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De themagroep NRP DUMO houdt zich bezig met 
de verduurzaming van karakteristieke, dierbare 
bebouwing. Het gaat hierbij niet alleen om panden 
met een monumentenstatus, ook beeldbepalende 
gebouwen van vóór 1940 zijn van belang. Dan heb-
ben we het over een groot volume, namelijk twintig 
procent.

NRP DUMO ontwikkelt en deelt praktijkervaringen, 
productinformatie en procesinnovaties. De leden 
volgen alle relevante ontwikkelingen op Europees 
niveau en profiteren van de opbrengst van onderzoek 
en debatten. NRP DUMO staat voor kennisontwikke-
ling en kennisdeling, en het koppelen van praktijker-
varingen aan de meest recente wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van verduurzaming van 
karakteristieke bebouwing.

DUURZAME MONUMENTENZORG
Als bundeling van marktpartijen is de themagroep 
NRP DUMO een belangrijke gesprekspartner op het 
gebied van duurzame monumentenzorg. Er zijn nauwe 
relaties met het Rijk (het programma Duurzaam 
Erfgoed van de RCE), de provinciale en gemeentelijke 
overheden, publieke organisaties, een groot aantal 

onderwijs- en kennisinstituten, eigenaren en andere 
relevante netwerken, waaronder de Dutch Green  
Building Council. Door dit brede netwerk is het mogelijk 
een zinvolle bijdrage te leveren aan onderzoek en 
kennisoverdracht op dit thema.

NRP DUMO BIJEENKOMSTEN
Wanneer het gaat over duurzaamheid en karakte-
ristieke bebouwing moeten we vooral niet teveel in 
dogma’s denken. Transformatie van waardevolle 
gebouwen is wel degelijk verenigbaar met duurzame 
oplossingen zoals een verminderd energieverbruik 
of de verhoging van comfort. Het vraagt echter om 
maatwerk, transparantie, over de eigen grenzen  
durven kijken en een wederzijds vertrouwen tussen  
de verschillende disciplines. Tijdens NRP DUMO  
bijeenkomsten verbinden de leden zich met elkaar 
door kennisdeling en -ontwikkeling. Deelnemers  
werken tijdens deze bijeenkomsten samen aan cases. 

OVER 

NRP DUMO

De missie van themagroep NRP Spaar het Klimaat 
is het versnellen van de transitie naar klimaat-
vriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen. 
Dat doet NRP Spaar het Klimaat door middel van 
voorlichting, inventarisatie en het wegnemen van 
praktische obstakels door middel van een directe 
en open dialoog met de overheid, om relevante 
regelgeving te beïnvloeden. 

NRP Spaar het Klimaat versterkt eigenaren, ontwik-
kelaars, bouwers en gebruikers van vastgoed met 
kennisontwikkeling en kennisdeling over energetische 
oplossingen voor gebouwen. 

DOELSTELLINGEN 
1. NRP Spaar het Klimaat spreekt de ambitie 

uit, om samen met partners, bij te dragen aan 
energiebesparing in de gebouwde omgeving, 
met een focus op de bestaande woningvoorraad, 
resulterend in een stevige jaarlijkse reductie 
van minimaal 1 Mton aan broeikasgasemissies 
(CO2e), overeenkomend met het energieneutraal 
maken van circa 250.000 woningen. 

2. NRP Spaar het Klimaat stelt zicht ten doel jaarlijks 
een aantal actuele thema’s te adresseren bij 
specifieke doelgroepen. 

3. NRP Spaar het Klimaat streeft naar een gezond 
en comfortabel binnenklimaat in de gebouwde 
omgeving, met aandacht voor comfortbevor-
derende maatregelen. NRP Spaar het Klimaat 
is van mening dat een gezond en comfortabel 
binnenklimaat hand in hand gaat met energie-
besparing. Door het toepassen van goede dak-, 
vloer- en muurisolatie en aandacht voor kier-
dichting neemt het warmteverlies af en neemt 
tegelijkertijd het comfort toe. Met aandacht voor 
ventilatie wordt een goed en gezond binnen- 
klimaat geborgd.

BELEIDSTAFELS
De themagroep NRP Spaar het Klimaat organiseert 
een aantal keer per jaar een beleidstafel. Tijdens 
deze bijeenkomsten wisselen de betrokken partners 
kennis en innovatieve ideeën uit en worden ook 
politici en beleidsmakers uitgenodigd. De uitkomsten 
hiervan worden met alle NRP partners gedeeld.
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NRP SPAAR HET KLIMAAT

 

Geïnteresseerd in de verduurzaming van  
karakteristiek erfgoed? NRP partners kunnen 
zich aanmelden bij NRP DUMO via het 
secretariaat: secretariaat@nrp.nl 
Kijk voor meer informatie op: nrp.nl

NRP partners kunnen met vragen terecht bij  
NRP Spaar het Klimaat via het secretariaat:
secretariaat@nrp.nl 

Volg NRP Spaar het Klimaat via: nrp.nl



Fotografie: NRPFotografie: NRP

Profiteer van kennisdeling en -verdieping via de 
themagroepen van NRP. Lees meer op nrp.nl.

“HET VERDUURZAMEN VAN ERFGOED 
VERGT EEN ZORGVULDIGE EN 

DESKUNDIGE AANPAK OM DE JUISTE 
BALANS TE VINDEN TUSSEN 

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN. 
ONS DOEL IS OM ERFGOED ONDERDEEL 

TE LATEN ZIJN VAN DE ENERGIETRANSITIE, 
MÉT BEHOUD VAN DE ERFGOEDWAARDEN. 
DAT KAN ALLEEN WORDEN BEREIKT MET 

EEN INTEGRALE AANPAK WAARBIJ WIJ 
GRAAG GEBRUIK MAKEN VAN DE EXPERTISE 

VAN DE LEDEN BINNEN HET NRP.“

Margret Brons-Rocks
DIJKORAAD

“THEMAGROEPEN CREËREN VERDIEPING 
VOOR DE HELE BOUWKOLOM. 

NRP SPAAR HET KLIMAAT KAN MET  
GERICHTE ACTIES RECHTSTREEKS  

BIJDRAGEN AAN BETERE MARKTKANSEN 
VOOR ONS BEDRIJF.”

Rob de Jong
STO ISONED


