven er te veel risico’s aan de 
uitvoering. Er wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een hoog temperatuur 
warmtepomp die wellicht over een paar jaar beter tot zijn recht komt in dit complex.  

 Tref alvast goede voorbereidingen voor de overstap naar aardwarmte. Neem stapsgewijs  
maatregelen die het energieverbruik naar beneden brengen.  

 Het is wettelijke verplichting indien er warmte aan de bodem wordt onttrokken dat deze 
warmte op enig moment wordt toegevoegd. Er moet sprake zijn van een balans over een 
periode van 5 jaar. De warmte die met de eerder besproken PVT panelen wordt opgewekt kan 
ook goed voor het regenereren van de bodembron worden gebruikt. 

 Vanzelfsprekend zijn hier ook diverse vergunning trajecten aan verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARMTEPOMP+VERWARMINGSELEMENTEN aantal eenheid
grondgebonden warmtepomp 123kW 1 stuks
verwarmingsysteem 78060 € excl. BTW
warmtepomp systeem 200000 € excl. BTW
ISDE subsidie onbekend € excl. BTW
netto investering (o.b.v. inschatiing Freek van Os) 200000 € excl. BTW

Vermelde prijsopgave en besparing is indicatief



 Verdiepingsonderzoek Hof Meermansburg 17-11-2017 
  
 
 

 
19 

 

4. Colofon 
 
EnergiekLeiden  
Gebouw Nieuwe Energie 
3e Binnenvestgracht 23 
2312 NR Leiden 
 
auteur Alfons Ramb 
 
voorlopige offertes van de volgende bedrijven: 
 

 Burgy 
 Freek van Os 
 Grona 

 
warmteverleis berekeningen  
 

 Adviesbureau Dorsthorst v.o.f. 
 
 


