
Milan	  Tresoor,	  Thomas	  Hoogeveen,	  Dickens	  Chu,	  
Raymond	  Lam	  
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!	  	  
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Wij	  van	  Duurzaam	  Eindhoven	  hebben	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Stadhuis	  Eindhoven,	  om	  te	  kijken	  hoe	  
duurzaam	  het	  pand	  is.	  Er	  moet	  wel	  bij	  gezegd	  worden	  dat	  dit	  niet	  het	  echte	  stadhuis	  was,	  maar	  het	  
kantoorgebouw	  er	  tegenover,	  maar	  het	  hoort	  wel	  bij	  het	  stadhuis.	  Het	  is	  een	  erg	  oud	  gebouw,	  maar	  
er	  waren	  plannen	  om	  het	  over	  zo’n	  10	  jaar	  te	  slopen	  en	  te	  herbouwen.	  

Monitoren,	  Apparaten	  en	  onnodig	  verbruik	  
Wat	  ons	  opviel	  was	  dat	  er	  heel	  veel	  monitoren	  aan	  bleven	  staan.	  Ook	  bleven	  er	  veel	  adapters	  in	  het	  
stopcontact	  zitten,	  wat	  ook	  stroom	  gebruikt.	  Er	  stonden	  ook	  een	  aantal	  desktopcomputers	  onnodig	  
aan.	  Een	  oplossing	  hiervoor	  zou	  zijn	  om	  een	  stekkerdoos	  te	  kopen,	  waarmee	  je	  in	  een	  keer	  alle	  
stroom	  uit	  kunt	  schakelen.	  Alleen	  zou	  dat	  in	  dit	  geval	  niet	  zo	  rendabel	  zijn,	  omdat	  de	  werkstations	  
niet	  uit	  veel	  apparaten	  bestonden.	  Waardoor	  je	  ze	  gemakkelijk	  zelf	  uit	  kunt	  zetten.	  Wat	  dan	  als	  
oplossing	  over	  zou	  blijven,	  is	  het	  personeel	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  ze	  de	  apparaten	  volledig	  uit	  zetten	  
als	  zij	  de	  apparaten	  niet	  gebruiken.	  Wat	  ook	  erg	  belangrijk	  is,	  is	  dat	  de	  laserprinters	  ’s	  nachts	  
helemaal	  uit	  gaan.	  Ze	  verbruiken	  zo’n	  95	  watt	  aan	  sluipverbruik,	  en	  door	  ze	  uit	  te	  zetten	  kunt	  u,	  op	  
een	  normaal	  tarief,	  €138,70	  per	  jaar	  per	  printer	  besparen.	  

Verlichting	  
Er	  wordt	  TL5	  verlichting	  gebruikt	  voor	  het	  verlichten	  van	  het	  gebouw.	  Dit	  is	  een	  goed	  punt,	  omdat	  dit	  
soort	  verlichting	  zuinig	  is,	  en	  anderhalf	  keer	  zo	  lang	  meegaat	  als	  gewoon	  TL	  licht.	  	  

Er	  zijn	  geen	  sensoren	  of	  timers	  aangebracht	  om	  de	  verlichting	  in	  het	  gebouw	  te	  bedienen.	  Dit	  wordt	  
allemaal	  handmatig	  gedaan.	  Wel	  zijn	  we	  ervan	  verzekerd	  dat	  ’s	  nachts	  al	  het	  licht	  uit	  wordt	  gedaan.	  
Maar	  als	  personeel	  vergeet	  het	  licht	  in	  een	  kantoor	  uit	  te	  doen	  als	  ze	  het	  verlaten,	  blijft	  het	  licht	  in	  
het	  kantoor	  overdag	  wel	  voor	  niets	  branden.	  En	  dat	  is	  niet	  nodig.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  ruimtes	  als	  het	  
toilet.	  Wij	  bevelen	  daarom	  bewegingssensoren	  in	  de	  toiletten	  aan,	  en	  als	  het	  kan	  ook	  in	  kantoren.	  Als	  
dit	  niet	  mogelijk	  is,	  moet	  het	  personeel	  bewust	  worden	  gemaakt	  dat	  ze	  het	  licht	  achter	  zich	  uit	  doen.	  
Maar	  dan	  loop	  je	  nog	  steeds	  het	  risico	  dat	  ze	  het	  vergeten.	  

Papiergebruik	  &	  scheiden	  van	  afval	  
Er	  is	  niet	  standaard	  ingesteld	  dat	  er	  dubbelzijdig	  wordt	  geprint.	  Als	  dit	  wel	  het	  geval	  was	  zou	  het	  
papiergebruik	  met	  50%	  naar	  beneden	  kunne	  n	  worden	  gebracht.	  Wij	  bevelen	  dit	  dus	  wel	  aan.	  	  

’s	  Nachts	  staan	  de	  printers	  niet	  aan,	  maar	  wel	  op	  stand-‐by.	  Dit	  kost	  nog	  steeds	  enorm	  veel	  energie.	  
Eén	  laserprinter	  gebruikt	  namelijk	  95	  watt	  aan	  sluipverbruik.	  Met	  een	  gemiddelde	  energierekening	  
kost	  dit	  als	  snel	  €138,70	  /	  jaar.	  Ze	  zullen	  er	  dus	  enorm	  op	  besparen	  als	  ze	  ’s	  nachts	  de	  printers	  
helemaal	  uitzetten,	  of	  van	  de	  stroom	  afhalen.	  

Afval	  wordt	  gescheiden	  in	  papier-‐,	  chemisch-‐,	  en	  restafval.	  Afhankelijk	  van	  hoeveel	  plastic	  afval	  
wordt	  geproduceerd,	  kan	  het	  ook	  wat	  opleveren	  om	  ook	  dit	  te	  scheiden.	  	  

Besparen	  op	  verwarming	  &	  besparen	  via	  isolatie	  
Zoals	  ook	  al	  in	  de	  inleiding	  te	  lezen	  is,	  is	  dit	  pand	  erg	  oud,	  en	  daarom	  niet	  duurzaam	  gebouwd.	  Dit	  
speelt	  vooral	  een	  rol	  bij	  verwarming	  en	  isolatie.	  Het	  pand	  wordt	  verwarmt	  door	  een	  CV	  ketel,	  wat	  



niet	  zo	  energiezuinig	  is	  als	  een	  HR	  ketel,	  wij	  bevelen	  daarom	  een	  HR	  ketel	  sterk	  aan.	  De	  CV	  ketel	  is	  tot	  
op	  zekere	  hoogte	  programmeerbaar:	  Hij	  kan	  wisselen	  van	  dagtemperatuur	  naar	  nachttemperatuur	  
en	  de	  temperatuur	  gaat	  daarbij	  iets	  omlaag.	  Wat	  wel	  een	  belangrijk	  punt	  is,	  is	  dat	  de	  heel	  het	  
gebouw	  wordt	  verwarmt	  en	  het	  niet	  is	  opgesplitst	  in	  verschillende	  groepen.	  Als	  er	  dus	  één	  persoon	  in	  
een	  deel	  van	  het	  gebouw	  aanwezig	  is,	  zal	  het	  hele	  gebouw	  verwarmt	  worden,	  wat	  dus	  enorm	  veel	  
energie	  verspild.	  

Qua	  inrichting	  van	  de	  kantoren	  vergeleken	  met	  de	  plek	  van	  de	  radiatoren,	  zijn	  we	  redelijk	  tevreden.	  
Er	  zijn	  maar	  een	  paar	  kantoren	  waar	  meubels	  voor,	  of	  boven	  de	  radiatoren	  waren	  geplaatst,	  die	  de	  
warmte	  tegen	  houden.	  Natuurlijk	  zouden	  wij	  het	  liefste	  zien	  dat	  ook	  hier	  naar	  gekeken	  wordt.	  Wel	  
kan	  er	  nu	  al	  folie	  achter	  de	  radiatoren	  worden	  geplaatst.	  Dit	  kan	  meer	  dan	  de	  helft	  aan	  energie	  
besparen.	  

Over	  de	  ramen	  waren	  we	  weer	  minder	  tevreden.	  Er	  was	  wel	  dubbel	  glas,	  maar	  een	  heel	  oud	  soort.	  
Ook	  zijn	  de	  kozijnen	  erg	  slecht	  geïsoleerd.	  Als	  uit	  een	  berekening	  blijkt	  dat	  een	  renovatie	  van	  de	  
ramen	  en	  kozijnen	  voor	  de	  geplande	  sloop	  is	  terugverdiend,	  zouden	  wij	  deze	  renovatie	  heel	  sterk	  
aanbevelen.	  

Een	  bedrijf	  kan	  veel	  geld	  besparen	  door,	  als	  een	  raam	  of	  deur	  wordt	  geopend,	  de	  verwarming	  
automatisch	  uit	  te	  schakelen.	  In	  dit	  pand	  is	  dit	  niet	  toegepast.	  Hier	  kun	  je	  wel	  energie	  mee	  besparen.	  
Als	  het	  nieuwe	  gebouw	  wordt	  gebouwd,	  moet	  hier	  ook	  aandacht	  aan	  worden	  besteedt.	  Ook	  moet	  
dan	  een	  manier	  worden	  gevonden	  om	  de	  warmte	  van	  de	  ventilatielucht	  terug	  te	  winnen.	  Nu	  wordt	  
deze	  warmte	  gewoon	  naar	  buiten	  geblazen,	  wat	  natuurlijk	  doodzonde	  is.	  Wat	  wel	  al	  goed	  is	  aan	  het	  
pand,	  is	  dat	  het	  pand	  bij	  de	  ingang	  een	  dubbele	  deur	  heeft	  om	  de	  warmte	  binnen	  te	  houden.	  

Het	  personeel	  moet	  ook	  ingelicht	  worden	  over	  hoe	  ze	  de	  verwarming	  en	  de	  airco	  zo	  duurzaam	  
mogelijk	  kunnen	  gebruiken.	  Wel	  werden	  de	  airco’s	  regelmatig	  schoongemaakt,	  wat	  enorm	  veel	  
energie	  bespaart.	  	  

Conclusies	  en	  verbeterpunten	  
We	  weten	  dus	  dat	  dit	  een	  oud	  gebouw	  is	  en	  wat	  betreft	  energiezuinigheid	  brengt	  dit	  veel	  
ongemakken	  met	  zich	  mee.	  Daarom	  vinden	  wij	  het	  goed	  dat	  het	  gebouw	  gesloopt	  en	  herbouwd	  
wordt.	  Als	  dit	  niet	  gebeurt	  zouden	  wij	  een	  grote	  renovatie	  aanraden.	  Het	  belangrijkste	  om	  dan	  te	  
verbeteren	  zou	  zijn:	  

• Het	  gebruiken	  van	  nieuw,	  hoog	  rendement	  dubbelglas.	  
• Het	  terugwinnen	  van	  warmte	  uit	  de	  ventilatielucht,	  bijvoorbeeld	  met	  een	  warmtewiel.	  
• Hoog	  Rendement	  Ketel	  die	  per	  groep	  programmeerbaar	  en	  afstelbaar	  is.	  
• Schakelingen	  die	  ’s	  nachts	  de	  stroom	  uitschakelen	  voor	  bijvoorbeeld	  printers,	  automaten,	  

werkstations.	  
• Sensoren	  voor	  het	  aan/uitzetten	  van	  licht,	  afhankelijk	  van	  of	  er	  iemand	  in	  de	  ruimte	  

aanwezig	  is	  of	  niet.	  
• Meer	  (te	  vinden	  in	  de	  rest	  van	  het	  rapport)	  

Onze	  algemene	  duurzaamheidwaardering	  voor	  dit	  pand	  is	  niet	  zo	  hoog.	  Het	  is	  niet	  bepaald	  duurzaam	  
en	  er	  kan	  veel	  verbeterd	  worden.	  


