
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!	  	  
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Rapport	  Fontys	  



Wij	  van	  Duurzaam	  Eindhoven	  hebben	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Fontys,	  in	  het	  pand	  R1.	  Dat	  deden	  we	  
om	  te	  kijken	  hoe	  duurzaam	  het	  pand	  is.	  Onze	  eerste	  indruk	  van	  het	  gebouw	  was	  dat	  het	  nieuw,	  leuke	  
ingericht,	  en	  misschien	  ook	  wel	  heel	  duurzaam	  was.	  

Monitoren,	  Apparaten,	  onnodig	  verbruik	  
We	  hebben	  allereerst	  gekeken	  naar	  het	  verbruik	  van	  allerlei	  apparaten	  en	  we	  hebben	  gezien	  dat	  ze	  
veel	  apparaten	  hebben	  en	  aan	  laten	  staan	  over	  de	  dag,	  zoals	  monitoren,	  desktops,	  beamers.	  
Beamers	  worden	  aangelaten	  omdat	  er	  de	  hele	  dag	  lessen	  zijn,	  waar	  beamers	  bijna	  altijd	  gebruikt	  
worden,	  het	  is	  dus	  beter	  om	  het	  op	  stand-‐by	  te	  laten	  in	  plaats	  van	  telkens	  aan	  en	  uit	  zetten,	  wat	  
meer	  energie	  kost	  (en	  dus	  minder	  duurzaam!)	  Monitoren	  en	  desktops	  worden	  ook	  een	  stand-‐by	  
gelaten	  omdat	  die	  ook	  bijna	  altijd	  gebruikt	  worden.	  Er	  zijn	  ook	  apparaten	  die	  dag	  en	  nacht	  
aangelaten	  worden	  met	  name	  servers	  en	  apparaten	  voor	  consumptie	  (koffiezetapparaten),	  omdat	  ze	  
ook	  ’s	  nachts	  gebruikt	  worden.	  Servers	  worden	  aangelaten	  omdat	  de	  site	  online	  moet	  blijven,	  
koffiezetapparaten	  worden	  aangelaten	  om	  de	  koffie	  op	  temperatuur	  te	  houden,	  vanwege	  de	  
legionella	  risico’s.	  	  

Verlichting	  
Ook	  hebben	  wij	  gekeken	  naar	  de	  verlichting,	  met	  name	  het	  soort	  dat	  gebruikt	  wordt	  en	  hoe	  ze	  
gebruikt	  worden.	  In	  Fontys	  worden	  hoogfrequente	  TL	  verlichting	  gebruikt,	  er	  worden	  echter	  niet	  
overal	  reflectoren	  gebruikt,	  wij	  adviseren	  dit	  wél	  te	  doen.	  De	  lokalen	  zijn	  voorzien	  van	  
bewegingssensoren,	  ze	  gaan	  dus	  aan	  wanneer	  er	  iemand	  in	  een	  lokaal	  is.	  Hier	  zijn	  wij	  heel	  tevreden	  
over.	  Verlichting	  in	  de	  hal,	  kantine	  en	  toiletten	  worden	  echter	  wél	  aangelaten.	  

Papiergebruik	  &	  scheiden	  van	  afval	  
We	  hebben	  gekeken	  naar	  het	  papiergebruik	  en	  nuttig	  gebruik	  van	  afval	  bij	  Fontys.	  De	  printers	  
printen	  standaard	  dubbelzijdig,	  waardoor	  ze	  dus	  twee	  keer	  zo	  weinig	  papier	  gebruiken.	  	  Printers	  
worden	  overdag	  aangelaten,	  in	  de	  avond	  wanneer	  de	  pand	  wordt	  afgesloten	  gaan	  de	  printers	  
volledig	  uit.	  Een	  hogeschool	  zoals	  Fontys	  heeft	  natuurlijk	  veel	  mensen	  en	  dus	  is	  er	  veel	  afval,	  een	  van	  
de	  belangrijkste	  dingen	  van	  een	  duurzaam	  bedrijf	  is	  het	  scheiden	  van	  afval,	  Fontys	  is	  hier	  een	  goed	  
voorbeeld	  van,	  er	  wordt	  van	  papier	  tot	  plastic	  en	  van	  chemisch	  afval	  tot	  GFT	  gescheiden,	  een	  sterk	  
punt	  van	  de	  Fontys	  in	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid.	  

Besparen	  op	  verwarming	  &	  besparen	  via	  isolatie.	  
Tenslotte	  hebben	  we	  gekeken	  naar	  besparing	  op	  verwarming	  en	  isolatie,	  waar	  de	  resultaten	  
indrukwekkend	  zijn.	  Het	  pand	  wordt	  verwarmd	  met	  een	  Hr-‐ketel,	  de	  centrale	  verwarming	  is	  
programmeerbaar	  en	  wordt	  per	  lesuur	  geprogrammeerd	  op	  de	  juiste	  temperaturen.	  Er	  wordt	  ook	  
gebruik	  gemaakt	  van	  een	  warmtewisseling,	  dat	  is	  een	  methode	  waar	  warme	  lucht	  binnen	  de	  pand	  
wordt	  gehouden	  en	  dat	  warme	  lucht	  het	  koude	  lucht	  van	  buiten	  mee	  verwarmt,	  daarmee	  heb	  je	  
minder	  energie	  nodig	  om	  dezelfde	  warmte	  te	  krijgen	  dan	  bij	  alleen	  maar	  verwarmen,	  dit	  heet	  ook	  
warmteterugwinning.	  Hier	  is	  de	  isolatie	  ook	  uitmuntend,	  glas	  is	  er	  dubbelzijdig.	  Warmte	  wordt	  
binnen	  gehouden	  door	  een	  draaideur	  in	  de	  ingang,	  de	  verwarming	  wordt	  echter	  niet	  uitgeschakeld	  
wanneer	  er	  een	  raam	  of	  deur	  openstaat.	  Ook	  vinden	  dat	  de	  koelingen	  in	  de	  kantine	  afgedicht	  
moeten	  worden,	  zodat	  er	  niet	  zoveel	  energie	  aan	  koeling	  verloren	  gaat.	  


