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Duurzaam duurt Duurzaam duurt 
het langst!het langst! 
Velsense monumenten met  Velsense monumenten met  
de tijd meede tijd mee

Zaterdag 10 september 2022

Wat betekent duurzaam?
De term ‘duurzaam’ heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn 
op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast. Duurzaam bete-
kent kortom:  ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstof-
besparend’. De betekenis van het woord duurzaam is met name sinds het begin van 
de 21ste eeuw behoorlijk opgerekt. Duurzaam betekent inmiddels in ruime zin dat we 
rekening moeten houden met het feit dat energiebronnen, voedsel, grondstoffen en 
dergelijke niet oneindig voorhanden zijn.

Colofon
Deze brochure is gemaakt door Domein Fysieke Leefomgeving (Monumentenzorg en Archeologie) 

Druk: Domein Bedrijfsvoering (Repro)
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‘Duurzaam duurt het langst!’
Velsense monumenten met de tijd mee

Velsen viert Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2022. Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in het teken van duurzaamheid. 

Het lijkt soms of monumenten bevroren zijn in de tijd. Maar niets is minder waar. 
Ook monumentale panden moeten meegaan met maatschappelijke  
ontwikkelingen en de daarbij behorende opvattingen. Nu speelt bijvoorbeeld de 
energietransitie een grote rol. Dit roept weer nieuwe vraagstukken op. Als een 
monument gerestaureerd moet worden, hoe kunnen we daar dan  
verduurzamingsmaatregelen toepassen? Kunnen we zonnepanelen of isolatie 
aanbrengen op een manier die het monumentale karakter niet aantast? 

Een duurzame toekomst voor monumenten betekent meegaan met de tijd én oog 
hebben voor het monument. Verduurzaming van monumenten is een uitdaging, 
maar zeker mogelijk, ook met behoud van de monumentale waarden. 

Deze verduurzamingsopgave geldt ook voor de Velsense monumenten.  
Er zijn in de gemeente enkele geslaagde voorbeelden van herbestemming en/
of verduurzaming van monumenten uitgevoerd. Zo is de ene buitenplaats 
een museum, de andere een hotel/restaurant geworden en een watertoren 
getransformeerd tot appartementengebouw. Het isoleren en voorzien van 
zonnepanelen komt ook bij monumenten steeds meer voor. 

Deze brochure beschrijft een aantal aansprekende Velsense voorbeelden van 
verduurzaming en herbestemming. Daarnaast is er een korte toelichting bij 
de meest voorkomende verduurzamingsmaatregelen en -mogelijkheden bij 
monumenten.

Er valt nog veel winst te behalen, maar de eerste stappen op weg naar een 
duurzame toekomst zijn gezet! 

Op diverse locaties in de gemeente worden zaterdag 10 september monumenten 
opengesteld of activiteiten georganiseerd. Deze zijn vrij toegankelijk, tenzij 
anders vermeld.  
Zie voor het complete programma www.openmonumentendag.nl

De in de beschrijving gebruikte aanduidingen GM, PM en RM staan voor  
gemeentelijk, provinciaal en rijksmonument. 

Verduurzamen van monumenten 
Monumenten toekomstbestendig en duurzaam maken; dat is vaak een uitdaging. 
Want hoe behoud je de cultuurhistorische waarde, terwijl je tegelijkertijd het 
monument energiezuiniger maakt? Kan je altijd dubbelglas aanbrengen? En kan je 
zonnepanelen installeren op een monument? 

Isolatie
Duurzaamheid bij gebouwen gaat voor-
namelijk om energiebesparende  
maatregelen, zoals isolatie. Want als het 
gebouw niet is geïsoleerd, gaat er veel 
warmte verloren. Warmteverlies vindt 
plaats via alle bouwdelen, maar over het 
algemeen verdwijnt de meeste energie 
via de kozijnen (30%), het dak (30%) en 
de vloer (5-10%). Ook als er gedacht 
wordt aan bijvoorbeeld een warmte-
pomp is het noodzakelijk om eerst te 
isoleren. Bij een historisch huis levert  
dit soms spanning op. Bijvoorbeeld als 
een eigenaar zijn woning wil isoleren 
zodat het energiegebruik afneemt en het 
binnenshuis behaaglijker aanvoelt. Als in 
de woning een waardevolle  
dakconstructie aanwezig is, gaat isolatie 

aan de binnenkant van het dak ten koste van de beleving. Vanuit de erfgoedzorg 
is dat onwenselijk. Een alternatief kan dan zijn om de zoldervloer te isoleren in 
plaats van de hele kap. Of het dak aan de buitenkant te isoleren. Het is de kunst 
een compromis te vinden tussen behoud van cultureel erfgoed, behaaglijkheid en 
energiegebruik. Maar isolatie van monumenten en historische gebouwen vraagt 
om een speciale aanpak. Een oud gebouw ventileert van nature door bestaande 
naden en kieren. Het is belangrijk een passende wijze van isolatie bij het gebouw 
te kiezen. Het gaat dan om het type materiaal (liefst natuurlijk), de opbouw en 
uitvoering ervan. Als de verkeerde isolatie wordt gebruikt (of verkeerd wordt 
aangebracht) is er een kans op schimmelvorming en rotting van de houten 
delen. Bij het isoleren van een monument is het van belang dat er geen verlies 
van de cultuurhistorische waarde is en dat er geen schade aan het gebouw (op 
korte en lange termijn) wordt veroorzaakt. Gekeken moet worden naar welke 
isolatiemethoden en -materialen het best bij het pand passen. Naast dat het bij 
de uitstraling van het gebouw moet passen, is het belangrijk dat het systeem ook 
past bij de bouwfysische eigenschappen.

Ongeisoleerde kap boerderij Driehuis
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Vensterisolatie
Vensters dragen in belangrijke mate bij aan 
onze beleving van monumenten. Vensters 
kunnen erg bepalend zijn in de opbouw  
en verhoudingen van een gevel.  
Door de eeuwen heen zijn vensters een 
onlosmakelijk onderdeel geweest van de 
architectuur die op dat moment  
gebruikelijk was. De grootte van het  
venster, de profilering van het raam, de 
materialen en de constructie verschaffen 
ons veel informatie over de geschiedenis 
van het venster en van de rest van het 
gebouw. Monumentale vensters zijn vaak 
voorzien van enkelglas. De isolatiewaarde 
van dit glas is laag en om die reden wil de 
eigenaar het glas meestal vervangen door 
dubbel of triple glas. Het plaatsen van dik 
dubbelglas is problematisch,  
omdat het door zijn dikte doorgaans niet 
in de historische sponning past. Het gevolg 
is dat er aanpassingen aan het raam moeten 
worden gedaan, waarbij de profilering aanzienlijk kan wijzigen, wat de monumen-
tale waarde aantast. Monumentenglas of restauratieglas kan hierbij een oplossing 
zijn. Met beide termen wordt kunstmatig vervormd glas bedoeld, dat daarmee 
lijkt op historisch mondgeblazen of getrokken glas. Ook dun dubbelglas wordt wel 
restauratieglas genoemd. Met dit glas zijn zeer goede isolatiewaarden te realise-
ren ten opzichte van de oude (enkel)glassituatie. Voorwaarde is dat het te vervan-
gen glas niet van monumentale waarde is en dat het nieuwe glas in de sponningen 
past. Eventueel kunnen de sponningen aangepast worden, maar dan wel op zo’n 
manier dat de profilering van het raam gehandhaafd blijft.

Alternatief voor monumentenglas
Een veel voorkomend alternatief voor monumentenglas is het gebruik van  
achterzetramen. Hierbij blijven de bestaande ramen op hun plek zitten, maar 
worden er aan de binnenkant nieuwe ramen voor de bestaande ramen geplaatst. 
Op die manier werkt de lucht tussen de beide glazen als een soort buffer  
waardoor de warmte veel beter op de plek blijft. Het uiterlijk van de ramen kan 
dan bewaard blijven zodat de uitstraling niet verandert.

Zonnepanelen
De energietransitie dwingt ons na te denken over alternatieve locaties voor  
energieopwekking. Zo is het leggen van zonnepanelen op daken van monumenten 
al langer onderwerp van debat. De ontwikkelingen op het gebied van  
zonne-energie gaan snel. Er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor een  

zorgvuldige inpassing zoals met egaal gekleurde panelen en zonnefolies. Tegelijk 
zijn zonnepanelen als toevoeging op bestaande bebouwing duidelijk zichtbaar. 
Afwijkende kleur, textuur en de manier van plaatsen beïnvloedt het beeld. Het 
is daarom belangrijk panelen uit het zicht vanaf de straat te plaatsen zodat het 
waardevolle beeld van de gebouwen en de straat behouden blijft. Sinds 2020  
is het adviesbeleid ten aanzien van het plaatsen van zonnepanelen enigszins  
versoepeld. Ook zichtbare zonnepanelen kunnen worden toegestaan, mits ze 
de visuele waarde van het erfgoed niet te veel aantasten. Dat kan bijvoorbeeld 
gedaan worden door zonnepanelen in dezelfde kleur als het dak te plaatsen of 
door ze in te passen in een zorgvuldig legpatroon. Dit biedt dus meer  
mogelijkheden om, met de beeldkwaliteit en monumentale waarden als  
uitgangspunt, panelen op een monumentaal dak te plaatsen. Wel blijft het maat-
werk en is er niet een algemeen advies te geven. Wanneer er voor een eigenaar 
of huurder (geen) of onvoldoende mogelijkheden zijn om panelen op hun eigen 
monument te plaatsen zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan 
een energiecoöperatie die energie opwekt op een dak in de buurt. Ook kan  
gekozen worden voor groene stroom van het net. Hiermee wordt duurzame  
energieopwekking gestimuleerd.

Zonnepanelen uit het zichtAchterzetraam Beecksangh



7 8

Voorbeelden verduurzaming
In Velsen zijn verschillende monumenten te vinden die op een succesvolle manier 
zijn verduurzaamd. Enkele worden hieronder beschreven.

Gemeentehuis, Plein 1945-45, IJmuiden [RM]
Het gemeentehuis is een van de laatste werken van architect Willem Marinus 
Dudok (1884-1974). Het werd in 1965 geopend. In 1993 werd het gemeentehuis 
uitgebreid met een nieuwe vleugel en werd de publieksingang verplaatst naar het 

Dudokplein. Oud- en nieuwbouw werden verbonden door een loopbrug.  
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed staat binnen de gemeentelijke 
organisatie hoog op de agenda. Ook bij de renovatie van het gemeentehuis 
in 2013/2014 was verduurzamen van het gebouw een belangrijk speerpunt. 
Vanwege de rijksmonumentale status van het gebouw was de belangrijkste 
randvoorwaarde het behoud van de monumentale waarden. Bij de uitwerking 
van de renovatieplannen zijn deze dan ook als randvoorwaarden meegenomen. 
Uitgevoerde werkzaamheden zijn onder andere het installeren van een warmte/
koude-opslag installatie, kozijn- en glasvervanging, zoldervloerisolatie, LED  
verlichting en nieuwe ketels. Dit heeft geleid tot een verbetering van het  
energielabel van G naar C, een goede score voor een monument.

Verbouwing burgerzaal 2013

Villa Beeckzangh, Beecksanghlaan 36-38 Velsen-Noord [GM] 
Villa Beeckzangh is een 19de-
eeuwse villa die na 1824 haar 
huidige voorkomen heeft 
gekregen. In 2024 bestaat 
het pand 200 jaar. De huidige 
eigenaren willen het dubbele 
woonhuis voor zeker nog eens 
200 jaar behouden. Om die  
reden is in 2020/2021 het 
pand verbouwd en gereno-
veerd. Duurzaamheid,  
circulariteit en behoud en ver-
sterking van de monumentale 
waarde stonden daarbij voorop. 
Zo zijn bijvoorbeeld de vloeren, gevels en het dak geïsoleerd. Waar mogelijk is 
dubbel glas geplaatst. Waar dit niet mogelijk was vanwege vormgeving van de 
ramen zijn achterzetramen geplaatst. Verder zijn op het dak, uit het zicht,  
zonnepanelen geplaatst.

‘Wij hebben sinds maart ‘22 tien zonnepanelen. Ik vind dat echt een geweldige 
ervaring. Het is niet alleen financieel interessant (zeker gelet op de stijgende 
energieprijzen), maar het is ook een prettig idee dat je energie verbruikt die je zelf 
op duurzame wijze hebt opgewekt. Blijft er nog de uitdaging van het gas over. We 
proberen zo min mogelijk te stoken, en ondanks dat alles geïsoleerd is blijft het een 
groot pand en haal je nooit de isolatiewaardes van een nieuwbouwwoning. Dat 
had natuurlijk wel gekund, maar in dat geval hadden we op esthetisch vlak te veel 
concessies moeten doen. Het blijft in die zin altijd zoeken naar de balans bij zo’n oud 
pand.’
Eigenaar Beecksanghlaan 38

Vlugthovenstraat 11 Santpoort-Noord [GM]
Vlugthovenstraat 11 is van oorsprong een dubbele arbeiderswoning. In 1971 zijn 
de woningen samengetrokken. Het huis grenst aan de voormalige bleekvelden 
achter de Hoofdstraat, later tuin van buitenplaats Vlugthoven. In 2022 is de  
woning verbouwd door de nieuwe eigenaren. Dit betrof voornamelijk een  
inpandige verbouwing. Ook zijn er verduurzamingsmaatregelen genomen. Zo zijn 
de vloeren en het dak geïsoleerd. Waar het kon is dubbel glas toegepast. Omdat 
dit niet kon bij de ramen in de voorgevel zijn hier achterzetramen geplaatst. 
Verder zijn er zuinige energiesystemen en zonnepanelen geplaatst.

Beecksangh in steigers
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Villa Syrinx, Harddraverslaan 60 Santpoort-Zuid [PM]
Villa Syrinx is in 1960 gebouwd naar ontwerp van Gerrit Rietveld (1888-1964).  
Hij heeft het ontwerp aangepast aan de natuurlijke oneffenheid van het grote 
bosperceel. Hoewel de toegang zich aan de straatzijde bevindt, ligt de belangrijk-
ste gevel aan de achterzijde. Grote ramen bieden veel lichtinval en rondom zicht 
op de tuin. In het ontwerp van de woning ging het om het spel met en gebruik 
van daglicht, het zicht op de omgeving en de praktische en intelligente schakeling 

van ruimten en functies daarin. Duurzaam zijn de gebouwen van Rietveld niet. Ze 
staan er bijvoorbeeld om bekend dat de stalen profielen van de ramen snel cor-
roderen, waardoor de houten kozijnen kunnen gaan rotten. Maar zoals Rietveld 
zelf aangaf; hij bouwde niet voor de eeuwigheid, maar voor een mensenleven. De 
huidige eigenaren lieten een onderzoek naar mogelijke verduurzamingsmaatrege-
len uitvoeren met inachtneming van de principes van Duurzame Monumenten-
zorg (DuMo). Deze benadering maakt het mogelijk de balans te vinden tussen 
behoud van cultuurwaarden en ingrijpen ten behoeve van verduurzaming.

‘Omdat wij geloven in een hernieuwbaar gebruik van deze bijzondere woning, wil-
den we op een intelligente manier renoveren en verduurzamen met respect voor het 
gebouw en het bijzondere uiterlijk er van. Ons doel is het maken van een duurzame, 
toekomstbestendige woning, met een aangenaam en te controleren binnenklimaat, 
waarbij de kosten voor energie beheersbaar zijn en waarbij de aanpassingen in 
dienst staan van het gedachtengoed van Gerrit Rietveld, waarbij het wooncomfort 
naar huidige maatstaven wordt gebracht. Met de renovatie en verduurzamings-
maatregelen is vooral het energieverbruik en leefklimaat sterk verbeterd.  
De vloerverwarming, WTW ventilatie, dakisolatie en vervanging van de openhaard 
door een efficiëntere houtkachel met fijnstoffilter werken prima.’
Eigenaar Harddraverslaan 60

Begraafplaats Duinhof, Slingerduinlaan 4 IJmuiden [RM]

De aula van Duinhof is in 1961 gebouwd, ook naar een ontwerp van architect 
Dudok. Na 60 jaar was het tijd voor een grondige renovatie en verduurzaming. 
In 2021 is de hele buitenschil van het pand aangepakt. Het dak is vervangen en 
geïsoleerd en de kozijnen zijn gerepareerd. Overal waar nog enkel glas aanwezig 
was, is dat vervangen door HR++ ontspiegeld dubbel glas. Ook is het pand weer in 
de originele kleurstelling gebracht, zoals de architect het destijds had bedoeld. In 
de toekomst zullen nog zonnepanelen op het dak van de aula geplaatst worden.

Duinhof tijdens de verbouwing 2021

Opname met warmtecamera toont het warmteverlies Harddraverslaan 60
Nieuwe vloerverwarming Harddraverslaan 60
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Oude technieken als duurzame oplossing
Veel technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen. 
Zo wordt er bijvoorbeeld door hedendaagse ontwerpers gekeken naar historische 
ijskelders die als uitgangspunt worden gebruikt bij het ontwikkelen van  
energiezuinige koelmogelijkheden. 

IJskelders 
Een ijskelder is meestal een  
gemetselde, met aarde bedekte 
en vaak door bomen beschaduwde 
kelder, die in de winter gedeeltelijk 
met ijs wordt gevuld en waarin in 
de zomer voedsel en drank koel kan 
worden gehouden of ijs wordt  
uitgehaald voor het koelen van 
producten binnenshuis. Sinds het 
midden van de 17de eeuw (en tot de 
opkomst van de koelkast in 1914) 
beschikten veel buitenplaatsen en 
landgoederen over een ijskelder. 
’s Winters werd ijs uit de vijver  
gehakt dat fijngestampt en vermengd 
met zout en stro in de kelder werd 
gebracht. Het ijs werd niet altijd 
kapotgeslagen. Een andere techniek 
was de ijsblokken heel te laten en 
zo compact mogelijk te stapelen. Bij 

het vullen van de kelder werd vaak 
met opzet water of pekel over het ijs gegoten om de blokken één geheel te laten 
vormen. De ingang van de kelder ligt meestal op het noorden. IJskelders zijn nog 
te vinden op de buitenplaatsen Beeckestijn, Waterland en Duin- en Kruidberg.  
Zo stamt de ijskelder op Duin en Kruidberg uit 1845 en is ‘Nova Zembla’ genaamd. 
De ijskelder is een overblijfsel van de buitenplaats Duin en Berg. In 1895 is de 
ijskelder gerenoveerd en voorzien van een nieuwe ingangspartij in classicistische 
stijl. Nu zijn ijskelders van groot belang als overwinteringsplaats voor  
vleermuizen, vanwege de rust en constante temperatuur.

Moderne ijskelder
Het moderne ‘ijskelder principe’ maakt gebruik van vijf duurzame energiebron-
nen: zon, lucht, aarde, water en ijs, waarbij de focus ligt op het gebruik van de 
kristallisatiewarmte. Deze ontstaat bij de overgang van water naar ijs. Wanneer 
water overgaat naar een vaste vorm vindt er kristallisatie plaats. Bij dit proces 
komt er energie vrij, evenals bij de overgang van een vaste vorm naar water. Het 
smelten van één liter ijs kost evenveel energie als het verwarmen van één liter 
water tot 80°C. Zonne-absorbers op het dak (bijvoorbeeld zonnepanelen) vangen 
de warmte van de omgevingslucht op. Deze warmte wordt opgeslagen in een 
ondergrondse buffer. Een warmtepomp brengt dit water op de gewenste  
temperatuur om het gebouw te verwarmen. Aan het eind van het stookseizoen 
wordt er alleen nog energie aan de buffer onttrokken, totdat er ijs ontstaat. Dit ijs 
koelt in de zomer het gebouw, de warmte van het gebouw wordt vervolgens in de 
winter weer gebruikt voor verwarming.

IJskelder Duin en Kruidberg

IJskelder Beecketijn
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Herbestemming
Historische gebouwen en zeker monumenten hebben een bijzondere betekenis 
voor de samenleving. Deze ligt aan de ene kant in hun ouderdom en zeldzaam-
heid: het zijn bronnen over ons verleden, onder andere dankzij het historische 
materiaal en de technieken waarmee ze zijn opgericht. Daarnaast zijn deze 
gebouwen vertrouwde en gewaardeerde onderdelen van onze leefomgeving. 
Door hun historische aanzicht, ontwerp en/of bijzondere materiaal zijn ze vaak 
de ankerpunten en smaakmakers van de leefomgeving. Maar als deze gebouwen 
hun functie verliezen en leeg komen te staan, kan dat leiden tot verval en 
verloedering. Daarom wordt steeds vaker nagedacht over herontwikkeling, zoals 
de transformatie van oude gebouwen tot woningen of het herbestemmen van 
kerken. Het herbestemmen van bestaande gebouwen is op zichzelf al een vorm 
van duurzaamheid. Door geen nieuwe behoefte te creëren aan schaarse (bouw-)
materialen en de voor sloop en nieuwbouw benodigde energie uit te sparen is 
er bij herontwikkeling en herbestemming zonder twijfel sprake van duurzaam-
heid die ook door onze overheid wordt gestimuleerd. Bij herbestemming van 
monumenten speelt het thema duurzaamheid in de overtreffende trap mee. 
Monumenten zijn gebouwen die veelal een eeuw, en vaak nog veel langer,  
bewezen hebben dat ze circulair en duurzaam zijn. Ze faciliteren een nuttig 
gebruik in steeds wisselende tijdsgewrichten.

Ook in Velsen zijn er talrijke voorbeelden van monumenten die een nieuwe 
bestemming hebben gekregen. Hiermee krijgen ze een tweede leven en blijven ze 
voor de toekomst behouden. We beschrijven een paar aansprekende  
voorbeelden.

Buitenplaatsen [RM]

Door verschillende omstandigheden hebben de buitenplaatsen en kastelen hun 
oorspronkelijke functie verloren. Lange tijd zijn de zomerverblijven in het bezit 
geweest van particuliere eigenaren, maar sinds de 19de eeuw hebben veel van de 

Theeschenkerij.

gebouwen en tuinen een nieuwe bestemming gekregen. Bij de herbestemming 
van een buitenplaats is het noodzakelijk de aanwezige gebouwen in een brede 
ruimtelijke context te plaatsen, zodat ze gezamenlijk als eenheid herkenbaar  
blijven. Buitenplaatsen zijn vaak weinig aangetast en daarmee erg bijzonder en 
van hoge waarde. Wel zullen er bij een nieuwe invulling (bouwkundige)  
beslissingen genomen moeten worden om nieuwe gebruiksvormen mogelijk 
te maken. Ook in Velsen hebben de nog aanwezige buitenplaatsen een andere 
functie gekregen en zijn zo behouden voor de toekomst. Zo heeft het  
hoofdgebouw van Beeckestijn een museale en kantoorfunctie en zijn de 
koetshuizen getransformeerd naar restaurant, trouwlocatie en kantoren. Ook de 
gebouwen in het park van Velserbeek hebben een andere bestemming gekregen. 
Het hoofdhuis is nu kantoor en in de voormalige oranjerie is horeca gevestigd. 
Het hoofdhuis van het naastgelegen Waterland heeft nu de functie van hotel en 
restaurant en in het koetshuis wordt gewoond. Ten slotte is Duin en Kruidberg 
getransformeerd naar hotel en restaurant en wordt het koetshuis gebruikt voor 
diverse bijeenkomsten.

Watertorencomplex, Watertorenpad /Evertsenstraat [RM]
Het rijksmonumentale watertorencomplex 
uit 1915 bestond uit een watertoren, 
filtergebouw en pompgebouw. Midden 
jaren ’80 was het complex niet langer nodig 
voor de drinkwatervoorziening en werd in 
2000 verkocht aan de gemeente Velsen. Zij 
verkocht zes jaar later de gebouwen aan 
twee projectontwikkelaars. Op de plek van 
de waterkelders en het pompgebouw, die 
gesloopt zijn, is woningbouw gerealiseerd. 
In het filtergebouw is een gezondheidscen-
trum gevestigd en de watertoren kreeg 
een tweede leven door de bouw van elf 
appartementen. In dit hele proces zijn regel-
matig overleggen gepland met Rijksdienst, 
initiatiefnemers en gemeente met soms 
moeilijke keuzemomenten. Maar met elkaar 
is gezocht naar een uitwerking die met 
behoud van de monumentale waarden toch 

ook realistisch en uitvoerbaar bleek. Hiermee blijft de watertoren een herken-
ningspunt en baken voor de inwoners van IJmuiden.
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Kustfort IJmuiden [PM]

Het Kustfort IJmuiden, ook wel bekend als Forteiland, is gelegen in de monding 
van het Noordzeekanaal. Het maakt onderdeel uit van de Stelling van  
Amsterdam, de historische verdedigingslinie rond de hoofdstad, aangelegd in de 
periode 1880-1920. In de Tweede Wereldoorlog maakte het Forteiland deel uit 
van de Atlantikwall. Dit verklaart ook de aanwezigheid van de later gebouwde 
bunkers. Tot 1963 werd het fort nog gebruikt en bewaakt, maar als vestingwerk 
opgeheven en verlaten. In 1996, toen de Stelling van Amsterdam op de UNESCO 
Erfgoedlijst werd geplaatst, begon men het verloederde fort te restaureren. 
Uiteindelijk is in 2007 de restauratie en herbestemming van het Forteiland  
voltooid. Belangrijk uitgangspunt hierbij was de historische gelaagdheid en het 
militaire karakter van het fort te behouden. Vandaag de dag is het fort een  
evenementenlocatie en wordt het gebruikt voor bijvoorbeeld publieksdagen met 
historische rondleidingen, vergaderingen, teambuilding en bedrijfsuitjes.

Herbestemmingen in de toekomst
Hoewel verduurzaming al behoorlijk wat jaren op de agenda staat, speelde dit 
bij herbestemmingen van vroeger datum (zoals bovenstaande voorbeelden) een 
minder belangrijke rol. Bij projecten die nu in ontwikkeling zijn, is dit vanzelf-
sprekend anders. Door de noodzakelijke energietransitie worden ook bij  
monumenten steeds meer verduurzamingsmaatregelen genomen. Het blijft hier-
bij een uitdaging een goede balans te vinden tussen het behoud van cultuurhis-
torische waarden en de gewenste verduurzamingsmaatregelen. In Velsen is  
momenteel een aantal interessante herbestemmingsprojecten in ontwikkeling.

Missiehuis 1929

Zo is er het Missiehuis in Driehuis [GM]. Het monumentale gebouw dateert 
van 1924 en deed oorspronkelijk dienst als verblijf en opleidingsinstituut voor 
priesters. In 1974 nam de sociaal medische dienst van de Koninklijke Marine haar 
intrek in het prachtige, parkachtige complex. Het Missiehuis, de kapel en het  
paviljoen worden gerestaureerd en met respect voor het monumentale karakter 
getransformeerd tot koop- en huurwoningen. De woningen zullen aan alle  
moderne eisen van comfort en duurzaamheid voldoen. 

Een ander toonaangevend 
gebouw is het station van 
Santpoort-Zuid uit 1899 [PM]. 
Op de begane grond van het 
pand is al een aantal jaren een 
restaurant gevestigd. Nu zul-
len ook de bovenverdiepingen 
worden getransformeerd naar 
een eigentijds hotel met zeven 
kamers. Er is veel onderzoek 
gedaan naar de aansluiting 
tussen oude details en nieuwe 
materialen. De ingrepen in 
het gebouw kunnen tot het minimum worden beperkt, zodat het oorspronkelijke 
karakter zoveel mogelijk in stand blijft. 

Station Santpoort-Zuid.

Interieur Forteiland
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Het Thaliatheater in IJmuiden 
is misschien wel kampioen her-
bestemming. Het werd in 1890 
gebouwd als oudkatholieke 
kerk in gotische stijl. Na 1907 
werd het gebruikt als manden-
makerij en nettenboeterij. In 
1910 is het pand omgebouwd 
tot een bioscooptheater, Thalia 
genaamd. Bij deze ingreep is 
ook de stijl van gotisch naar 

art deco aangepast. Tijdens de Tweede Wereldoorlog confisqueerden de Duitsers 
Thalia om er Duitse propagandafilms te vertonen. Tot 1969 blijft het pand in 
gebruik als bioscoop. Na 30 jaar leegstand werd het theater in 1996 weer in oude 
glorie hersteld als het Thaliatheater. En nu krijgt het pand een woonfunctie, er 
zullen 21 appartementen in gerealiseerd worden. Het karakteristieke pand wordt 
omgebouwd naar duurzame woningen. Daarbij is het streven om zo veel mogelijk 
van het originele pand te behouden. Door de herbestemming krijgt het pand een 
nieuwe en toekomstbestendige invulling.

Korenmolen De Zandhaas, toonbeeld van duurzaam produceren. 
Niets is zo duurzaam als een molen. Ze zijn vaak al eeuwenoud en maken 
gebruik van windenergie. Korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Noord is hier 
een goed voorbeeld van. De heerlijkheid Brederode bezat het windrecht van de 
molen, dat wil zeggen het recht om een molen op te richten en te exploiteren. 
De molen werd verpacht aan een molenaar. De heren van Brederode ontvingen 
een zestiende deel van wat er op de molen werd gemalen. Tevens verkreeg de 
molen het heerlijke recht van molendwang. Hiermee waren de bewoners van 
een bepaald deel van het rechtsgebied van Brederode verplicht hun koren op de 
Santpoortse molen te laten malen.De oudste vermelding van een windmolen in 
Velsen dateert van 1329. Dit was een standaardmolen. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648) is deze molen vernietigd. Na 1600 werd op dezelfde plek een 
standaardmolen herbouwd. 

In 1714 is vanwege de slechte windvang besloten een nieuwe molen te bouwen. 
De standaardmolen werd vervangen door een grondzeiler. Deze werd gebouwd op 
een duin, ongeveer 65 meter ten westen van de oorspronkelijke plek. In een akte 
uit 1724 wordt deze molen voor het eerst als ‘De Zandhaas’ aangeduid. Na 1761 
speelde opnieuw het probleem van een slechte windvang. Dat resulteerde in de 
bouw van de huidige stellingmolen in 1779. Maar ook voor deze molen bleef de 

windvang een probleem. In 1920 
werd dat, destijds heel modern, 
opgelost door het installeren van 
een elektrische maalinrichting. 
Rond 1936 werd de windaandrijving 
buiten werking gesteld en in 1957 
viel het doek voor de Zandhaas 
als maalinrichting. De molen werd 
verkocht aan de gemeente Velsen. 
Sindsdien werd de molen enkele 
uren per maand ‘loos’ gedraaid. 

Het tij keerde voor de korenmolen 
toen een bevlogen clubje zich ging 
beijveren voor het terugbrengen 
van de maalvaardige staat van 
de molen. Dat resulteerde in de 
oprichting van Stichting Korenmolen 
De Zandhaas. In juni 1991 werd de 
stichting huurder van de molen, met 

als doel de molen in stand te houden en weer graan te malen. Dankzij twee grote 
restauraties in de jaren ’90 kon de Zandhaas weer op de wind malen. In 2012 is in 
de molen een dynamo geplaatst om zelf elektriciteit op te wekken. Hiermee wordt 
de naastgelegen molenschuur van stroom voorzien. Deze schuur is deels ingericht 
als bezoekerscentrum en deels in gebruik als molenaarswoning. De molen maalt 
veelal biologische graansoorten en levert onder andere aan bakkerijen en  
restaurants. De molenwinkel heeft een uitgebreid assortiment op het gebied 
van graan en meel, maar ook bijvoorbeeld koekkruiden, rozijnen en krenten en 
bakvormen. 

Thalia

Jaar van de Molenaar
Dit jaar viert het Gilde van de Vrijwillige Molenaars haar 50-jarig jubileum. Het Gilde 
is een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, 
een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Zo blijft 
cultureel erfgoed voor de toekomst behouden. Een mooie waardering is de erkenning 
door UNESCO van het ‘Ambacht van Molenaar’ als immaterieel erfgoed. 
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Monumenten verduurzamen is zoeken naar de balans 
Het verduurzamen van een monument is ook in het belang van het behoud ervan. 
Verduurzaming draagt namelijk bij aan het toekomstig gebruik: dankzij zorgvuldig 
gerealiseerde duurzaamheidsaanpassingen blijft het monument functioneel en 
behoudt het zijn vastgoedwaarde. 

Bij de ingrepen die nodig zijn voor verduurzaming, is het altijd zoeken naar een 
balans. Wat is er mogelijk zonder de monumentale waarden (het aanzicht en het 
historische materiaal) te veel aan te tasten? Om die afweging goed te kunnen 
maken, is het belangrijk om naar de totale energetische situatie van een gebouw 
te kijken. Wat is de huidige situatie? Wat is er mogelijk om het energieverbruik 
omlaag te brengen? Welke mogelijkheden zijn er voor energieopwekking op en 
bij het gebouw? Zijn er mogelijkheden op de gebouwen in de omgeving? Met het 
antwoord op deze vragen kan een afweging gemaakt worden welke maatregelen 
passend zijn. 

Maatregelen om te verduurzamen 
Wie een monument wil verduurzamen, begint met een verduurzamingsplan. 
Daarna kan er gestart worden met het realiseren van verschillende maatregelen. 
Deze zijn te onderscheiden in basismaatregelen, isolatie, verwarming en  
energieopwekking.

Basismaatregelen
Het is belangrijk eerst het huidige energieverbruik in kaart te brengen, en te kijken 
wat daar al voor winst te behalen is. Welke basismaatregelen zijn er al te nemen? 
Zijn er bijvoorbeeld afsluitbare luiken, of zijn isolerende gordijnen mogelijk? Is het 
mogelijk een aantal ruimten niet te verwarmen, maar in zones? Zijn alle kieren 
gedicht? Is de CV nog goed ingeregeld? Wordt er gebruik gemaakt van ledlampen? 
Is er een groen energiecontract? Al deze basismaatregelen kunnen al heel veel 
CO2-besparing opleveren, tot wel 20-30 procent.

Isolatie
De isolatie van monumenten en historische gebouwen vraagt om een zorgvuldige 
aanpak. Onzorgvuldigheid kan leiden tot vochtproblemen en uiteindelijk  
aantasting van materiaal. Bij isolatie wordt gestreefd naar het voorkomen van 
warmteverlies, waaronder veelal het dicht maken van naden en kieren.  
Het binnenklimaat moet wel gezond blijven en prettig aanvoelen. Tocht wil je 
voorkomen, maar aandacht voor voldoende ventilatie is erg belangrijk. Er zijn 
verschillende manier van isoleren van daken, gevels, vensters en vloeren.

Warmteopwekking
Welke duurzame installatietechnieken voor verwarming geschikt zijn verschilt per 
situatie. Belangrijk is een passend totaalconcept, waarin isolatie, ventilatie en 
installaties op elkaar zijn afgestemd. Isolatie betekent een lager energieverbruik 
en dat maakt duurzame installatietechnieken mogelijk. Duurzamere energiebron-
nen werken vaak met lagere temperaturen zoals vloerverwarming. Om er dan voor 
te zorgen dat de ruimtes goed warm worden, is een goede isolatie van gevels, 
vensters en kap nodig. 

Energieopwekking
Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk 
dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn 
er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of  inkopen 
van groene energie. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van 
duurzame elektriciteit.
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Quick wins energiebesparing
Het is niet altijd nodig om bovenstaande maatregelen uit te voeren om toch al energie 
te kunnen besparen. Zo kan je met een aantal simpele ingrepen al aardig wat energie 
besparen.

Verlichting
Door verouderde lampen te vervangen door LED-verlichting kan snel worden 
bespaard. 

Water besparen
Met een waterbesparende kraan of douchekop wordt een stuk minder water  
verbruikt. Regenwater opvangen en daar de tuin mee sproeien, scheelt  
jaarlijks gemiddeld zo’n 2200 liter drinkwater.

Isoleren
Snel en makkelijk isoleren kan bijvoorbeeld door de leidingen van de CV en de  
warmwaterleidingen in te pakken of radiatorfolie te gebruiken. Hiermee wordt  
onnodig warmteverlies voorkomen.

Tocht en ventilatie
Door naden en kieren af te dichten, wordt de tocht in de woning verminderd.  
Ook kan een in onbruik geraakte schoorsteen worden afgesloten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Velsen via  
monumenten@velsen.nl.

Er zijn ook veel websites waar informatie is te vinden over het verduurzamen van 
monumenten. Wij hebben hieruit een keuze gemaakt:

www.toolkitduurzaamerfgoed.nl
www.degroenemenukaart.nl
www.verduurzamingsrichtlijnen.nl
www.stichtingerm.nl/verduurzaming
www.monumenten.nl
www.degroenegrachten.nl
www.velsengoedbezig.nl

Videoserie over verduurzamen
Net als dat er geen standaard monument is, is er ook geen standaard aanpak voor 
het verduurzamen ervan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom 
de videoserie ‘Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen’ gemaakt. Hierin vertellen 
eigenaren van verschillende soorten monumenten aan het woord over de 
verduurzaming van hun pand. De video’s zijn te zien op www.cultureelerfgoed.nl
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Harddraverslaan 60 dakisolatie.

Duinhof gevelwerkzaamheden.

Beecksanglaan 38 gevelisolatie.


