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Wijzigingen in URL 4010 Historisch Leidak per 1 januari 2021  
(versie 1.2 → 2.0) 

 

Onderwerp  
 

Waar te vinden  Toelichting  

Toegevoegd: 
 

  

Richtlijnen voor het isoleren en het 
voorkomen van schade door (onjuist 
of onzorgvuldig) isoleren. 

Dit omvat  
- een beslisboom voor het 

kiezen van isolatieconcepten 
(Bijlage 6),  

- uitgewerkte isolatieconcepten 
(tekeningen / 
referentiedetails) (Bijlage 6),  

- voorschriften voor het isoleren 
(Bijlage 7) en  

- aandachtspunten bij het 
aanbrengen of controleren) 
van isolerende voorzieningen 
(op diverse plaatsen in 
hoofdstuk 3) 

 

Aanvulling ten behoeve de 
verduurzaming van monumenten. 
Vergelijkbare aanvulling bij URL 4004 
Riet, URL 4011 Metalen 
dakbedekkingen en goten bij 
monumenten en URL 4014 Historisch 
pannendak   

Voorschriften voor het aanbrengen 
van zonnepanelen 
 

Par 3.11 Aanvulling ten behoeve de 
verduurzaming van monumenten. 
Vergelijkbare aanvulling bij URL 4004 
Riet, URL 4011 Metalen 
dakbedekkingen en goten bij 
monumenten en URL 4014 Historisch 
pannendak   

Voorschriften voor het voorkomen 
van brand tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden  

Dit omvat voorschriften (par 3.3.3) en 
een Checklist die gehanteerd kan 
worden bij werk in uitvoering (bijlage 5) 

Aanvulling ten behoeve van het 
beperken van risico’s bij het 
uitvoeren van brandgevaarlijke 
werkzaamheden. Dezelfde aanvulling 
bij URL 4004 Riet, URL 4011 Metalen 
dakbedekkingen en goten bij 
monumenten en URL 4014 Historisch 
pannendak   

Gewijzigd  
 

  

Restauratieladder  Dit omvat:  
- de toelichting op de 

Restauratieladder (par 3.1.1) is 
geactualiseerd  

- de bij de Restauratieladder 
horende definities zijn 
geactualiseerd (Conserveren, 
Imiteren, Kopiëren, 
Instandhouding,  
Onderhouden, Renoveren, 
Repareren, Restauratie, 
Restaureren, Verbeteren). 

- De tabel 
Restauratiecategorieën (bijlage 
1) is nu in 4 categorieën 
verdeeld.  

 

Dit zijn wijzigingen die bij alle ERM-
richtlijnen worden doorgevoerd. 

Juridische aspecten  Dit omvat:  Dit zijn wijzigingen die bij alle ERM-
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Onderwerp  
 

Waar te vinden  Toelichting  

- De bijlage met juridische 
aspecten (vergunningplicht; 
Verordening Bouwproducten, 
Arbo) is volledig geactualiseerd 
(Bijlage 2) .  

- Ook de verwijzingen naar 
Europese normen (EN’s) en 
Nederlandse normen (NEN’s) 
zijn geactualiseerd.   

 

richtlijnen worden doorgevoerd. 

Lay out en tekstredactie De URL is voorzien van een nieuwe lay 
out. Verwijzingen zijn nu ‘interactief’ 
(aanklikbaar)  

Dit zijn wijzigingen die bij alle ERM-
richtlijnen worden doorgevoerd. 

 


