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Historische (woon)gebouwen zijn onze meest dierbare maar ook meest kwetsbare gebouwen. Om ze in gebruik te kunnen houden moet het comfort acceptabel en de energierekening betaalbaar zijn. Hiervoor zijn vaak ingrepen nodig, maar niet alle ingrepen
zijn zonder meer wenselijk of toegestaan in historische gebouwen. In de Masterclass
Duurzame Monumentenzorg leert u wat de drijfveren zijn van monumentenzorgers om
ingrepen wel/niet toe te staan en hoe hierbij lokale verschillen tot stand kunnen komen.
Andersom leren monumentenzorgers wat de achterliggende drijfveren zijn van burgers
en bedrijven die ingrepen plannen in historische gebouwen. Door op deze manier naar
elkaar te luisteren en elkaars drijfveren te leren kennen, begrijpen en waarderen wordt
het mogelijk om win-win-oplossingen te vinden: ingrepen die de gebruiksmogelijkheden
van historische gebouwen verbeteren mét behoud – en soms zelfs herstel - van de aanwezige cultuurhistorische waarden.
Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor professionele partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van historische (woon)gebouwen. Voor de masterclass bestaat de mogelijkheid om
eigen cases aan te dragen.
Door wie?
Deze workshop wordt gegeven door Birgit Dulski en haar collega’s van het Center for Entrepreneurship & Stewardship van Nyenrode Business Universiteit. Birgit Dulski is senior
onderzoeker Duurzame monumentenzorg bij Nyenrode Business Universiteit.
Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag
aangeboden. De masterclass is geschikt voor 10 tot 20 deelnemers. De kosten van deze
masterclass zijn € 2400,- excl. BTW bij groepsafname, of € 200,- per persoon bij open inschrijving. Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat van Nyenrode via
tel. 0346 – 291 280 of info@homemates.nl. Zie ook www.homemates.nl.
HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform dat tot doel heeft de slagingskans van energiebesparingsprojecten in de bestaande woningbouw te vergroten. Het platform is een initiatief van de
leerstoel Sustainable Building & Development van professor Anke van Hal van Nyenrode Business
Universiteit, tevens verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en richt zich op onderbelichte succesfactoren. Het platform gaat bestaande kennis ontsluiten en doorontwikkelen, samen
met partijen uit het veld.

