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durven doen!
De kern van ons 
succes is

Nog altijd ben ik dankbaar voor mijn ontmoeting met 

Wubbo Ockels op 9 maart 2012. Net uit de collegebanken 

van de TU Delft sprak ik hem op een borrel. Hij liep 

met het idee om de Amsterdamse grachtengordel 

toekomstbestendig te maken, door monumentale 

panden te verduurzamen. Volgens hem was ik de 

aangewezen persoon om dat voor elkaar te krijgen. 

Een kans die ik met beide handen aangreep. Samen 

richtten we De Groene Grachten op, met de missie: ‘Als 

verduurzamen hier kan, dan kan het overal!’ Dat we 

tien jaar later aan de verduurzaming van het Koninklijk 

Theater Carré en Museum Het Rembrandthuis werken, is 

een droom die uitkomt.  

In tien jaar tijd hielpen we 12% van alle  monument-

eigenaren op weg om hun pand te verduurzamen. De 

kern van dat succes? Voor mij is dat ons team. Een 

creatieve, bekwame en energieke club mensen, die laat 

zien dat erfgoed en verduurzaming heel goed samen 

gaan. Adviseurs met kennis van erfgoed, bouwfysica, 

installatietechniek en circulariteit. Projectmanagers die 

ambitieuze pandeigenaren van plan naar uitvoering 

loodsen. Tool-bouwers, die onze aanpak opschalen naar 

heel Europa.   

Vol trots kijk ik terug op dit eerste decennium, 

met een gedachtegoed dat nog steeds 

springlevend is. Trots op ons team én op al 

die monumenteigenaren die de handschoen 

oppakken en samen zo veel impact maken. Wat 

hebben we veel geleerd, en bovenal – wat is 

het leuk! Dit magazine staat vol memorabele 

mo(nu)menten. Ook geven we een doorkijkje 

naar wat komen gaat. Want tien jaar is, 

naast een prachtig moment van reflectie, 

een kans om vooruit te kijken en nog 

grootser te denken. Je zult lezen over 

onze ‘monumentale moonshots’ en de 

‘Wubbo Ockels Innovatie Prijs’. Op 

naar de komende tien jaar, waarin 

alle 140.000 monumenten een 

duurzame toekomst wacht! 

Suze Gehem

degroenegrachten.nl
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Oprichter en directeur 

De Groene Grachten



Er was eens…
10 jaar De Groene 
Grachten in 
vogelvlucht

‘Als verduurzamen hier 
kan, dan kan het overal!’

Wubbo Ockel s
Astronaut & Oprichter De Groene Grachten
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Hoe het 
allemaal 
begon
Wie wordt niet verliefd op de 
glas-in-loodramen, stijlvolle 
ornamenten en de karakteristieke 
gevel van een monumentaal 
pand? Deze bouwkunst heeft 
alles - behalve comfort en een 
betaalbare energierekening. 

Daarom gingen we in 2012 

samen met tientallen partijen 

op zoek naar de mogelijkheden. 

Twee jaar werkten we aan de 

verduurzaming van een rij van 

6 historische grachtenpanden 

op de Nieuwe Prinsengracht. 

Eigenaar Stadsherstel liet een 

grootschalige cascorenovatie 

uitvoeren, een uitgelezen kans 

om dit direct duurzaam te doen. 

We onderzochten alle mogelijke 

duurzame maatregelen en 

testten ze uit. De panden gingen 

van label G naar A. We pasten 

gevelisolatie, achterzetramen, 

dak- en vloerisolatie toe. De 

huizen werden voorzien van 

lagetemperatuurverwarming 

en elektrische lucht-water-

warmtepompen. Warmte wordt 

hergebruikt met ventilatie- en 

douchewarmteterugwinning. 

Al snel ging het balletje rollen 

en kregen we hulpvragen van 

forten, boerderijen, kerken, 

theaters, buitenplaatsen en 

musea uit het hele land. Ons 

eerste jubileum vierden we met 

de opening van de aardgasvrije 

studentenvereniging LANX, waar 

we met de bierkoeling de zalen 

verwarmen. Inmiddels hebben 

1.193 monumenteigenaren 

maatwerkbegeleiding van 

ons gehad en hebben 15.000 

eigenaren onze tools gebruikt om 

een duurzaam plan te maken. 

2012
‘Elke kleine stap heeft een betekenis, als je ‘m 

maar in de goede richting zet. Hier staat een 

nieuwe generatie die niet wacht op de politiek, 

maar gewoon actie wil. Ik vind het geweldig om 

te zien hoe “De Groene Gasten” 

het gedachtegoed van 

Wubbo doorzetten.’

Joos Ockels
Echtgenote van Wubbo Ockels en 

bestuurslid Stichting De Groene 

Grachten

2016

De Groene Grachten 
wordt een onderneming

2014

Lancering 
Rooftop Revolution 

2015

Opening grachtenpand 
Zandhoek door Minister Blok

2013

Solar Boat Race

2015

Duurzame Bouwvrouw 
Award voor Suze

76

2012

Verbouwing op Nieuwe 
Prinsengracht in volle gang

2014

We nemen afscheid  
van Wubbo 



2021

ABN AMRO Duurzame 50 
Suze in de top 3

2020

Cobouw Bouwvrouw Award

2020

Internationale opschaling naar 
Portugal en Slovenië

2022

10 jaar De Groene 
Grachten

2017

Oplevering eerste aardgasvrije 
studentenvereniging L.A.N.X.

2018

VHG Groenprijs – 
Duurzame Dinsdag in 
de Tweede Kamer

2019

Lancering 
Green Light District

Memorabele
Monumentale 
Momenten

2022

‘Met je 
poten in het 
bluswater 
gaan staan 
en laten zien 
hoe het ook 
anders kan.’
Hier staat een club deskundige, 

gedreven mensen die 

de transitie naar echte 

duurzaamheid vormgeven. 

Vroeger werd duurzaam gezien 

als duur, vervelend en zuur. 

De Groene Grachten pakt 

de problemen aan met élan 

en vrolijkheid. Dát hebben 

we nodig. Met je poten in het 

bluswater gaan staan en laten 

zien hoe het ook anders kan. 

Maurits Groen
duurzaam ondernemer
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Wat doet 
De Groene Grachten?

Wij geven duurzaam advies
Ontdek de mogelijkheden voor je historische gebouw(en) 

en ontvang een routekaart van de stappen die je kunt 

doorlopen om tot een hoogwaardig resultaat te komen.

Wij begeleiden de uitvoering
Het proces van vergunningen, financiering en selectie van 

uitvoerders kan een complexe opgave zijn. Wij ontzorgen 

pandeigenaren daarin.

Wij verduurzamen gebieden
Benieuwd hoe je een historisch gebied in gezamenlijkheid 

kunt verduurzamen? Onze gebiedsaanpak is de 

onderlegger om tot een hoogwaardige verduurzaming van 

een gebied of terrein te komen.

Wij delen kennis
Met én van elkaar leren! Onze kennis van het 

verduurzamen van historische gebouwen en gebieden 

delen we via onze tools, lezingen, trainingen en events.

Wij doen onderzoek
Veel eigenaren lopen vast bij het verduurzamen van 

woning, kantoor, school, kerkgebouw of hofje. Wij 

doen onderzoek naar de knelpunten en bijbehorende 

oplossingen. We ontwikkelen kennis, zoals op circulariteit 

in monumenten.

‘We have great technologies, but we need 

to showcase that technology in interesting 

circumstances. De Groene Grachten does exactly 

that. There is no excuse not to do it. Some people say, 

it’s hard because this is a monument, but the reality is, 

there is always a way through that!’

Paul Gilding
Voormalig hoofd Greenpeace International, auteur
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Hoewel het verduurzamen van 
monumenten maatwerk is, leggen 
we hieronder de basics uit. Zie 
het maar als “verduurzamen voor 
dummy’s”. 

1. Quick wins 
Besparen zonder te verbouwen? 

Dat is extra aantrekkelijk voor 

monumenteigenaren. Er zijn veel 

eenvoudige opties waarmee 

je direct werkt aan een lagere 

energierekening en die het pand 

een stuk comfortabeler maken. Een 

grote verbouwing is dus niet altijd 

nodig. Zie tien tips op de volgende 

pagina!

2. Isoleren en ventileren
Oude panden zijn vaak niet kierdicht 

en verliezen warmte via vloeren, 

wanden en het dak. Dit is gezond 

voor het gebouw en de gebruikers, 

maar voelt niet altijd comfortabel. 

Isoleren kan een goede oplossing 

zijn om flink te besparen op je 

energierekening. Ook hiermee kun 

je klein beginnen, bijvoorbeeld met 

het dichten van kieren en naden. 

Wie het groter aanpakt kan het 

beste beginnen met het dak. In 

ongeïsoleerde historische panden 

gaat de meeste energie verloren 

via het dak. Voor een gemiddelde 

eengezinswoning is dit zo’n 360 m3 

gas per jaar, wat meer dan  

€ 1.000 is met de huidige 

energieprijzen. 

Ga je isoleren? Zorg dan voor 

voldoende ventilatie, zodat 

je vochtproblemen en fysieke 

aantasting zoals houtrot voorkomt. 

Hou verder rekening met historische 

materialen en constructies, zodat 

je de visuele wijzigingen van oude 

gevels, bouwsporen en waardevolle 

interieurs mooi houdt.

3. Verwarmen en koelen
Er zijn veel mogelijkheden om de 

gasgestookte cv te vervangen door 

een duurzaam alternatief, zeker 

ook voor historische gebouwen. 

Pas bijvoorbeeld een (hybride) 

warmtepomp toe, die de energie uit 

de lucht of bodem haalt. Of pas PVT 

panelen toe, die de warmte van de 

zon gebruiken. Bepaalde systemen 

kunnen naast verwarmen ook het 

pand koelen. Handig nu onze zomers 

steeds heter worden.  

Ook voor de warmteafgifte zijn 

diverse mogelijkheden. Naast het 

beter gebruiken van je leidingen en 

radiatoren, kan je denken aan vloer- 

of wandverwarming, convectoren of 

een infraroodpaneel in een ruimte 

die je niet vaak verwarmt.

4. Elektriciteit 
Een duurzaam energiesysteem 

bespaart gas of koppelt je zelfs 

helemaal los van het aardgas. Maar 

je elektriciteitsgebruik gaat omhoog. 

Ga voor groene stroom om de milieu 

impact laag te houden. Bekijk of je 

In 6 stappen aan de slag
Hoe verduurzaam je 
een monument?

Monumenten en financiering
Energiebesparing is een 
kwestie van doen, maar 
ook van investeren
Energiebesparing is een kwestie van doen, maar ook 

van investeren. Naast eigen geld investeren kun je 

energiebesparende maatregelen ook met een duurzame 

lening financieren. En in sommige gevallen is er zelfs subsidie, 

bijvoorbeeld voor warmtepompen. We hebben daarom een 

actieve samenwerking met het Restauratiefonds, waarin we 

duurzame financieringen een stap dichterbij brengen. 
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10 tips om snel 
energie te besparen 
1. Slimme thermostaat
Door de thermostaat een graad lager te zetten, bespaar je tot 10% op 

je gasverbruik. Deze besparing kan jaarlijks oplopen tot € 50,-.

2. Verbruiksmanager
Wanneer verbruik ik veel energie en met welke apparaten? Hier geeft 

een energieverbruiksmanager inzicht in. Dit inzicht maakt energie 

besparen makkelijker en leuker, want het effect is meteen zichtbaar. 

3. Stand-by killer
Door apparaten echt uit te zetten bespaar je al snel 60% van het 

stand-by verbruik. Zet je apparatuur eenvoudig uit via een stekkerdoos 

met aan/uit schakelaar.

4. Radiatoren inregelen
75% van de verwarmingssystemen is niet goed ingeregeld. Hierdoor 

ontstaat een onbalans in het systeem. Het warme water wordt niet 

goed verdeeld over de radiatoren, waardoor niet regelmatig verwarmd 

kan worden. Dit heeft energieverlies en discomfort tot gevolg. Regel je 

radiatoren daarom waterzijdig in.

5. Radiatorfolie
Bij radiatoren gaat veel warmte verloren naar de buitenmuren of 

ramen. Door radiatorfolie te plaatsen op de achterkant van de radiator 

of op de muur erachter, straalt de warmte de ruimte in.

6. Ledverlichting
Eenvoudig energie besparen begint bij de verlichting. Tot wel 15% van 

het totale elektriciteitsverbruik in een pand gaat op aan verlichting. 

Vervang gloeilampen door ledlampen en je bespaart aanzienlijk!

7. Geïsoleerde brievenbus
Het klinkt misschien gek, een geïsoleerde brievenbus, maar met een 

reguliere brievenbus gaat warmte verloren via de opening in de deur. 

Kies voor een brievenbus met een geïsoleerde buitenklep. Dit scheelt 

tocht en houdt de warmte binnen.

8. Douchetimer
Wist je dat wij in Nederland gemiddeld 8 minuten douchen? Door 

3 minuten korter te douchen bespaar je veel energie en geld. Een 

douchetimer waarschuwt als de tijd voorbij is. 

9. Isoleer cv-leidingen
Verwarmingsleidingen verliezen vaak veel warmte. Door deze leidingen 

te isoleren in de onverwarmde ruimtes, zoals kruipruimtes, cv-kasten en 

de vliering, wordt de warmte alleen daar afgegeven waar je dat wenst.

10. Dikke gordijnen en luiken
Het ophangen van dikke gordijnen kan zorgen voor veel minder 

warmteverlies via het raam. Dit geldt ook voor het sluiten van luiken 

aan de buitengevel; een eeuwenoude truc.

zonnepanelen kunt plaatsen op je 

eigen dak. Als dat niet kan, dan kun 

je wellicht samen met buurtgenoten 

zonnepanelen plaatsen op een 

ander geschikt dak of in een weiland.

5. Water en groen 
We gebruiken gemiddeld 126 

liter water per dag per persoon. 

Een groot deel hiervan is warm 

water. Hoewel het lijkt alsof we in 

Nederland water genoeg hebben, 

kunnen er in droge perioden 

drinkwatertekorten ontstaan en 

bovendien is er energie nodig voor 

waterwinning, waterzuivering en 

transport. Door slim om te gaan 

met water bespaar je op water- 

en energiegebruik én heb je een 

positieve impact op je omgeving. 

Denk bijvoorbeeld aan het opvangen 

van regenwater voor toiletspoeling, 

warmteterugwinning in de douche of 

een gevel- of daktuin, die het water 

vertraagd naar het riool afvoert, 

waardoor deze minder wordt belast 

bij een flinke hoosbui.

6. Circulariteit 
In circulair opzicht zijn monumenten 

bijzonder, ze bestaan vaak al 

eeuwen. Dat betekent dat de 

materialen al een lange tijd hun 

‘werk’ doen. Kies voor biobased 

(isolatie) materialen van leveranciers 

die de hele keten duurzaam hebben 

ingericht. Neem circulariteit mee in 

je keuze voor glasisolatie. Hergebruik 

zo veel mogelijk elementen tijdens je 

verbouwing. Reviseer bijvoorbeeld de 

luchtbehandelingskast, in plaats van 

deze te vervangen.

‘Het allerleukste aan mijn werk vind ik de 

intakes die ik uitvoer bij pandeigenaren. 

Samen sparren over oplossingen, terwijl 

ik de mooiste parels van Nederland mag 

bezoeken. De impact die de eigenaren 

kunnen maken, is enorm.’ 

Jill Vervoort
Adviseur / Expert bouwfysica & circulariteit

De Groene Grachten
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Haarlem
Teylers Museum
Teylers Museum is het eerste en oudste museum van Nederland en 

bevindt zich in een monumentaal pand. In een museum met zo’n lange 

historie is verduurzamen niet de makkelijkste opgave. Zo is het isoleren 

van de vloeren en wanden voor de oudbouw ingewikkeld. Toch zijn 

de eerste stappen gezet. Zo zijn er voorzetramen geplaatst en is de 

verlichting overal vervangen door ledverlichting.

‘We hebben een prachtig rapport van De Groene Grachten dat we nu 

uitrollen. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen en voorzetramen. 

De vervolgstappen staan uitgewerkt in het adviesrapport en voeren  

we stap voor stap uit.’ 

Wouter Lips
Hoofd Huisvesting en Onderhoud

Maatschappelijk erfgoed

Culturele 
panden
 
Om het verduurzamen van maatschappelijk vast-
goed te stimuleren, verzorgen wij de ontzorgings-
programma’s in de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. De programma’s 
draaien tenminste drie jaar en voeren wij uit in 
opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en de drie provincies. 

Op deze manier helpen wij culturele ANBI’s, zoals de Broekerkerk in 

Broek en Waterland en Museum Het Rembrandthuis. Ook werken we 

aan gemeentelijk vastgoed zoals een gemeenschapshuis in Someren, 

het gemeentehuis van Oirschot en 10 panden van de gemeente Land 

van Cuijk. 

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed die aan het begin van het 

verduurzamingstraject staan, ontvangen van ons een energiescan. 

Daarmee krijgen zij inzicht in de duurzame kansen voor hun pand. 

Naast de technische mogelijkheden, kijken we ook mee naar de 

juridische kaders. Wanneer de instelling al onderzoek heeft gedaan 

en er duurzame maatregelen in beeld zijn, dan helpen wij ook bij de 

vervolgstappen. Bijvoorbeeld met het aanvragen van vergunningen, het 

opstellen van een offertespiegel of een onderzoek naar de financiële 

haalbaarheid. 

In totaal kunnen wij 260 eigenaren van maatschappelijk vastgoed 

helpen met verduurzamen. 

Meer informatie over maatschappelijk vastgoed vind je op

degroenegrachten.nl/projecten
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Amsterdam
Hortus Botanicus
Deze prachtige botanische tuin is bijna 400 jaar oud

en heeft een ongelooflijke collectie planten. Er 

wordt jaarlijks ruim 85% aan gas bespaard door 

samen te werken met de Hermitage Amsterdam. 

De museumcollectie moet worden gekoeld, terwijl 

de kassen hier worden verwarmd. De overtollige 

warmte van het museum wordt via water in buizen 

naar de Hortus getransporteerd en de koude gaat 

terug naar het museum.  Op dit moment wordt 

er samen met de TU Delft gekeken hoe zo veel 

mogelijk regenwater opgevangen en hergebruikt 

kan worden voor de plantenbewatering. Ook wilde 

de Hortus graag hulp bij de verduurzaming van de 

monumentale Oranjerie en de kantoorgebouwen,

en meldde zich bij het Ontzorgingsloket Noord-

Holland aan. Met een energiescan brachten 

we de mogelijkheden in kaart en nu werken we 

samen aan de implementatie van de duurzame 

verbeteringen.

‘Het verhaal van klimaat en biodiversiteit is actueler 

dan ooit. En waar kunnen we dit verhaal beter 

vertellen dan in een duurzame kas met planten 

van over de hele wereld – onze vernieuwde 

Drieklimatenkas. Die plannen zijn al vergevorderd. 

Daarnaast kunnen we dankzij De Groene Grachten

nu ook de monumentale gebouwen gaan

verduurzamen.’

Carlien Blok
Directeur/bestuurder  

Hortus Botanicus Amsterdam

Hilvarenbeek
Museumbrouwerij 
De Roos
Dit is de enige authentieke dorpsbrouwerij 

van Nederland, waar al sinds 1877 bier wordt 

gebrouwen. De stichting wilde graag verduurzamen 

maar wist niet goed hoe te beginnen. Dat 

veranderde toen zij via het Ontzorgingsloket Noord-

Brabant aan de slag konden met een adviseur van 

De Groene Grachten. Er werd een inventarisatie 

gemaakt van de kansrijke duurzame verbeteringen 

en daarna werd het plan van aanpak uitgewerkt.  

‘Onze deelname aan het Ontzorgingsloket Noord-

Brabant heeft ons tot nu toe al veel inzichten 

opgeleverd. We weten nu beter wat er mogelijk is en 

hoe we dit kunnen financieren.’ 

Rob Berns
Voorzitter van de Stichting De Roos

1  
Vastgoedeigenaren 
laten een energiescan 
uitvoeren. 
 

Daarmee krijgen zij inzicht in de duurzame kansen voor hun 

pand.

2  
Zijn de duurzame kansen 

in kaart gebracht?
 

Dan werken we de vervolgstappen uit en begeleiden we de 

eigenaar naar de uitvoering. Bijvoorbeeld met het aanvragen 

van vergunningen, het opstellen van een offertespiegel of een 

onderzoek naar de financiële haalbaarheid. 

3  
De eigenaar is klaar om de 
laatste stap te zetten.
 

Nu volgt de implementatie van duurzame maatregelen! 

4  
Het resultaat

 

De 260 gebouwen zijn duurzaam, energieneutraal en/of 

aardgasvrij .

Bekijk ook De Groene  Menukaart voor Musea en Theaters 

degroenemenukaart.nl/cultuurpanden
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Kinderen en jongeren moeten kunnen leren, werken en spelen in 

een gezonde schoolomgeving, maar in meer dan driekwart van 

de Nederlandse scholen is het binnenklimaat ondermaats.

Dit heeft invloed op de concentratie en leerprestaties. Met een 

aantal monumentale scholen werken we samen aan duurzame, 

comfortabele en bovenal gezonde schoolgebouwen voor 

leerlingen en docenten.

Frisse scholen

Heemstede
Atheneum College Hageveld 
Deze school uit 1923 combineert verduurzaming met een gezond 
binnenklimaat. De uitvoering is in volle gang. Door de gefaseerde 
aanpak kunnen de lessen van de leerlingen gewoon doorgaan tijdens de 
verbouwing. De helft van hun lessen vindt al plaats in lokalen die goed 
geïsoleerd en geventileerd zijn. Binnen een jaar zullen ook de andere 
bouwdelen worden verbouwd. 

Wat er zoal gebeurt? Het ventilatiesysteem wordt vervangen voor een 

luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning. Het hele gebouw 

wordt geïsoleerd om voor te bereiden op lagetemperatuurverwarming. 

In een aantal lokalen zijn pilots gaande met decentrale ventilatie en 

vacuümglas.

Februari 
2022

Januari 
2022

7.000 m2 
vloeroppervlak

1.450
leerlingen

energierekening

122.000 m3 gas

360.000 kWh elektriciteit

impact

Maximaal
energie besparen

fa
ct

s

doel

gezond binnenklimaat, 
een aardgasvrije toekomst 
voor het gebouw

Juni 
2022

Juli 
2022

Augustus 
2022

September 
2022

frisse school

Van minder dan klasse C naar 

klasse A
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Van Gebouw naar Gebied
Gebiedsaanpakken  
Het gebied als ecosysteem! Waar we begonnen met het 

adviseren op pandniveau, merken we nu dat er behoefte 

is aan een aanpak op gebiedsniveau. Met gebiedsgerichte 

aanpakken zoeken we naar manieren om tot een hoogwaardige 

verduurzaming van een gebied of terrein te

komen. We doen onderzoek naar de kansrijke maatregelen en 

passende energiesystemen op grotere schaal.

Zaandam Zaanse Schans 
Voor dit iconische stukje 

Nederland ontwikkelden wij 

het plan om tot een integrale 

aanpak voor de verduurzaming 

van het terrein te komen.

Deventer De Groene Hanze
Stichting Deventer Binnenstads-

management wil een 

duurzame toekomst geven 

aan de binnenstad. In dat 

kader ontwikkelden we een 

kansenkaart voor het historische 

Bergkwartier.

Groningen
10 Energiescans en een webinar 

voor monumenteigenaren

 Nijmegen
56 Energiescans 

 Tilburg
50 Energiescans en 

bewonersavonden

 Amstelveen
Advies op Maat en De 

Groene Menukaart 

voor jaren ‘30 panden, 

informatiebijeenkomsten en 

collectieve inkoopacties 

 Staphorst
10 Energiescans, 

bewonersavonden en De 

Groene Menukaart voor de 

Staphorster boerderij

 Arnhem
25 Energiescans en 

bewonersavonden

Soest Paleis Soestdijk
Om van Paleis Soestdijk 

het eerste energieneutrale 

paleis ter wereld te maken, 

voerde ons team een 

haalbaarheidsstudie en 

energieanalyse uit voor 

het paleis, de tuinen en de 

bijgebouwen. Het resultaat: een 

duurzaam masterplan.

Amsterdam Green Light District
In de historische binnenstad laten we zien dat het kan! Het oudste 

gedeelte van de stad is omgedoopt tot het ‘Green Light District‘. 

Samen met de buurt en andere partners transformeren we deze 

dichtbevolkte en meest bezochte vierkante kilometer van Europa tot 

een toekomstbestendig, duurzaam en iconisch deel van Amsterdam.

Kijk voor meer informatie op www.greenlightdistrict.nu

Amsterdam Molen De Otter 
Wij maakten een duurzame 

roadmap waarmee alle 

gebouwen op het terrein in 

2030 energieneutraal zijn. Zie 

ook pagina 25.

Amsterdam 225 VvE’s
Verduurzaming is voor 

Verenigingen van Eigenaren 

van historische panden een 

extra grote uitdaging. Er moet 

een gezamenlijk gedragen plan 

voor de verduurzaming komen. 

De afgelopen jaren hebben wij 

225 Verenigingen van Eigenaren 

geadviseerd en begeleid bij 

hun verduurzamingsproces. 

Ruim 70% van de VvE’s 

heeft inmiddels duurzame 

maatregelen uitgevoerd, 

bleek uit recent onderzoek, 

waaronder zonnepanelen, 

ledverlichting, groene daken en 

raam- en dakisolatie.
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‘De molen en omliggende gebouwen maken we klaar 

voor toekomstige generaties. Het molenterrein wordt 

weer een plek van en voor de Amsterdammer én een 

icoon voor houtbouw. De Groene Grachten helpt ons 

daarbij om van droom naar daad te gaan.’

Guido Mensink
Eigenaar van Molen De Otter

Luchtwarmtepomp

Muurschildering 

met zonnepanelen

Stadsimker houdt 

40.000 bijen

2524

Ventilatie met 

warmteterugwinning

Gebouwen goed geïsoleerd  

(dak, vloer, gevels)

Energie opgewekt via warmtewisselaars in 

de funderingspalen van de droogloodsen. 

De Otter 
De Groene Grachten ontwikkelde de 

roadmap voor een energieneutraal 

molenterrein. Inmiddels is de 

uitvoering in volle gang en werken 

we samen met ontwikkelaar 

Gedachtegoed en Willemsen-

Tower Architect aan de realisatie 

van de roadmap. We gaan alle 

duurzame, lokale bronnen benutten 

om de monumentale gebouwen 

op het terrein van energie te 

voorzien. De houtzaagmolen 

is natuurlijk een icoon van 

windenergie en houthouw. De 

knechtswoning wordt verwarmd 

met een luchtwarmtepomp. De 

droogloodsen gaan voor energie uit 

de funderingspalen. Zonnepanelen 

halen energie uit de zon. 

Het slotakkoord is voor de gracht. 

Met een warmtewisselaar winnen 

we energie uit de Kostverlorenvaart. 

Dit modulaire aquathermiesysteem 

is geïntegreerd in de damwand. 

In 2022 won De Groene Grachten 

de SBIR prijsvraag Fase 2, waarin 

ondernemers werden uitgedaagd 

om vernieuwende producten 

te ontwikkelen voor duurzame 

verwarming van monumentale 

panden. De prijsvraag is een 

initiatief van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed en het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. 

Ons winnende plan kan rekenen 

op een bijdrage van € 150.000, die 

wordt geïnvesteerd in het realiseren 

en testen van het prototype. 

Foto © Jan-Jaap Hubeek

Meer weten?
Kijk deze mini-
documentaire

Zonnepanelen

Hoe aquathermie het 
verschil kan maken! 

Energiesysteem 
van de toekomst 
Energie uit oppervlaktewater kan 

40% van de warmtevraag in de 

gebouwde omgeving verzorgen, 

maar bij monumenten gebeurt dit 

nog nauwelijks. Een extra kans biedt 

kadeherstel. 

Alleen al in Amsterdam speelt de gigantische opgave om 200 kilometer 

kademuren te renoveren vanwege verzakkingen en slechte staat. Op 

twee plekken onderzoeken wij kansen voor duurzaam kadeherstel, om als 

energiefabriek voor de panden in de buurt kunnen dienen.

De Grimburgwal
De Grimburgwal is onderdeel van het Universiteitskwartier en 

eigendom van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is een deel 

van de 60 meter lange kademuur ingestort en sindsdien staat er

een tijdelijke damwandconstructie. Samen met de UvA en 

Gemeente Amsterdam werken we aan de inpassing van een 

duurzaam energiesysteem in de kadewand. We wonnen een 

Erfgoed Deal in 2021, waarmee we dit innovatieve project 

daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren.

Restauratie met lokaal hout



10 jaar 
De Groene 
Grachten 
in cijfers

25 miljoen
mensen bereikt

26

Zelfscans
15.000

14

401 

De Groene Menukaart
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5x
Week van het 
Duurzaam Erfgoed
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3x
Solar Boat Race

312 
Lezingen en 
workshops 

55 
aangesloten

gemeenten

3 
aangesloten

provincies

gemaakt door 
woningeigenaren

erfgoedprofessionals 
gebruiken de 
Adviestool Duurzaam 
Monument 

In 2025 heeft 
heel monumentaal 
Nederland een plan

scans gemaakt

BBC   TelegraafAl Jazeera   LibelleTrouw  Marie ClaireVroege Vogel s  BNR483 
Media uitingen

pandtypes 17

kaarten
65

o.a. woningen, forten, musea, 
buitenplaatsen, kerken, boerderijen,  
podiumkunsten, hofjes, bibliotheken

20.000
bezoekers per jaar op
degroenemenukaart.nl



16.489
panden
geholpen

1.193 panden
waarmee De Groene Grachten
actief aan de slag is

1.193 panden stoten jaarlijks 

samen 53 kiloton CO2 uit

=
12%
van alle 
monument-
eigenaren

15.000
Zelfscans 

679
Energiescans

75
Onderzoek en 
gebiedsaanpak

297
Advies op maat

142
Uitvoer-
begeleiding

296
Scans door
Monumentenwacht

28

1.193
Panden door De 
Groene Grachten

Van 2012 tot 2022

=

= gelijk aan

 117.500 retourtjes 
Amsterdam-Rome

St
a

rt
20

22
20

30

   

Boederij    23

Buitenplaats   30

Maatschappelijk vastgoed 118 

Fort    9

Hofje    11

Horeca of hotel  11

Industrieel vastgoed  14

Kantoor    11

Kerk    118

Molen    10

School    12

Studentenvereniging  9

Vereniging van Eigenaren 236

Woonhuis    517

Overig    64

Totaal    1193

Onze footprint na 10 jaar...

93% van deze pandeigenaren 

heeft duurzame maatregelen 
uitgevoerd 

=

29,5 
kiloton CO2 
jaarlijks bespaard

1,2 miljoen
bomen die een jaar lang 
CO2 absorberen

=

592.000
bomen die een jaar lang 
CO2 absorberen

70% van deze pandeigenaren heeft 
duurzame maatregelen uitgevoerd 

14,8 
kiloton CO2 
jaarlijks bespaard

29



Duurzame kerkenvisie
 

Steeds meer kerkbesturen en gemeenten zetten samen in op het 

toekomstklaar maken van een kerkgebouw of religieus erfgoed. Op 

deze manier kan het gebouw op duurzame manier in gebruik blijven, 

een nieuwe functie krijgen of worden opengesteld voor publiek. 

Het is belangrijk om na te denken over de manier waarop deze 

bijzondere gebouwen gebruikt worden en welke comforteisen daarbij 

passen. De Groene Grachten zoekt naar een optimale manier 

waarop het erfgoed kan worden verduurzaamd zonder dat de 

cultuurhistorische waarden worden aangetast of de exploitatiekosten 

uit de hand lopen. Wij hebben inmiddels tientallen kerken, abdijen en 

kloosters ondersteund in het verduurzamingstraject. Ook werken we 

aan duurzame kerkenvisies.

Stof tot nadenken 
Samen met COUP Urban 

Producers, buro BELéN en 

Hylkema Erfgoed maakten 

we een prijswinnend 

ontwerp voor de Prijsvraag 

Sublieme Schoonheid, 

Sublieme Duurzaamheid 

van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed en 

de Rijksbouwmeester. Ons 

ontwerp gaat uit van een 

flexibele en betaalbare 

isolatielaag, gemaakt van 

textiel, om monumenten zoals 

kerkgebouwen duurzaam 

te isoleren. Dit systeem 

wordt opgehangen in de 

ruimte, waardoor kleinere 

compartimenten ontstaan. 

Het product draagt bij aan 

een gezonde exploitatie, 

energiebesparing en heeft 

tegelijkertijd oog voor de 

esthetische en historische 

kwaliteit van het monument. 

Hiermee herontdekken we 

de rol van (liturgisch) textiel. 

De prototypes worden op dit 

moment gebouwd. 

‘Filosoof Roman Krznaric introduceerde het 

“Kathedraaldenken”. Een kathedraalbouwer 

wist dat wanneer hij aan een klus begon, 

noch hijzelf, noch zijn kinderen of zelfs zijn 

achterkleinkinderen, aanwezig zouden 

zijn op de launchparty. We moeten weer 

durven denken als kathedraalbouwers en een 

duurzame, langetermijnoplossing voor ons 

erfgoed creëren, voor de generaties na ons.” 

Benjo Zwarteveen
Adviseur / Expert Bouwkunde en Bouwhistorie

De Groene Grachten

Kathedraal
Denken

Hoorn 
Duurzame 
kerkenvisie 
 

Om de kerken in Hoorn te 

helpen om hun gebouw 

duurzaam te verbeteren, 

voerden wij voor 12 kerken een 

maatwerkadvies uit. We gaan 

uit van een stappenplan. Dat 

begint met snelle besparing met 

quick wins. Daarna komt de 

duurzame basis door te isoleren 

en energie te besparen. Als 

derde gaan we voor duurzame 

installaties. 

Alkmaar 
Duurzame kerkenvisie 
Voor de gemeente Alkmaar hebben we een duurzame kerkenvisie 

opgesteld, die bestaat uit een maatwerkaanpak voor 15 

kerken en 1 synagoge. Er is gekeken naar de bouwkundige en 

installatietechnische condities van de kerken en de energieprestatie 

en duurzaamheidsambitie van de gebruikers. Per erfgoedlocatie is een 

duurzaam plan opgesteld, waarmee de eigenaren en gebruikers aan 

de slag zijn gegaan. De inzichten zijn vertaald in infographics en een 

duurzame kerkenvisie.

Bekijk ook De Groene  Menukaart voor kerken

degroenemenukaart.nl/kerkenFoto © Dirk-Jan van Dijk in opdracht 

van Provincie Noord-Holland

Foto ‘Stof tot Nadenken’ © Buro BELéN 

3130



Van Rietveldwoning  
tot Stolpboerderij
Monumentale 
woonhuizen  

3332



Rietveldwoning 
Ilpendam 
Koen en Sander hebben 

hun unieke Rietveldwoning 

toekomstklaar gemaakt. 

Het was een prachtig maar 

oncomfortabel huis, dat de 

eigenaren wilden verduurzamen 

om het energieverbruik te 

beperken en het comfort 

te verbeteren. Met behoud 

van het monument, zowel 

extern als intern, is de woning 

inmiddels getransformeerd tot 

een energiezuinig Rietveldhuis. 

Tijdens de verbouwing waren 

wij op bezoek bij Koen, die 

uitlegde welke verduurzamings-

maatregelen werden 

uitgevoerd.

Bekijk hier de 
video!

Van Rietveldwoning tot 
Stolpboerderij
Monumentale 
woonhuizen  
Een historisch pand verduurzamen kan een uitdaging zijn, maar is 

absoluut mogelijk. Onze ervaring is dat er vaak meer kan en mag, 

dan er vooraf wordt gedacht. We helpen woningeigenaren met 

onafhankelijk en persoonlijk advies en begeleiding. Met plezier 

delen we hier een aantal succesverhalen van mensen die met 

ons het avontuur zijn aangegaan.

35

Apeldoorn

Amstelveen

pandeigenaren
geholpen

34

1193

Beemster

Bergen op Zoom

Boxmeer
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Amsterdam Noord
Duurzame stolpboerderij 
Lies en Willem wonen in een prachtige stolpboerderij uit 1650 

en hebben met onze hulp hun rijksmonument duurzaam 

verbouwd. De gevels, vloeren, ramen en het dak van de stolp zijn 

goed geïsoleerd. Er is wandverwarming geplaatst en de wanden zijn 

afgewerkt met leemstuc. In de tuin wordt regenwater opgevangen 

en op de pergola zijn de zonnepanelen geplaatst. Een warmtepomp 

voorziet de boerderij van duurzame energie. Het resultaat is een 

aardgasvrije, zeer energiezuinige woning met hoog wooncomfort 

waarbij de cultuurhistorische waarde van het pand behouden is.  

Benieuwd hoe Lies en Willem de verduurzaming van hun stolpboerderij 

aanpakten? Wij namen een kijkje tijdens de verbouwing en maakten 

deze reportage.

Bekijk hier de 
video!

‘Dit 15e-eeuwse rijksmonument met tongewelven en 

houten vloeren is volledig duurzaam. 

De daken, gevels, vloeren en ramen zijn 

geïsoleerd. Er is een bodembron in de tuin 

gemaakt en de warmtepomp voorziet de 

lagetemperatuurradiatoren van duurzame 

warmte. In de keuken wordt gekookt op 

inductie. Hiermee is het monument 100% 

aardgasvrij.’

Hidde Jan
woningeigenaar

‘s-Hertogenbosch
Aardgasvrij Rijksmonument 
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‘Met én van elkaar leren. We willen alle ‘bottlenecks’ in het 

verduurzamingsproces slechten. Daarom initiëren we specifieke 
onderzoeken en deze vertalen we in praktische handvatten 

waarmee onze opdrachtgevers aan de slag kunnen.’
Rianne den Ouden

Projectleider uitvoering / De Groene Menukaart

De Groene Grachten

Circulariteit in de Waag
Monumenten zijn in zekere zin een goed voorbeeld van circulair 

materiaalgebruik. De gebouwen staan immers al eeuwen en we gaan 

verantwoord om met het behoud van de materialen in een monument. 

Voor de Waag in Amsterdam onderzochten we hoe de verduurzaming 

en circulariteit hand in hand gaan. We gebruiken de R-ladder als 

onderlegger voor onze aanpak: refuse, rethink, reduce, re-use, repair, 

refurbish, remanufacture, repurpose en recycle.    

Kennis
ontwikkeling 

Hofjesonderzoek 
voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In dit onderzoek brachten we de verduurzamingsopgave van hofjes 

in kaart. Met een enquête, technisch onderzoek en expertsessies 

inventariseerden we de stand van zaken, de uitdagingen en de kansen. 

De studie biedt hofjes handvatten bij verduurzaming. 

Doe de Duurzaam Erfgoed 
Wandeling in Haarlem. Met 
onze app bezoek je allerlei 
duurzame plekken in de 
historische binnenstad, 
zoals de hofjes van Staats 
en van Noblet en de 
koepelgevangenis.

Open de 
wandel app!

3938



Zelfscan Duurzaam Monument
degroenemenukaart.nl/zelfscan

Heeft u een monument dat u graag wil verduurzamen? Wat kan er, 

wat kost het en wat levert het op? Gebruik de gratis online Zelfscan 

Duurzaam Monument en ontdek in een paar minuten hoe u uw monument 

verduurzaamt. De Zelfscan helpt woningeigenaren op weg om duurzame 

stappen te zetten. Vul gegevens in over uw energieverbruik, de monumentale 

status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen. Op 

basis van die informatie toont de Zelfscan Duurzaam Monument de relevante 

duurzame maatregelen, inzicht in de kosten, besparing, milieu-impact en 

mogelijke financieringen en subsidies. Een PDF rapport helpt vervolgens bij 

het nemen van vervolgstappen. De Zelfscan is door De Groene Grachten 

ontwikkeld in samenwerking met het Restauratiefonds, en gekoppeld aan 

het platform monumenten.nl. Inmiddels hebben 15.000 mensen de zelfscan 

gemaakt.

Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit 
www.duurzaamheid-ruimte.nl

Om beleidsmakers te helpen met het verduurzamen van erfgoed maakten wij samen met MOOI Noord-Holland 

en Provincie Noord-Holland een Toolbox. De website is samengesteld voor en door gemeenten en gevuld met 

beleidsinstrumenten die duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke ordening integreren. De voorbeelden laten zien dat 

duurzaamheid mét kwaliteit mogelijk is als je goed beleid ontwikkelt, daarnaar handelt en maatwerk kunt bieden.

Tools
De Groene Menukaart 
degroenemenukaart.nl

Bent u benieuwd welke duurzame maatregelen passen bij uw monument? 

Bekijk op De Groene Menukaart alle mogelijkheden! Het platform is er 

speciaal voor pandeigenaren, gebouwbeheerders en gebruikers van 

vooroorlogse, historische panden. 

Vaak wordt gedacht dat oude gebouwen niet duurzamer kunnen en 

mogen. Als eigenaar raak je al snel verstrikt in het web van regelgeving en 

financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in 

techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom 

een heel mooi startpunt voor verduurzaming! 

55 gemeenten zijn aangesloten bij De Groene Menukaart. En er zijn 

menukaarten specifiek voor woningen, forten, molens, buitenplaatsen, 

kerken, boerderijen, musea en podia. We ontwikkelden het platform ook voor  

Portugal en Slovenië en is er een Engelstalige Groene Menukaart.

4140

‘Vanuit onze actieve community werken we aan 

schaalbare manieren voor het verduurzamen 

van erfgoed. Daarmee geven we anderen een 

gereedschapskist in handen, die zij kunnen 

inzetten om impact te maken. 

Tessel de Rooij
Projectleider / De Groene Menukaart / Expert marketing 

De Groene Grachten



Een CO2-reductie van 40% in 2030 
en van 60% in 2040; dat is de 
doelstelling van de Routekaart 
Verduurzaming Monumenten. Maar, 
hoe verduurzaam je een monument? 
Authentieke ramen, oude schouwen, 
tochtige, niet-geïsoleerde muren; 
veel eigenaren weten niet waar 
ze moeten beginnen. Bovendien, 
hoe doe je dit mét behoud van de 
monumentale waarde? De nieuwe 
aanpak van De Groene Grachten 
en Monumentenwachten bieden 
uitkomst.

Groene plannen aan de 
keukentafel 
De aanpak bestaat uit een 

keukentafelgesprek, waarna 

de monumenteigenaar een 

onafhankelijk verduurzamingsadvies 

ontvangt. Het rapport wordt 

gemaakt met behulp van de 

adviestool die De Groene Grachten 

voor erfgoedprofessionals maakte. 

Met de adviestool brengen adviseurs 

de duurzaamheidsmogelijkheden 

in kaart. Monumentenwachten 

uit het hele land voeren inmiddels 

keukentafelgesprekken met behulp 

van de adviestool. Sanne de Koning, 

directeur van Monumentenwacht 

Noord-Brabant: ‘We zien dat 

monumenteigenaren wel willen 

verduurzamen, maar vaak door 

de bomen het bos niet zien. Waar 

moeten ze beginnen? Welke 

aanpassingen kunnen wel en welke 

niet bij welk monument? 

Welke partijen zijn betrouwbaar? 

Onze specialisten geven met de tool 

een persoonlijk en onafhankelijk 

advies, inclusief een rapport 

waarmee de eigenaren aan de slag 

kunnen.’ 

Tien jaar aan data 
De Groene Grachten ontwikkelde 

de adviestool op basis van kennis 

en data die het de afgelopen 

tien jaar verzamelde in meer dan 

duizend projecten. Suze Gehem: 

‘Eerder ontwikkelden we De 

Groene Menukaart en Zelfscan 

Duurzaam Monument, twee 

platforms waarmee pandeigenaren 

zelf aan de slag kunnen. Met de 

adviestool gaan we een stap verder. 

Erfgoed- en duurzaamheidsexperts 

kunnen nu energiescans voor 

‘Tool helpt 
monumenteigenaren 
bij verduurzamen.’   

Monumentenwacht en De Groene 
Grachten lanceren adviestool 

Als we de klimaatdoelen 
willen behalen, moeten 
we vaart maken.

gebouweigenaren maken.’ Zij 

putten hierbij uit de uitgebreide 

database met informatie over 

verduurzaming van erfgoed. 

De adviestool is bovendien 

gekoppeld aan informatie over 

wet- en regelgeving in vijftig 

gemeenten en aan financierings- en 

subsidiemogelijkheden. 

Behoud monumenten 
Het doel van Monumentenwacht 

is om monumenten te behouden 

voor de toekomst. Sanne de Koning: 

‘Wij zijn ervan overtuigd dat je dat 

doet door ze te onderhouden, te 

gebruiken én te verduurzamen. Met 

deze tool onder de arm kunnen onze 

specialisten nog meer gedegen en 

passend advies geven.’ De Groene 

Grachten wil in drie jaar alle 140.000 

monumenten in Nederland met de 

adviestool van een duurzaam plan 

voorzien. Suze Gehem: ‘Samen met 

de aangesloten organisaties bij de 

Monumentenwacht bereiken we 

daarvan al 20%. Met deze aanpak 

helpen we eigenaren in het hele 

land om hun pand klaar te maken 

voor de toekomst.’

De adviestool is een initiatief 

van De Groene Grachten en 

mede mogelijk gemaakt door EIT 

Climate-KIC, Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-

Holland, Provincie Gelderland, 

Monumentenwacht Gelderland, 

Monumentenwacht Noord-Holland 

en Monumentenwacht Noord-

Brabant.

4342

Foto © Guus Dubbelman in opdracht van de Volkskrant



‘Het team van De Groene 

Grachten heeft ons energieverbruik 

geanalyseerd en de kansen voor 

verduurzaming in kaart gebracht. We 

werken nu samen aan de uitvoering. 

Volgend jaar is het KIT 
aardgasvrij.’

Louis van den Berghe
Chief Financial Officer van het KIT

45

33.000 m2 
vijf voetbalvelden

5-7 jaar
terugverdientijd

aardgasvrij

2012  2022

4 miljoen 
2.5 miljoen 

kWh elektriciteit

2012  2022

600.000
370.000 

m3 gas

40% 
energiebesparing

investering

€ 2,6 miljoen voor de vervanging van 
de gasketels voor warmte-koudeopslag
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Koplopers 

Koninklijk Instituut 
voor de Tropen 
Het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (KIT) en De Groene 
Grachten zijn sinds 2015 een 
ijzersterk team op het gebied van 
verduurzaming. Zó sterk dat ze 
samenwonen en samenwerken. 
Dat gaat zo goed dat het KIT 
inmiddels voorloopt op haar eigen 
ambities. 

Het KIT is een kenniscentrum dat 

zich inzet voor internationale 

duurzame ontwikkelingen. Het 

gebouw opende haar deuren 

in 1926. Met 33.000 vierkante 

meter is het één van de grootste 

rijksmonumenten van de stad. 

‘In 2015 kregen we het idee om 

het gebouw open te stellen en 

te verduurzamen. We hadden 

hulp nodig en belden De Groene 

Grachten. Dat was het begin 

van onze samenwerking en 

hieruit ontstond ‘SDG house’ 

(red. Sustainable Development 

Goals). Daarmee verhuren we 

ruimtes aan 70 profit en non-

profit bedrijven en zijn we opener 

dan ooit.’, aldus Louis van den 

Berghe, financieel directeur van 

het KIT. Door het alarmerende 

IPCC rapport van afgelopen jaar 

heeft het KIT haar eigen ambities 

bijgesteld. Niet naar achteren 

maar juist vooruit. Vanaf 2023 

is het hele gebouw aardgasvrij. 

Dan vervangen 

we het aardgas 

door een 

Warmte Koude 

Opslag (WKO) en 

warmtepompen. Meer weten? 
Lees het hele 
interview op 

NAK.

fa
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Achterzetramen Ledverlichting

Elektrische 

keukenapparatuur

Warmtepompen

Daken geïsoleerd 

en kieren gedicht

Waterbergend groen dak

Close-in boilers in 

toiletten en pantry’s

Koelmachine 

vervangen

Renovatie luchtbehandelings-

kasten met WTW

Warmte koude 

opslag

Waterbesparende 

toiletten

2023



Wubbo Ockels 
Innovatie Prijs
Ter gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan van De Groene Grachten 

wordt de ‘Wubbo Ockels Innovatie Prijs’ 

in het leven geroepen. Vanaf 1 maart 

2023 kan iedereen met ideeën om 

historische binnensteden duurzamer 

te maken, meedingen naar drie prijzen 

van €10.000, die in juni 2023 worden 

uitgereikt.
 

Over de Prijs
Wubbo Ockels richtte tien jaar geleden samen met Suze Gehem 

en Jelle Rademaker Stichting De Groene Grachten op. De missie? 

Eeuwenoude panden verduurzamen. ‘Want als verduurzamen hier 

kan, dan kan het overal!’, aldus wijlen Wubbo Ockels. Uit die stichting 

kwam het gelijknamige bedrijf voort, dat inmiddels ruim 15.000 panden 

heeft geholpen om duurzame stappen te zetten. Ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van De Groene Grachten, initieert de stichting nu 

de ‘Wubbo Ockels Innovatie Prijs’. Het doel: het stimuleren van talent 

om te komen met goede, uitvoerbare ideeën, die bijdragen aan het 

verduurzamen van historische binnensteden. Het bedrijf De Groene 

Grachten stelt de Stichting daartoe financieel in staat.

 

Wie kan meedingen? 
Iedereen met een goed idee kan een aanvraag indienen. Jouw plan: 

• Creëert een hefboom voor het gedachtegoed van De Groene 
Grachten, namelijk: het verduurzamen van historische binnensteden. 

Denk aan vernieuwende manieren om panden te verduurzamen, 

duurzame energiesystemen en nieuwe samenwerkingsvormen.

• Bevordert kennisoverdracht, want alleen door kennis te delen, gaan 

we de klimaatdoelen halen.

• Stimuleert talentontwikkeling, we hebben immers veel meer mensen 

nodig om deze doelen te behalen.

• Is inspirerend. Wubbo Ockels’ motto was: ‘Optimisme is een 

verantwoordelijkheid.’

De jury

Joos Ockels 
Echtgenote van Wubbo Ockels en 

bestuurslid Stichting De Groene Grachten

Maurits Groen
Ondernemer en bestuurslid 

Stichting De Groene Grachten

Andy van den Dobbelsteen
Hoogleraar Climate Design & Sustainability, 

TU Delft 

Harm Edens
Presentator

Yvette Watson
CEO The 2B Collective & 

Co-founder PHI Factory

474646
Foto © Jan-Jaap Hubeek
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2030...
in 2025...

in

70%
van de monumenten 
duurzame maatregelen 
getroffen

5.000
monumenteigenaren 
begeleid bij de uitvoering

20 steden
in Europa hebben een 
duurzaam, monumentaal 
icoon

30 landen
over de hele wereld 
maken gebruik van onze 
tool2012

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014 2016 20202018 2022 20242013 2015 2017 20212019 2023 2025

Monumentale 
Moonshots

Aantal monumenten 
per jaar

In drie jaar alle 
monumenten 
in Nederland in 
staat stellen te 
verduurzamen:

alle

140.000
monumenten
een duurzaam plan

onze tool in

10
landen
actief

Jaren Totaal 

2012 1

2013 3

2014 8

2015 33

2016 77

2017 112

2018 135

2019 141

2020 180

2021 5.219

2022 10.581

2023 17.670

2024 35.340

2025 70.679

Totaal 140.178



Colofon 
De Groene Grachten is hét 
startpunt voor het verduurzamen 
van monumenten en historische 
gebieden.

Inmiddels zijn wij in binnen- 

en buitenland expert op het 

gebied van energiebesparing, 

duurzaamheid en circulariteit in 

historische panden en gebieden. 

En we zijn nog niet klaar. Ons doel 

is om in samenwerking met onze 

partners alle 140.000 monumenten 

in Nederland van een duurzaam 

plan te voorzien.

Dit magazine is uitgebracht in 

november 2022 ter gelegenheid 

van ons 10-jarig bestaan.

Redactie
Concept
Tessel de Rooij en Suze Gehem

De Groene Grachten

Fotografie
...

Vormgeving
Janis van der Linden

Djen Design

Nieuwsbrief
Hoor als eerste over projecten, 

events en tips via onze nieuwsbrief.

degroenegrachten.nl

‘Mijn mooiste project? Dan ga ik voor 

Carré, waar we van plan tot uitvoering 

meedraaien.  Deze zomer werd ik 
verrast door gebouwbeheerder Johan, 

die me de sleutel gaf.’
Jasper Vis

Adviseur / Expert Installatietechniek Utiliteit

De Groene Grachten
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Colofon
De Groene Grachten is hét

startpunt voor het 

verduurzamen van 

monumenten en historische

gebieden. 

Inmiddels zijn wij in binnen- en

buitenland expert op het

gebied van energiebesparing,

duurzaamheid en circulariteit in

historische gebouwen 

en gebieden. En we zijn 

nog niet klaar. Ons doel is 

om in samenwerking met 

onze partners alle 140.000 

monumenten in Nederland van 

een duurzaam plan te voorzien.

Dit magazine is uitgebracht in

november 2022 ter gelegenheid

van ons 10-jarig bestaan.

Productie en redactie
De Groene Grachten

Vormgeving
Djen Design

Fotografie 

Candide Rietdijk

Jan-Jaap Hubeek

Wieke Rutgers

Cris Toala Olivares

Guus Dubbeldam

Dirk-Jan van Dijk

Buro MVO 

Buro BELéN



‘Als verduurzamen hier 
kan, dan kan het overal!’

Wubbo Ockel s
Astronaut & Oprichter De Groene Grachten


