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Betreft:

Besparingsrapportage Passer College

Geachte heer Verheij,
In december 2017 is door installatiepartner Samsom Installaties de verwarmingsinstallatie van het
Passer College locatie Lage Land grondig gerenoveerd en verduurzaamd.
Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden op basis van onze offerte waarin de volgende zaken
waren opgenomen:
 Vervanging stookruimte;
 Dynamisch-hydronisch balanceren;
 Implementatie eNeef zoneregeling.
Gebouwpaspoort

Het Passer College locatie Lage Land betreft een school voor voortgezet onderwijs;

De school is gebouwd in 1968;

Het gebouw heeft een oppervlak van 1.628 m2;

Het berekende gasverbruik was 33.758 m3 over het jaar 2017.

Stookruimte

Tijdens renovatie
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Geadviseerde aanpassingen
Om het comfort te kunnen verbeteren en het gasverbruik te verlagen hebben wij de volgende
maatregelen geadviseerd.





Vervangen van de bestaande VR cv-ketels door HR107 ketels in cascade opstelling;
Dynamisch-hydronisch balanceren van de installatie;
Toepassen eNeef in combinatie met een thermostaat per lokaal/ruimte;
Uitvoering door installatiepartner Samsom installaties BV.

Verklaring gerealiseerde besparing
In september 2017 is er door Eagle Energy in opdracht van Stichting Boor een opname uitgevoerd.
Door het ontbreken van eenduidige jaarafrekeningen hebben wij, op basis van de beschikbare
gegevens over de periode april 2014 t/m december 2017 het gasverbruik voor 2017 berekend op
33.758 m3 gas.
De door ons geadviseerde maatregelen hebben betrekking op de verwarmingsinstallatie van de
school. Omdat het verbruik van verwarmingsinstallaties sterk afhankelijk is van periode van het jaar
en de daarmee samenhangende buitentemperaturen is het voor een goede rapportage noodzakelijk
de verbruikscijfers per maand te berekenen. Na de realisatie van de geadviseerde maatregelen
hebben wij in overleg met de school het gasverbruik maandelijks vastgelegd. De verbruiken hieraan
voorafgaand hebben wij op basis van onderstaande percentages verdeeld over het jaar via
onderstaande verdeelsleutel.
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Om tot een eerlijk vergelijk te komen van periodes onderling hebben wij het gasverbruik afgezet
tegen zogenaamde graaddagen. Een graaddag is een rekeneenheid om de variërende temperatuur
mee te kunnen nemen in berekeningen. Een graaddag is relatief ten opzichte van een
referentietemperatuur (= een buitentemperatuur van 18C) waarbij geen verwarming meer nodig is.
Samengevat kunnen wij concluderen dat de maatregelen zoals uitgevoerd in het Passer College
locatie Lage Land een gasbesparing van 38,96% hebben gerealiseerd op het absolute gasverbruik in
2018 ten opzichte van het basisjaar 2017. Het verbruik per graaddag laat een besparing zien van
52,92%.
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Evenredig verbruik t.o.v. historisch graaddagen

Verbruik per graaddag jaarhistorie

Verbruik graaddagen per maand
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Conclusie
In de aanloop van het project Passer College hebben wij in eerste instantie een besparingspotentieel
tussen de 30-40% aangegeven. Na een jaar monitoren komen wij, op basis van de getallen in deze
rapportage, tot de conclusie dat de besparing iets hoger is dan in eerste instantie geprognotiseerd en
beloofd.
Aanbeveling
Ad 1. In het afgelopen jaar is het een aantal malen voorgekomen dat de school niet optimaal gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om vakantiemomenten aan te maken in het dashboard van de
verwarmingsregeling. Als dit consequent opgepakt gaat worden kan de besparing op het gasverbruik
en de daarbij behorende kosten in onze optiek nog iets hoger uitvallen.
Ad2. Een aantal ruimten in de school komen nooit op de gevraagde temperatuur. De oorzaak hiervan
is te vinden in te weinig opgesteld vermogen/te kleine radiatoren in deze ruimtes. Het comfort in
deze ruimtes kan eenvoudig worden verhoogd door het plaatsen van grotere radiatoren. Bijkomend
voordeel hiervan is dat de stooktijd in het hele systeem korter wordt wat ook een kleine bijkomende
besparing op kan leveren.
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