
Milan	  Tresoor	  
Wij	  zijn	  leerlingen	  van	  het	  Augustinianum	  Eindhoven,	  en	  wij	  doen	  onze	  maatschappelijke	  stage	  bij	  
Duurzaam	  Eindhoven.	  We	  bezoeken	  bedrijven	  en	  proberen	  deze	  te	  helpen	  om	  duurzamer	  en	  
energiezuiniger	  te	  worden.	  	  
	  
Samen	  kunnen	  we	  Eindhoven	  de	  groenste	  stad	  van	  Nederland	  maken!	  	  
	  

D u u r z a a m 	   E i n d h o v e n 	  

	  

	  

	   	  

Rapport	  Makro	  Best	  



Wij	  van	  Duurzaam	  Eindhoven	  hebben	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  de	  Makro	  in	  Best,	  om	  te	  kijken	  hoe	  
duurzaam	  het	  pand	  is.	  Het	  is	  een	  redelijk	  oud,	  maar	  heel	  groot	  gebouw.	  Het	  bleek	  hierdoor	  al	  snel	  
dat	  er	  bouwkundig	  niet	  veel	  grotere	  dingen	  te	  veranderen	  waren.	  

Monitoren,	  apparaten	  en	  onnodig	  verbruik.	  
	  
In	  de	  nacht	  als	  er	  niemand	  in	  het	  pand/kantoor	  aanwezig	  is,	  zijn	  grotendeels	  alle	  apparaten	  uit,	  
behalve	  de	  adapters,	  die	  blijven	  erin.	  (Het	  is	  dus	  beter	  dat	  ook	  de	  adapters	  uit	  het	  stopcontact	  gaan.)	  
Wat	  veel	  bedrijven	  niet	  beseffen	  is	  dat	  laserprinters	  ook	  in	  stand-‐by	  enorm	  veel	  energie	  gebruiken.	  
Het	  sluipverbruik	  is	  namelijk	  95	  watt.	  Per	  printer	  die	  ’s	  nachts	  uitgaat	  kan,	  met	  een	  gemiddeld	  tarief,	  
€138,70	  /	  jaar	  worden	  bespaart!	  Dit	  is	  een	  belangrijk	  punt	  dat	  wij	  graag	  verbeterd	  zien.	  

Verlichting	  
	  
Er	  wordt	  hoog	  frequent	  (HF)	  TL	  verlichting	  gebruikt	  die	  een	  levensduur	  hebben	  van	  maar	  liefst	  
12.000	  uur,	  echter	  zijn	  er	  niet	  overal	  reflectoren	  geplaatst.	  Dit	  kan	  meer	  dan	  de	  helft	  aan	  energie	  
besparen.	  Wat	  wij	  ook	  aanraden	  is	  het	  plaatsen	  van	  sensoren	  met	  bewegingsdetectie	  voor	  het	  
bedienen	  van	  de	  lichten	  in	  kleinere	  ruimtes,	  zoals	  kantoortjes.	  	  
Al	  het	  licht	  samen	  wordt	  uitgeschakeld	  door	  een	  surveillant.	  ’s	  Nachts	  gaat	  alles	  uit,	  ’s	  morgens	  als	  
het	  eerste	  personeel	  begint	  te	  werken,	  gaat	  1/3	  van	  alle	  verlichting	  aan	  en	  om	  9u,	  als	  de	  winkel	  
opengaat,	  gaat	  al	  het	  licht	  aan.	  ’s	  Avonds	  gebeurt	  precies	  het	  omgekeerde.	  Dit	  is	  een	  goede	  regeling	  
die	  ’s	  morgens	  en	  ’s	  avonds	  veel	  energie	  bespaart.	  

Papiergebruik	  &	  scheiden	  van	  afval	  
	  
In	  de	  Makro	  wordt	  niet	  dubbelzijdig	  geprint,	  want	  het	  is	  daar	  niet	  standaard	  ingesteld.	  Ze	  waren	  zelf	  
wel	  bereid	  dit	  te	  doen,	  maar	  van	  het	  hoofdkantoor	  in	  Duitsland	  mag	  dat	  niet.	  Afval	  wordt	  
gescheiden.	  Er	  wordt	  namelijk	  papier/folie,	  restafval,	  voedsel	  en	  chemisch	  afval	  gescheiden.	  Hier	  zijn	  
we	  tevreden	  over.	  

Besparen	  op	  verwarming	  &	  besparen	  via	  isolatie	  
	  
Dit	  pand	  wordt	  altijd	  verwarmd	  door	  een	  Hr-‐ketel.	  Soms	  wordt	  een	  Vr-‐ketel	  erbij	  gebruikt	  als	  er	  meer	  
warmte	  nodig	  is.	  Deze	  verwarmen	  in	  totaal	  7	  verschillende	  groepen.	  Warm	  water	  wordt	  geleverd	  
met	  een	  boiler	  die	  op	  gas	  werkt.	  De	  centrale	  verwarming	  is	  programmeerbaar	  en	  de	  verwarming	  
wordt	  dan	  ook	  ’s	  nachts	  iets	  van	  te	  voren	  automatisch	  zachter	  gezet,	  op	  de	  meest	  energiezuinige	  
stand.	  Een	  mooi	  pluspunt.	  
De	  radiatoren	  in	  de	  kantoren	  staan	  niet	  achter	  meubels,	  maar	  ze	  werken	  jammer	  genoeg	  met	  een	  
één	  buizensysteem.	  Dit	  is	  niet	  alleen	  enorm	  energieverslindend,	  maar	  de	  kantoren	  aan	  het	  einde	  van	  
de	  buis	  worden	  ook	  nooit	  goed	  warm.	  Daarnaast	  zijn	  de	  ramen	  van	  enkel	  glas	  en	  niet	  dubbel	  glas.	  Wij	  
zouden	  graag	  zijn	  dat	  de	  Makro	  deze	  vervangt	  door	  HR	  dubbel	  glas,	  samen	  met	  goed	  geïsoleerde	  
kozijnen.	  	  
In	  de	  kantoren	  van	  de	  Makro	  gaat	  de	  verwarming	  niet	  automatisch	  uit	  als	  er	  een	  raam	  of	  een	  deur	  
open	  staat.	  Wat	  wel	  al	  is	  toegepast	  is	  de	  automatische	  bediening	  van	  de	  zonneluifels,	  als	  de	  zon	  lang	  



schijnt,	  gaan	  ze	  omlaag,	  bij	  slecht	  weer	  omhoog.	  Zo	  bespaar	  je	  veel	  op	  koeling,	  die	  overigens	  bij	  een	  
temperatuur	  van	  22°	  C	  stopt	  met	  koelen.	  Dit	  vinden	  wij	  een	  erg	  goed	  systeem.	  
De	  hoofdingang	  van	  de	  Makro	  bestaat	  uit	  een	  dubbele	  deur,	  om	  de	  warmte	  beter	  binnen	  te	  houden.	  
Echter,	  als	  de	  twee	  deuren	  tegelijk	  open	  zijn	  ontstaat	  er	  een	  tocht	  waardoor	  er	  toch	  weer	  warmte	  
verloren	  gaat.	  Dit	  valt	  op	  te	  lossen	  met	  een	  sluisdeur.	  De	  Makro	  heeft	  dit	  al	  geprobeerd,	  maar	  
beweerd	  dat	  dan	  de	  doorstroom	  van	  de	  klanten	  bijzonder	  wordt	  verstoord,	  wat	  natuurlijk	  begrijpelijk	  
is.	  Wat	  ook	  een	  goede	  oplossing	  zou	  zijn	  is	  een	  draaideur,	  echter	  zouden	  hier	  zulke	  hoge	  eisen	  aan	  
gesteld	  moeten	  worden,	  (voor	  goede	  doorstroom	  van	  klanten	  zou	  de	  draaideur	  heel	  groot	  moeten	  
worden)	  dat	  dit	  in	  dit	  gebouw	  technisch	  en	  bouwkundig	  gewoon	  niet	  mogelijk	  is.	  Daarom	  voldoet	  
een	  dubbele	  deur	  voor	  ons.	  
De	  warmte	  van	  de	  ventilatielucht	  in	  de	  luchtbehandeling	  wordt	  niet	  teruggewonnen,	  ook	  hier	  is	  dat	  
technisch	  en	  bouwkundig	  niet	  mogelijk,	  maar	  wel	  wordt	  de	  lucht	  weer	  hergebruikt	  als	  de	  lucht	  
voldoende	  zuurstof	  bevat.	  Dit	  is	  gezien	  de	  mogelijkheden	  een	  goede	  oplossing	  om	  zo	  min	  mogelijk	  
warmte	  kwijt	  te	  raken.	  Uiteraard	  zouden	  wij	  in	  een	  eventuele	  nieuwbouw	  warmteterugwinning	  
graag	  terugzien.	  	  
De	  koeling	  in	  de	  winkel	  staat	  altijd	  aan,	  om	  ontdooiing	  en	  het	  bederven	  van	  producten	  tegen	  te	  gaan.	  
De	  koeling	  is	  alleen	  niet	  afgesloten.	  Hierdoor	  gaat	  enorm	  veel	  energie	  verloren.	  Er	  is	  ons	  verteld	  dat	  
dit	  in	  sommige	  koelingen	  niet	  mogelijk	  was,	  maar	  wij	  bevelen	  de	  Makro	  aan	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  
koelingen	  zo	  snel	  mogelijk	  af	  te	  sluiten.	  	  
Warmte	  terugwinning	  uit	  koeling	  is	  niet	  rendabel.	  Maar	  er	  zijn	  plannen	  voor	  een	  aanbouw	  aan	  de	  
Makro,	  voor	  de	  verwarming	  daarvan	  wil	  de	  Makro	  de	  warmte	  uit	  de	  koelingen	  halen.	  Dit	  vinden	  wij	  
een	  erg	  goed	  idee	  en	  we	  zijn	  er	  een	  overtuigd	  voorstander	  van.	  
Het	  personeel	  wordt	  voldoende	  ingelicht	  over	  duurzaamheid	  en	  er	  werd	  ons	  verteld	  dat	  de	  airco’s	  
regelmatig	  schoongemaakt	  worden.	  Hier	  zijn	  we	  ook	  erg	  blij	  om.	  
	  
	  

Conclusies	  en	  verbeterpunten	  
Over	  het	  algemeen	  zijn	  we	  tevreden	  over	  de	  duurzaamheid	  van	  de	  Makro.	  Aan	  de	  ene	  kant	  zijn	  er	  
dingen	  niet	  duurzaam	  die	  je	  niet	  kunt	  verbeteren,	  omdat	  dat	  niet	  mogelijk	  is	  in	  het	  gebouw.	  Aan	  de	  
andere	  kant	  merken	  we	  op	  dat	  de	  Makro	  goed	  zijn	  best	  doet	  om	  de	  dingen	  die	  ze	  wel	  kunnen	  
verbeteren,	  ook	  te	  verbeteren.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  zijn	  de	  automatische	  zonneluifels	  of	  de	  HR	  
Ketels.	  We	  zetten	  de	  belangrijkste	  aandachtspunten	  nog	  even	  op	  een	  rijtje.	  

• Afdichting	  van	  de	  koelingen	  
• HR	  dubbelglas	  	  
• Terugwinning	  van	  warmte	  
• Muren	  en	  dak	  goed	  isoleren.	  
• Laserprinters	  en	  andere	  apparaten	  uit	  
• Eén	  buizensysteem	  aanpassen	  

Onze	  algemene	  duurzaamheidswaardering	  is	  voldoende.	  Het	  is	  jammer	  dat	  er	  een	  aantal	  grote	  
verbeteringen	  niet	  mogelijk	  zijn	  in	  het	  gebouw.	  Maar	  verbeter	  wat	  er	  nog	  te	  verbeteren	  valt.	  


