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(Be)sparen door 

verantwoord verwarmen

Dr.ir. Dionne Limpens-Neilen

&

Ing. Arie van Middelkoop

Waarom verwarmen?

• Comfort van de mens
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Waarom verwarmen?

• Comfort van de mens, ontwikkeling:

– Kledingniveau afgenomen (geen dikke winterkleding 
meer)

– Activiteitenniveau afgenomen (auto ipv lopen/fietsen)

– Auto verwarmd

Men verwacht nu hoger comfortniveau dan vroeger

Gemiddelde situatie in jaren 60/70

• (R.K.) meerdere keren per week gebruikt

• Kerk goed gevuld

• luchtverwarming tot 13-14˚C
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Gemiddelde situatie nu

• 1 keer per week gebruikt

• Kerk matig gevuld

• verwarming tot 18 - 20˚C

situatie over 5 of 10 jaar?

• multifunctioneel gebruik?

• wisselende bezetting?

• verwarming ??
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Uitdagingen bij het verwarmen:

• Gebouw is niet gemaakt om te verwarmen

– Slechte isolatie (gemiddelde Rc=1)

– Dikke massieve constructies die langzaam 

opwarmen

– Luchtlekkage (tocht)

Temperatuur

˚C

RV

%
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Schade aan het interieur als gevolg van 

verwarmen/klimatiseren

Schade aan het orgel als gevolg van 

verwarmen/klimatiseren
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Schade aan het gebouw als gevolg van 

verwarmen/klimatiseren

Samengevat

• Hoge energiekosten

• Flinke onderhoudskosten kerkgebouw

• Frequente restauratiekosten orgel & interieur

• Kerkbezoekers � comfortklachten

• Inkomsten dalen door terugloop leden

Steeds meer financiele problemen � sluiting kerk?



25-3-2015

7

Oplossing: (Be)sparen

Maar wat kun je (be)sparen?

En hoe?

Geld besparen

• Energiebesparing (verlichting, verwarming)

• terugvragen betaalde energiebelasting bij 

belastingdienst (50%), zie 

http://bit.ly/KerkVV8

• Schade voorkomen door verantwoord 

verwarmen 
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Oppassen met

• Bevochtigen

• Isoleren

Dit zijn vaak kunstgrepen die 1 probleem 

oplossen, maar een of meerdere andere 

introduceren !

Wat is verantwoord verwarmen?
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Verantwoord verwarmen is:

INTEGRALE aandacht hebben voor ALLE 

onderdelen/aspecten in een kerk. 

dus niet alleen een orgel....

of de energierekening....

of het comfort van de mens.

Verantwoord verwarmen is:

Verwarmen op basis van wensen, beperkingen en 
mogelijkheden, qua:

• gebruik (frequentie, tijdsduur, locatie)

• mens (comfortniveau, behaaglijkheid)

• gebouw (mogelijkheden, beperkingen RV)

• interieur (mogelijkheden, beperkingen RV)

• budget (investering, exploitatie)
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Wat levert het u op?

Geen schade aan ......

orgel en overige interieur

het gebouw

het ledenaantal......  als gevolg van het verwarmen

Verantwoord energieverbruik/-kosten

Eenvoudig beheer

Weinig fout kansen

Menselijke factor uitschakelen

Wat kunt u doen?

• Heel belangrijk is het ontwikkelen van een 
toekomstvisie over het gebruik van uw 
kerkgebouw.

• Niet pleisters blijven plakken bij acute 
problemen

• Met integrale aandacht/beleid zorgen dat er 
veel kosten voorkomen kunnen worden.
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Meer info?
• Neem vrijblijvend contact op!

• Schrijf in voor onze nieuwsbrief op 
www.kerkenverantwoordverwarmen.nl !

(artikelen omtrent verantwoord verwarmen van kerken)

• Volg ons via social media:
twitter: @KerkVV

facebook: www.facebook.com/KerkenVerantwoordVerwarmen

LinkedIn: www.linkedin.com/company/kerken-verantwoord-verwarmen

nl.linkedin.com/in/DionneLimpensNeilen

nl.linkedin.com/in/arievanmiddelkoop

Contactgegevens

Dionne Limpens-Neilen

(PhysiBuild – Bouwfysica en akoestiek)

kvv@physibuild.nl

06-57327454

Arie van Middelkoop

(B3 Installatie Advies)

info@b3installatieadvies.nl

06-23051435


