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1.Verbruiksgegevens 
 

 

  Het totale elektriciteitsverbruik van het college (kWh)  
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Het elektriciteitsverbruik is afhankelijk van het aantal m2, het aantal leerlingen, de verlichting, 

machines, computers, servers, de koeling en de warmtepompen. 

Sinds 1997 is het verbruik meer dan verdubbeld. De warmtepomp (van 2010) en de aanleg van twee 

serverruimten naast de toename van het computer/laptop gebruik zullen er debet aan zijn.  

Sinds 2010 begint het verbruik af te nemen mogelijk omdat leerlingen grootschalig zijn gaan werken 

met laptops en veel vaste computers verdwenen zijn. Het administratieve netwerk is overgestapt op 

thin clients waardoor het verbruik per computer afnam van 273 Watt naar 41 Watt. Ook is men 

begonnen met Ledverlichting. We gingen terug van 150 fysieke servers naar 31.  Daarna zijn zelfs de 

server ruimten grotendeels ontmanteld. Wel is er veel elektrische kookapparatuur bijgeplaatst voor 

de horeca in de SvdT op de Vlijmenseweg. In 2019 is gebouw F in de LED-verlichting gezet. Vanaf 

augustus 2019 laten 906 zonnepanelen het verbruik dalen. Vandaar dat we in 2019 opeens een forse 

daling van het elektriciteitsverbruik zien. Een goede zaak. In maart 2020 begon de lock down door 

covid. De scholen gingen zo nu en dan dicht.       

We hebben 18 % minder energie verbruikt dan vorig jaar en 45 % minder dan in 2010 het topjaar !!  

 

Ook kopen we nu alleen nog maar groene stroom in (op basis van certificaten) dus zijn we in wezen 

klimaatneutraal bezig wat betreft de elektriciteitsvoorziening.  

Het totale elektriciteitsverbruik van het college per m2 (kWh/m2)  

 



 

 
   

 

 

 

Gecorrigeerd naar m2 is het stroomverbruik behoorlijk afgenomen. Het laatste jaar 18 % minder dan 

2019 en 46 % minder dan in 2010, het topjaar.  

De prestatie-indicator tracht in 2019 het elektriciteitsverbruik per m2 te stabiliseren op het niveau 

van 2004. Dat hebben we gehaald. We verbruiken 31 % minder.  

 

Qua kosten m.b.t. elektriciteit betalen we € 5.363 minder dan vorig jaar en €  366.847 minder dan 

2009 het duurste jaar.   

2. Groene stroom 
 

Voor 2020 heeft onze school 100 % groene stroom en gas ingekocht. Inkoper Erik van Dijk en FB&IT 

directeur Harry van Ballegooijen hebben daarvoor gezorgd. Zo geeft de school het goede voorbeeld 

en laten we zien dat we zorg voor de aarde hebben. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 2013 2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

58,9 59,4 61,8 62,9 65,9 74,5 74,5 71,3 

 

69,5 66,7 60,5 59,7 61,3 58,6 59,9 49,6 40,5 



3. Zonnepanelen 

We hebben op de daken van de Onderwijsboulevard 906 zonnepanelen geplaatst en dit jaar 
komen er voor €80.000 bij.  

De 906 zonnepanelen zijn in augustus 2019 geïnstalleerd. In dat jaar is 23.833 kWh opgewekt.     

Afgelopen jaar hebben de zonnepanelen 296.234 kWh opgebracht. Daarvan hebben we 224.516 kWh 

zelf verbruikt en hebben 71.719 kWh terug geleverd. Het verbruik was dus eigenlijk 747.817 kWh.  

We hebben er € 27.729 mee verdiend. Aan subsidie kregen we € 14.729 binnen. De verdiensten 

waren dus € 42.458.   

 

 

 

    

 
Gecorrigeerd naar m2  zie je het onderstaande: Die grafiek verschilt niet veel met de bovenstaande. 

 



 
 

We zijn bezig met een groot logo van 22 zonnepanelen tegen een wand en een fontein op 

zonnepanelen. Deze zijn ontworpen door studenten human technology. 

 



 

 

4. Warmtepompen 

In de grote vakantie van 2021 hebben we de grootste locatie (de Vlijmenseweg) van het gas 
afgehaald en hebben warmtepompen geïnstalleerd. Het zijn lucht-water en water-water 
warmtepompen die eerst 40 graden maken en daarna (als ad-on) door kunnen gaan naar 80 graden 
als dat nodig is.  Dat hebben we nodig omdat onze gebouwen uit 1939 geen vloerverwarming kennen 
en met radiatoren verwarmd moeten worden. Die vragen een hogere temperatuur dan de 40 graden 
die genoeg is bij de lagetemperatuurverwarming via vloerverwarming. In een gedeelte dat nieuw is 
en wel vloerverwarming heeft, gaat natuurlijk alleen maar water van 40 graden of minder.  



 

Uiteraard gaat dit het elektriciteitsverbruik verhogen maar het aardgasverbruik wordt lager. We gaan 
komend jaar uitrekenen wat dit betekent m.b.t. de CO2 uitstoot. 

 

5. Verlichting 

We hebben overal de TL-verlichting vervangen door LED.  

 

De nieuwste toiletten op school gebruiken duurzame led-verlichting met intelligente schakeling 

De sensorkranen voorzien in hun eigen energie door de stroming van het water. 

Op de Onderwijsboulevard hebben we nu sheddaken die licht uit het noorden binnenlaten. Dan 
schijnt de zon nooit in het gebouw. Het is het fijnste licht.  



 

 

 

 Op de zuidzijde heb je een ideale helling voor zonnepanelen.  

 

  

 



 

 

 

6. IT 
 
Het datacentrum op school is afgebouwd en de servers draaien nu elders bij een grote 

provider. Iedereen werkt nu op thin clients of op laptops of op de telefoon. De 
beeldschermen zijn ook LED schermen geworden en kennen energiemanagement. 

7. Apparaten 
 
Het stroomverbruik door de ventilatie en koeling (airco's) is wel toegenomen maar vergoot 

het comfort en is onvermijdelijk bij hete dagen. De persluchtinstallaties worden 
gecontroleerd en lekkages worden verholpen. We krijgen wel steeds meer grote machines, 
lasersnijders, 3D printers etc. Daar staat tegenover dat oude draaibanken verdwijnen.  

8. Monitoring 

We hebben nu sensoren geplaatst op een groot aantal plekken in de school zodat het 

energieverbruik er te meten is. Dit geeft veel meer inzicht. 
Een bedrijf houdt voor ons bij als er onregelmatigheden te zien zijn. Zij adviseren mee in 

verdere energiebesparingsmogelijkheden.  
Als duurzaamheidsoördinator heb ik inzicht in wat er overal verbruikt wordt en heb toegang 

tot de website. Je kan er ook meteen vergelijken met andere jaren.  
 

Dit jaar hebben we in beide hoofdgebouwen audits gehad van de gemeente op het gebied 
van energie naar aanleiding van de informatieplichtformulieren die zijn ingevuld.  

 



 

9. Corrigerende maatregelen 
 

We hebben een zeer geavanceerd energiedashbord waarop alles te zien is. Meerjarig, per jaar, per 

maand, dag, uur. Dit van onze twee hoofdlocaties.  

 

 

 

Als er iets mis gaat of niet goed is afgesteld zien de systemen dat en krijg je een melding. Dat wordt 

dan opgelost. Zo ben je altijd optimaal bezig. 



 

 

Dat is de korte cyclus.  

Ieder jaar maken we een energiejaarverslag waarin we nauwkeurig bekijken hoe het met onze 

energiehuishouding staat (gecorrigeerd naar m2 (elektra) en m3 (gas) en warme of koude winters).  



 



 

 

We hebben onze meerjarenplanning m.b.t. gebouwdelen die worden aangepakt op het gebied van 

isolatie e.a. zaken.  

Vaak worden dan energiebesparende maatregelen op natuurlijke momenten aangepakt. Soms 

verbeteren en corrigeren we ook eerder b.v. als dat moet vanuit een audit van de gemeente.  

 

 


