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‘Modules ondersteunen eigenaren bij het 
verduurzamen van hun gebouwen’

‘Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!’, luidt het motto van De 
Groene Grachten. Op initiatief van voormalig astronaut Wubbo Ockels 
startte de organisatie tien jaar geleden met het verduurzamen van 
monumentale panden. Het succes is ongekend. “Het afgelopen decen-
nium hielpen we duizenden eigenaren van monumenten op weg om 
hun pand te verduurzamen”, vertelt oprichter Suze Gehem. De opge-
dane ervaring komt goed van pas bij de uitdagingen die wachten. 
“Er lopen allerlei mooie projecten, waaronder Carré en het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen.”

JAN DE GRAAF

woonhuizen of kantoren geworden. Het zijn 
vaak gebouwen met verouderde systemen 
waar energetisch van alles aan mankeert.” 
Daarom is De Groene Grachten begonnen 
met het opzetten van een database van 
gebouwen die stuk voor stuk een voorbeeld 
vormen voor een veel bredere groep monu-
mentale panden. “Rond deze gebouwtypes 
zijn we kennis gaan verzamelen over hoe je 
ze op betaalbare wijze kunt verduurzamen.” 
Tot haar verbazing bleken de mogelijkhe-
den talrijk, tot wel honderd oplossingen per 
type gebouw, variërend van verschillende 
soorten glas tot mogelijke warmtesyste-
men. “We starten met het verspreiden van 
die kennis via rapporten, maar je wil geen 
dingen maken die al gauw in een la verdwij-
nen. Bovendien wilden we geen traditioneel 
adviesbureau zijn, maar eigenaren daad-
werkelijk op weg helpen met het verduurza-

men van hun panden. Daarom hebben we 
allerlei online modules ontwikkeld, zoals 
een Zelfscan die pandeigenaren zelf al kun-
nen doen. Deze is te vinden op monumen-
ten.nl/zelfscan. Met behulp van onze uitge-
breidere adviestool kunnen nu bovendien 
erfgoedprofessionals eenvoudig een plan 
maken voor het verduurzamen van een 
monumentaal gebouw.”

Leerpunten 
De gekozen aanpak bleek een schot in de 
roos. “Er zijn nu al veertien partijen die met 
onze software plannen aan het maken zijn. 
En onze zelfscan is inmiddels al 15.000 keer 
gebruikt. Dit betekent dat we zo’n meer dan 
10% van alle monumenteigenaren hebben 
bereikt. We weten inmiddels dat de afgelo-
pen tien jaar duizenden historische panden 
daadwerkelijk energiezuinig zijn gemaakt.”

Tien jaar geleden werd Suze 
Gehem door de veel te vroeg 
overleden Wubbo Ockels bena-
derd om werk te maken van 

zijn idee. “Ik was net afgestudeerd als 
industrieel ontwerper en zoekende in wat ik 
wou doen. Mijn vader is architect, waardoor 
ik altijd al veel bezig was met gebouwen. 
Een vriendin van mij kende Wubbo. Hij had 
het idee om eeuwenoude grachtenpanden 
duurzaam te maken. Na een kennismaking 
zei hij simpelweg ‘jij gaat het doen en zeg 
maar wat je nodig hebt’.” Haar eerste salaris 
betaalde Wubbo uit eigen zak. Al snel 
volgde de oprichting van De Groene Grach-
ten. “De naam is afgeleid van ons eerste pro-
ject aan één van de Amsterdamse grachten 
waar het wemelt van de eeuwenoude pan-
den.”

Database
De vraag was vervolgens hoe een mouw te 
passen aan de uitdaging. Een veel voorko-
mend knelpunt is bijvoorbeeld dat histori-
sche panden veelal niet zijn gebouwd voor 
de functie die ze nu hebben. “Kijk maar naar 
de vele pakhuizen in ons land, dat zijn nu 

Passende groene jassen voor 

monumentale 
panden 
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 Tot de verbeelding spreekt de warmte-
koudeopslag ter waarde van 2,5 miljoen 
euro die dit jaar in de tuin van het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen (KIT) wordt 
geplaatst. “Het KIT heeft deze investering in 
minder dan 2 jaar terugverdiend en daar-
mee wordt het monument aardgasvrij.” Eén 
van haar favoriete voorbeelden is het 

gebouw van een studentenvereniging. “We 
zijn er niet alleen in geslaagd om het pand 
aardgasvrij te maken, maar ook om enorm 
veel water te besparen. Zo waren er urinoirs 
waarvan het water constant bleef stromen. 
Een simpele investering in sensoren, bin-
nen drie maanden terugverdiend, maakte 
een eind aan deze verspilling. Op jaarbasis 

wordt sindsdien 840.000 liter bespaard. 
Dergelijke onlogische verspillingen blijken 
juist in oude gebouwen veel voor te komen.” 

De Groene Menukaart
Inmiddels is De Groene Grachten alweer een 
stap verder in het voorschotelen van kant-
en-klare oplossingen. “Eigenlijk zijn dit 
recepten en daarom hebben we ze gebun-
deld in een serie ‘Groene Menukaarten’. 
Deze zijn er zowel op thema, denk aan boer-
derijen of musea, als op gemeentelijk 
niveau.”
 In iedere menukaart op het online plat-
form staat overzichtelijk samengevat wat 
eigenaren van monumenten zoal kunnen 
oppakken om hun panden te verduurza-
men. Denk aan zaken als isoleren, ventile-
ren, verwarmen en quick wins. “Via een 
digitaal 3D-pand krijg je in één oogopslag 
een idee van alle mogelijkheden. Aan de 
hand hiervan kan een pandeigenaar een 
eerste plan maken. Zo bieden we maatwerk. 
In plaats van een gigantische lijst  krijgt de 
bezoeker op gestructureerde wijze inzicht 
in de deeloplossingen.” Als voorbeeld 
noemt Gehem de 55 gemeenten die bij De 

Suze Gehem:
“De komende drie jaar willen we alle monumenten in Nederland van een plan voorzien”

De Hortus
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Groene Menukaart zijn aangesloten. “Stuk 
voor stuk hebben we hun eigen regelingen 
op de menukaarten gepubliceerd. Klik je op 
een menukaart bijvoorbeeld ‘warmtepomp’ 
aan, dan zie je wat voor regelgeving er hier-
voor is bij die gemeente. Wij werden eerst 
platgebeld en nu kunnen mensen zelf ant-
woorden vinden op vragen die het vaakst 
werden gesteld.” 

Aan de hand van het voorbeeld stolpboer-
derijen wordt de meerwaarde van De Groene 
Menukaart hiervoor direct duidelijk. “Deze 
hebben we gemaakt op verzoek van de pro-
vincie Noord-Holland. Ons land telt er zo’n 
zesduizend. Aan de hand van de adviezen op 
de menukaart kunnen ze allemaal vrij een-
voudig 20 tot 30 procent besparen. Zo bereik 
je dus veel sneller resultaat dan wanneer je 
per boerderij een prijzig advies op maat gaat 
maken. Men kan direct aan de slag met de 
eerste stappen.”

Ingegeven door het succes is voor De 
Groene Menukaart een apart online platform 
gebouwd. Een klinkend succes. “Het heeft 
inmiddels meer dan 20.000 bezoekers per 
jaar en draait ook in Portugal en Slovenië. 
Het is onze ambitie om dit platform in ieder 
land met historisch erfgoed te ontwikkelen.”

Ingewikkelde projecten
Ingewikkelde projecten pakt De Groene 
Grachten vaak wel zelf op. De organisatie 
telt zo’n twintig werknemers, veelal innova-
tieve enthousiastelingen die al hun ervaring 
en creativiteit inzetten voor op het eerste 

gezicht onmogelijke projecten. “Voor bij-
zondere, veelal grotere monumentale pan-
den is vrijwel altijd maatwerk nodig, denk 
aan gebouwen als Carré, het Teylers 
Museum en de Amsterdamse Waag. Daar 
leren we namelijk veel van.” Hulpmiddel bij 
ingewikkelde projecten is de tool die De 
Groene Grachten heeft ontwikkeld om een 
gebouw te scannen op mogelijke aanpassin-
gen en oplossingen. “Iets dergelijks bestond 
nog niet. De tool is vooral handig indien er 
toch al plannen liggen voor groot onder-
houd. Met de nieuw opgedane kennis 
maken we onze tool keer op keer wat slim-
mer. Bovendien zijn dit plekken die een rol 
vervullen in onze samenleving. Daarom 
gebruiken we dergelijke bijzondere projec-
ten als hefboom om nog veel meer mensen 
te bereiken.” 

Inmiddels heeft De Groene Grachten 1.193 
pandeigenaren rechtstreeks geholpen te 
verduurzamen. “Circa 10% is maatschappe-
lijk vastgoed. Met deze panden bereiken we 
de meeste CO2-winst, dus onze impact zit 
‘m vooral in die gebouwen.” Dankzij de 
eigen projecten kan de organisatie zichzelf 
bedruipen. “We werken zonder subsidie. 

Een pandeigenaar schakelt ons in en als wij 
goede berekeningen en plannen maken dan 
is dat iets waard. Voor het begeleiden van de 
uitvoering geldt hetzelfde.” Verder neemt 
de organisatie regelmatig zelf het voortouw 
voor innovatieve trajecten. “Een voorbeeld 
is Houtzaagmolen De Otter. In de eerste fase 
heeft de ontwikkelaar van het molenterrein 
ons om advies gevraagd. Vervolgens hebben 
we de uitvoering aan de hand van een road-
map begeleid. Het molenterrein gebruikt 
binnenkort alle lokaal beschikbare energie-
bronnen. De molen werkt al eeuwen op 
wind. De warmtepompen halen de energie 
uit de lucht of via funderingspalen uit de 
bodem. En het meest vernieuwend is een 
aquathermiesysteem die de energie uit de 
Kostverlorenvaart weet te halen.” 

Gratis hulp
Een andere loot aan de stam zijn ontzor-
gingsprogramma’s voor maatschappelijk 
vastgoed. “De financiering komt vanuit de 
RVO. Pandeigenaren in de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en 
Noord-Brabant kunnen zich bij ons melden 
en kunnen dan gratis hulp krijgen.” 

‘Alle 6.000 stolpboerderijen kunnen vrij 
eenvoudig 20 tot 30 procent besparen’

de Waag Teylers
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De grens over
 Gehem en haar team hebben volop plannen 
voor de komende tien jaar. “De komende 
drie jaar willen we alle monumenten in 
Nederland van een plan voorzien. Dan is 
helder wat er gedaan kan worden.” Het in 
de etalage zetten van afgeronde projecten 
gaat ook meer aandacht krijgen. “We willen 
om die reden nog meer iconische gebouwen 
verduurzamen. Als we meer iconen hebben, 
in combinatie met onze tools, spoort dat 
een heleboel mensen aan om de hand-
schoen op te pakken.” Verder zijn er plan-
nen in de maak om meer de grens over te 
gaan. “ De opgedane kennis en ervaring wil-
len we overal toepassen in Europa.” Dit is 
geen luchtfietserij. “We zijn al gestart met 
de eerste projecten in België, Portugal en 
Slovenië.”

De toekomst ziet Gehem met vertrou-
wen tegemoet. “Wij hebben bij de eerste 
projecten twee jaar de tijd genomen om 

deze ingewikkelde materie echt in de vin-
gers te krijgen. Inmiddels hebben we een 
schat aan kennis en ervaring in huis. Inno-
vatie en acceptatie gaan nu heel snel. 
Neem de warmtepomp. Toen we begon-
nen moesten we uitleggen wat zo’n appa-
raat kan en nu is het bijna de norm. Boven-
dien kunnen we dankzij de thematische en 
digitale benadering de komende tijd een 
veel bredere groep mensen bereiken dan 
in onze beginjaren. En van ieder project 
leren we bovendien zelf weer. Kennis die 
we vervolgens met onze tools voor ande-
ren beschikbaar stellen.” 
 Bij dit alles speelt het gedachtegoed van 
Wubbo Ockels in haar achterhoofd nog 
steeds mee. “Zijn motto van ‘als het hier 
kan, dan kan het overal’ voor monumen-
tale panden heeft niets aan actualiteit 
ingeboet. Onze projecten zijn leerstof voor 
iedereen die werk wil maken van verduur-
zamen. Dit moet ook, want de urgentie is 
hoog. Nog veel meer dan tien jaar geleden 
weten we immers wat de wereld te wach-
ten staat als de klimaatverandering niet 
wordt afgeremd.”   lll

Magazine
In het kader van het jubileum is het magazine De Groene 
Grachten uitgebracht. De glossy staat vol duurzame 
mo(nu)menten, tips voor energiebesparing, slimme tools 
en de totale impact van het afgelopen decennium. Ook is 
een top 10 opgenomen van algemene aanpassingen die 
iedereen kan overwegen. Scan de QR-code om het maga-
zine te downloaden. 

‘RVO financiert de ontzorgingsprogramma’s 
voor maatschappelijk vastgoed’

De Otter
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