
Monumenten verduurzamen?
Er kanmeer dan je denkt

Reizende expositie



Ombijvoorbeeld gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen
van demonumenten in hun gemeente, hee! de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) een reizende expositie ontwikkeld. Deze kan
gemakkelijk worden opgesteld in de ontmoetingsruimte van het
gemeentehuis, de bibliotheek of het stadskantoor. Op dezemanier kan
de gemeente demonumenteigenaar die informatie zoekt op gebied
van verduurzaming van historische gebouwen van dienst zijn.



Maatwerk
Met eenvoudige maatregelen valt al veel energie te besparen. Een goed
ingeregelde cv bijvoorbeeld, ledverlichting, of dikke gordijnen. Maar het
verduurzamen vanmonumenten en andere historische gebouwen vraagt
ook ommaatwerk. Daarbij kan er vaak meer dan gedacht, zolang de cultuur-
historische waarde van het monument gerespecteerd wordt. In de expositie
wordt informatie aangeboden over wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat,
zowel in tekst, beeld als video. Denk aanmogelijkheden voor isoleren,
ventileren, verwarmen en opwekken van energie. De expositie helpt monu-
menteigenaren de mogelijkheden voor hun specifieke monument verder te
onderzoeken. Deze informatie is ook interessant voor eigenaren van oude
of historische panden die geenmonumentale status hebben.

Foto van expositie in de bibliotheek van de RCE te Amersfoort.



PLATTEGROND A minimaal: 11,5 x 4,25 M

Opstelmogelijkheden
De expositie kan op verschillende manieren worden opgesteld, a!ankelijk
van de beschikbare ruimte. In de onderstaande figuren kunt u zien welke
opstelling bij u mogelijk en wenselijk is. De expositie is 260cm hoog.
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PLATTEGROND C minimaal: 6,5 x 4,5 M
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PLATTEGROND B minimaal: 9,5 x 2,5 M



Praktische informatie
De expositie wordt kosteloos beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Ook het transport en de op- en a#ouw komen voor
rekening van de RCE. Gezamenlijk bekijken we de best passende opstelling
en geven dit door aan het transportbedrijf, dat ook de tentoonstelling zal
opbouwen. Kabels wordenmeegeleverd. Een stroompunt in de buurt is wel
een vereiste. In overleg bepalen we de duur van de tentoonstelling. Mocht
er tijdens de opstelling iets stuk gaan dan kunt u contact opnemen via
duurzaamheid@cultureelerfgoed.nl

De expositie bestaat uit interactieve informatiezuilen en opengewerkte bouwfragmenten.



Meer weten?
Meer weten over de mogelijkheden voor het verduurzamen van
monumenten? Ga dan naar www.cultureelerfgoed.nl/duurzaam
Of neem contact op met duurzaamheid@cultureelerfgoed.nl

Over de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het
ministerie en de dienst samenmaken. Ook ontwikkelt de RCE praktisch toepasbare kennis en
gee$ advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Fotografie Dirk Verwoerd

De expositie bestaat uit interactieve informatiezuilen en opengewerkte bouwfragmenten.




