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Met behulp van de DWS+d is het mogelijk om, rekening hou-
dend met de monumentale waarde van een object, snel en hel-
der inzichtelijk te maken waar zich de ruimte tot verduurzaming 
bevindt. Bijvoorbeeld, waar is vloerverwarming mogelijk en waar 
is wandverwarming een optie, rekening houdend met waarde-
volle vloeren en lambrisering. Maar ook, hoe dik kan je isolatie-
pakket zijn zonder dat de bestaande detaillering wordt aangetast, 
of isoleer je aan de binnen of buitenzijde van de kap? Dit soort 
vraagstukken zijn allemaal verwerkt in de DWS+d. 
Tijdens het onderzoek ontstond de gedachte om in beeld weer te 
geven waar de mogelijkheden tot verduurzaming zich in gebouw 
bevonden. De DWS+d toont daarom in de plattegronden en 
doorsnedes van het complex waar de verschillende mogelijkhe-
den tot het verduurzamen van een object zich bevinden. Waar kan 
bijvoorbeeld geïsoleerd worden, waar kunnen eventueel zonne-
panelen/collectoren worden geplaatst of welke slimme installa-
ties ten behoeve van verwarming zijn er mogelijk. Het inzichtelijk 
maken van de mogelijkheden is waarschijnlijk niet nieuw. Wat 
wel vernieuwend aan deze methode is, is dat cultuurhistorie en 
de monumentale waarden het uitgangspunt zijn voor het doen 
van deze ingrepen. Er is een interdisciplinaire werkwijze ont-
wikkelt waar duurzaamheid en cultuurhistorie samen opgaan.

De aanpak
De eerste stap in het onderzoek was een bouwhistorische 
opname van het schoolgebouw in Lichtenvoorde en daarnaast 
werd er een opname gemaakt met een infraroodcamera. Ook 
werd er een bouwtechnische opname uitgevoerd en een archie-
fonderzoek om een goed beeld te krijgen van de bestaande toe-
stand en de waarde van het complex. 
Wij creëerden een legenda van de meest voorkomende ingrepen 
ten behoeve van verduurzaming en nadat de bouwhistorische 
waardering en de dynamische waardestelling waren voltooid 
organiseerden we een werksessie met de gemeente Oost Gelre 
en Huis en Erfgoed Collectief. Tijdens deze bijeenkomst werden 
de verschillende mogelijkheden ter verduurzaming besproken 
en vergeleken met de bouwhistorische en cultuurhistorische 
waarden van het complex. Aan de hand van deze vergelijking 
werden er een aantal oplossingen gevonden en deze werden 
aan de hand van de nieuwe legenda verwerkt in de bestaande 
plattegronden van de school. In één beeld werd inzichtelijk hoe 
de school verduurzaamd kon worden. Vervolgens werden de 
ingrepen doorgerekend en financieel inzichtelijk gemaakt.

Conclusie
De cultuurhistorische waarde van het object bleek hoog! Het is 
een van de best bewaard gebleven basisscholen uit de weder-
opbouwperiode in de gemeente Oost Gelre en het had absoluut 
monumentenpotentie. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar 
voren dat de transformatiemogelijkheden van de school groots 
zijn en de mogelijkheden ter verduurzaming goed te doen. Door 
op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden 
kansen/potenties? van het object waren, vooral wanneer het 
ging om de verduurzaming van het object, was het argument 
tot instandhouding snel gemaakt en werkte het beeld van de 
DWS+d overtuigend tegenover de voorstanders van eventuele 
sloop van het object. De DWS+d heeft zich voor ons bewezen 
in de praktijk en zal nu worden toegepast in het werkveld in de 
provincie Gelderland. 
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DWS+d KELDER EN KAPCONSTRUCTIE

LEGENDA DYNAMISCHE WAARDESTELLING 
DUURZAAMHEID

 Isolatie

De paarse lijn geeft aan waar de mogelijkheid bestaat tot isoleren. Doorgetrokken streep is 

de isolatie met de hoogste isolatiewaarde, vervolgens de streepjeslijn en dan de stippellijn 

met de laagste isolatiewaarde.

 Verwarmen

De rode kleur geeft aan wat de mogelijkheden zijn tot verwarmen. De streep duidt 

radiatoren of wandverwarming aan en het vlak geeft aan waar vloerverwarming mogelijk is.

 Bufferzone

Deze ruimte wordt anders verwarmd en dient als klimaatzone tussen een verwarmde en 

onverwarmde ruimte.

 Zoekzone zonnepanelen / zonnecollectoren

Binnen deze zone is ruimte voor zonnepanelen of zonnecollectoren mogelijk.

 Vochtscherm

De groene kleur geeft de ruimte weer waar de mogelijkheid ligt tot het plaatsen

van vochtschermen.

 Isolatieglas

Hier is de mogelijkheid tot het plaatsen van isolatieglas. Vervolgens wordt met nummering 

per kozijntype de mogelijkheden tot isolatie toegelicht. 

1,2,3 etc Beglazing

De verschillende kozijntypes zijn genummerd en de mogelijkheden tot verduurzaming zijn 

per categorie toegelicht in de tekst.

DE DWS+d
Het Gelders Genootschap heeft in 
2017, in samenwerking met de 
gemeente Oost Gelre en het Huis  
& Erfgoed Collectief, een methode 
ontwikkelt die de kansen voor het 
verduurzamen van een cultuur
historisch waardevol object op een 
innovatieve manier inzichtelijk 
maakt. Deze methode is ingepast in 
een onderzoek naar het hergebruik 
van de St. Ludgerusschool in Lich
tenvoorde. Het behoud van dit bij
zondere gebouw is niet alleen ten 
bate van de cultuurhistorische 
waarde, maar draagt ook bij aan de 
verduurzaming van de bestaande 
gebouwvoorraad. Deze voorraad 
gebouwen, de vele monumenten 
die Nederland kent, zullen in de 
toe komst moeten verduurzamen 
en het is van belang dat dit goed 
gebeurt zonder dat de monumen
tale waarden van deze bijzondere 
objecten verloren gaan. 
Met deze nieuwe methode kan dat.

De Dynamische
waardestelling
Duurzaamheid

DW
E

De opgave
De gemeente Oost Gelre staat voor een complexe opgave in 
Lichtenvoorde. Het huidige gebouw van de St. Ludgerusschool, 
een bijzonder schoolgebouw uit de wederopbouwperiode, 
biedt op dit moment onderdak aan speciaal basisonderwijs 
voor zo’n 90 leerlingen en is de voorkeurslocatie geworden 
voor een groot nieuw kindcentrum waar 6 scholen hun intrek 
in zullen nemen. Alhoewel het object hoge cultuurhistorische 
waarden heeft, is het in zijn huidige verschijningsvorm niet 
bruikbaar voor de nieuwe functie. Het gebouw is te klein en 
niet energiezuinig. 

Op het moment dat de school werd gekozen als voorkeurslo-
catie van het nieuwe kindcentrum was sloop en nieuwbouw de 
eerste gedachte. De gemeente Oost Gelre heeft toen opdracht 
gegeven om eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
van de bestaande bouw en dan met name naar de mogelijkhe-
den tot verduurzaming van het geheel. Onze rol was om inzicht 
te geven in de (cultuurhistorische) waarde van het object en 
daarnaast in kaart te brengen waar vanuit het oogpunt van 
cultuurhistorie de ruimte was voor ontwikkeling. Dit hebben 
wij gedaan aan de hand van een methode die het Gelders 
genootschap in 2014 heeft ontwikkeld: de Dynamische waar-
destelling. De dynamische waardestelling geeft inzicht in de 
‘aanraakbaarheid’ van een gebouw/complex. Het toont inter-
ventiemogelijkheden en transformatierichtingen. De dynami-
sche waardestelling ‘weegt’ de (cultuurhistorische) waarden, 
maar geeft ook aan waar eventuele ingrepen gepleegd kun-
nen worden en waar het niet wenselijk is de ruimte te versto-
ren. Het is een combinatie van een cultuurhistorische en een 
ruimtelijke waardestelling.

Vanwege het vraagstuk van de gemeente wat betreft duur-
zaamheid hebben we moeten experimenteren, want de dyna-
mische waardestelling alleen was niet toereikend voor deze 
opgave. Hoe was het gebouw te verduurzamen en hoe ver-
hield zich dat tot de cultuurhistorische waarde? Hoe maak je 
dit goed inzichtelijk? Voor zowel leek als deskundige? Om ant-
woord te geven op deze vragen ontwikkelde Gelders Genoot-
schap samen met het Huis en Erfgoedcollectief, een voorloper 
op het gebied van onderzoek naar duurzaam erfgoed, en de 
gemeente Oost Gelre de Dynamische Waardestelling Duur-
zaamheid – de DWS+d.
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Meer informatie:

E.ter.Braak@geldersgenootschap.nl


