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Kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk 
 

Dinsdag 27 september 2022, 13.00 – 16.30 uur 
Kazerne Dirk, Honthorststraat 27 te Amsterdam 

 
 

Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van een monumentaal pand in de praktijk?  
Vanuit verschillende invalshoeken vertellen specialisten uit het werkveld over de verduurzaming 
van monumentaal vastgoed. Aan het woord komen de opdrachtgever, de overheid, de 
aannemer en de bouwfysicus waarin kennis en ervaringen worden gedeeld.  
 
De brandweerkazerne is een mooi voorbeeld hoe de verduurzamingsopgave in een monument 
wordt gerealiseerd. Laat u inspireren door presentaties van de betrokken sprekers achter deze 
opgave. U kunt het vervolgens tijdens de rondleiding met eigen ogen zien. Ook het na-isoleren 
van woonhuismonumenten komt aan bod; tijdens een gezamenlijke presentatie van Stichting 
ERM en de RCE wordt het praktijkonderzoek dat recent is uitgevoerd, gepresenteerd met 
(voorlopige) bevindingen, praktijkcases en tips & tricks. We sluiten de kennisbijeenkomst af met 
een borrel.  
 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals, monumenteigenaren en ambtelijke 
medewerkers die betrokken of geïnteresseerd zijn in verduurzaming van monumenten. 
Deelname is gratis. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting ERM. 
 
 

Programma 
 
13.00 uur Inloop 
 
13.30 uur Welkom door Christian Braak, directeur Stichting ERM 
 
13.35 uur De verduurzamingsopgave 

Opdrachtgever Bram Tromp namens Brandweer Amsterdam 
 
13.50 uur Verduurzamingsbeleid Gemeente Amsterdam 

Eveline Roubos, afdeling Vastgoed Amstelland 
 
14.10 uur Praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten 

duo-presentatie door Stichting ERM Felix Kusters en RCE Marc Stappers over 
het proces, praktijkcases, (voorlopige) conclusies en tips & tricks  
 

14.45 uur Pauze 
 
15.00 uur De aanpak van de verduurzaming Brandweerkazerne Dirk 

Restauratieaannemer Edwin de Vlieger namens Koninklijke Woudenberg   
 
15.15 uur Bouwfysisch onderzoek, monument specifiek 

Paul Steskens, namens Peutz 
 
15.35 uur Rondleiding en borrel 
 
16.30 uur Einde  
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Over de Kazerne, de restauratie en de verduurzaming 
De Amsterdamse brandweerkazerne Dirk is de oudste nog in gebruik zijnde kazerne van 
Nederland. Het gebouw uit 1870 is ontworpen door assistent-stadsarchitect H. Leguyt (1840-
1907), in de stijl van het nabijgelegen Rijksmuseum. Anno 2022 voldoet het niet meer aan de 
eisen en wensen van deze tijd. Een algehele restauratie en verduurzaming is aan de orde. De 
kazerne wordt met veel zorg gerestaureerd en gemoderniseerd. Gemetselde muren met 
ornamenten worden achter een stuclaag vandaan gehaald. 
 
De kazerne is na de restauratie aardgasvrij en krijgt energielabel A.  
 
Ook op ARBO-gebied moeten de nodige aanpassingen worden gedaan, onder andere het 
schoon/vuil gebied en het realiseren van een inrit aan de zijkant van het pand, waardoor er 
geen verkeer meer in en uit hoeft te rijden om de achterplaats te bereiken. 
 
 
 

 
Kazerne Dirk – foto Brandweer Amsterdam Amstelland 
 
 
 


