
Monitoring brengt 
energieverbruik omlaag

Basisschool De Kameleon in Den Dolder is sinds 2008 gevestigd in een nieuw gebouw. 
Sinds de opening zijn er klachten. “We hebben problemen met het klimaat en het 
totale energieverbruik is enorm hoog. Dat verwacht je niet bij zo’n nieuw gebouw. 
Daarom laten we het energieverbruik monitoren.”

Tekst: Piet Scheerhoorn

Basischool De Kameleon bespaart dankzij energiemanagement

Het opvallende T-vormige gebouw heeft twee verdiepingen, waarin 

een aantal fraaie elementen zijn verwerkt. Het pand is destijds in 

opdracht van de gemeente gebouwd als Brede School. Behalve 

de school is er ook een kinderopvangorganisatie gevestigd. 

Schoolbestuur Het Sticht is verantwoordelijk voor de exploitatie. 

Sinds de ingebruikname zijn er allerlei problemen. Inpandige 

dakgoten raken regelmatig verstopt met dennennaalden, het 

voegwerk is ondeugdelijk: hierdoor komen deuken in de wanden 

en wordt regenwater niet goed afgevoerd zodat het schoolplein 

regelmatig blank staat. Daarnaast veroorzaken lichtstraten op de 

tweede verdieping temperatuurproblemen.

“Die lichtstraten zijn gemaakt van kunststof materiaal, dat slecht 

isoleert”, zegt facilitair manager Vincent van der Meulen. “In de 

winter is het ijskoud en ‘s zomers bloedheet. Er is een mechanisch 

ventilatiesysteem. Maar doordat de ramen niet open kunnen, kan 

de warmte in die lichtstraten niet weg. Zonder een airco is het er in 

de zomer echt niet te harden.”

Onderzoek energieverbruik

Het Sticht is bewust bezig om het energieverbruik van de 

schoolgebouwen te beperken. Aan energiemanagementspecialist 

Enodes heeft ze de opdracht gegeven alle elf onderwijslocaties 

te benchmarken. Drie schoolgebouwen sprongen er enorm uit, 

wat betreft het energieverbruik. “Van twee schoolgebouwen uit de 

jaren zestig en zeventig hadden wij verwacht dat ze veel energie 

zouden gebruiken. Maar dat het nieuwe gebouw van De Kameleon 

het hoogste energieverbruik van al onze gebouwen heeft, was een 

verrassing”, vertelt hij.

Daarnaast heeft het schoolbestuur Enodes de vervolgopdracht 

gekregen om het gebouw nader te onderzoeken op 

energieverbruik. Dat onderzoek gebeurt in een aantal stappen. 

Op basis van de constructie, de installaties (waaronder ventilatie, 

verwarming, verlichting en computers), de bezetting van het 

gebouw en de afgesloten contracten wordt een inschatting 

gemaakt van de hoeveelheid energie die het gebouw zou mogen 
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gebruiken. Daarna monitort Enodes het werkelijke gebruik 

gedurende een langere periode. Het resultaat van dat onderzoek 

wordt gepresenteerd in een uitgebreide rapportage. Daarin is 

met duidelijke grafi eken te zien hoeveel energie de verschillende 

apparaten gebruiken en wanneer deze zijn ingeschakeld. Bij 

De Kameleon bleek dat sommige installaties op de vreemdste 

momenten ingeschakeld waren. “Bij ons ging de cv-ketel om 

01.00 uur een poosje aan en vanaf 05.00 uur werd volop gestookt. 

Ook brandde de kachel op zaterdagochtend, terwijl het gebouw 

dan niet eens wordt verhuurd. Dus er werd op allerlei momenten 

energie verbruikt, terwijl dat nergens voor nodig was.”

Lager energieverbruik

In de rapportage is ook een aantal aanbevelingen gedaan 

om het energieverbruik omlaag te brengen, compleet met 

terugverdientijden. De eerste maatregelen zijn al genomen. “Uit 

het onderzoek bleek dat een pomp van de vloerverwarming niet 

was aangesloten”, vertelt Van der Meulen. “Dat is gerepareerd. 

Daarna is de verwarming waterzijdig ingeregeld. Die maatregelen 

zorgen ervoor dat er minder energie wordt verbruikt en dat het in 

de winter een stuk aangenamer is.”

Enodes heeft ook geadviseerd om de verlichting te vervangen 

door de ledvariant. In de investeringsagenda is daarvoor een post 

opgenomen. Totdat die agenda bekrachtigd is, worden de lampen 

die kapot gaan vervangen door een energiezuinig exemplaar. “Dat 

lijkt misschien onbegonnen werk, maar het gaat best snel. We 

hebben veel spots en die gaan regelmatig kapot.”

Ook wordt werk gemaakt van het afstemmen van de installaties 

op het gebruik van het gebouw: een tijdrovend en intensief proces. 

Toch blijkt uit recente metingen dat deze maatregelen al effect 

hebben, want het energieverbruik is gedaald. ››

‘ Uit het onderzoek bleek dat een 
pomp van de vloerverwarming 
niet was aangesloten. Dat is 
gerepareerd’

‘ Bij ons ging de cv-ketel om 
01.00 uur een poosje aan en 
vanaf 05.00 uur werd volop 
gestookt’

Een lichtstraat op de tweede verdieping.
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Financieel aantrekkelijk

Van der Meulen constateert dat de gebruikers van De Kameleon 

te weinig kennis van het gebouw hadden. “Nieuwere scholen 

hebben veel techniek. Maar degenen die de scholen gebruiken, 

weten niets van die techniek. Dan gaat het verkeerd. Dat was bij 

ons ook het geval en dan kom je uiteindelijk in de problemen met 

de exploitatie.”

Kostentechnisch is het heel aantrekkelijk om aan energie-

management te doen. Het monitoren van het gebouw kost € 500 

per jaar en de genomen maatregelen waren niet duurder dan 

een paar honderd euro. Vervolgstappen zijn duurder, maar die 

komen voor rekening van de gemeente. “We hebben ons nu 

geconcentreerd op de installaties. Ik zou graag met scans laten 

aantonen dat het gebouw warmtelekken heeft, want dan kan ik de 

gemeente verantwoordelijk maken voor mijn problemen. Die heeft 

het uiteindelijk gebouwd.” 

‘ We hebben ons nu geconcentreerd 
op de installaties’

Vincent van der Meulen: “Nieuwere scholen hebben veel 
techniek. Maar degenen die de scholen gebruiken, weten daar 
niets van.”

Systemen op elkaar 

afstemmen

Schoolgebouwen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, 

zijn over het algemeen goed geïsoleerd. Een energie-

prestatiecoëffi ciënt lager dan de verplichte 0,7 is geen 

uitzondering. Ten behoeve van het binnenklimaat worden 

de gebouwen voorzien van complexe klimaatinstallaties. 

Geheel tegen de verwachting in is het energieverbruik 

van de elektrische installaties in deze goed energiezuinige 

gebouwen vaak veel hoger dan dat van ‘gewone’ 

schoolgebouwen.

Hoe het komt dat het energieverbruik veel hoger is dan 

op basis van de berekende energieprestatie mag worden 

verwacht, kan worden achterhaald door het gebouw te 

laten monitoren. De opgeleverde data geven duidelijke 

aanwijzingen in welke richting naar oplossingen moet 

worden gezocht. Dat komt meestal neer op het inregelen 

en op elkaar afstemmen van de systemen. Want dat is 

bij de ingebruikname van de gebouwen gedaan zonder 

rekening te houden met de goede isolatie.

Verkeerd inregelen van de verwarming (stooklijn) kan 

ertoe leiden, dat in de lokalen een situatie ontstaat 

waarbij het CO
2
-niveau veel te hoog wordt. Het gevolg 

is dat het ventilatiesysteem constant op vol vermogen 

draait, maar niet erin slaagt om het CO
2
-niveau omlaag 

te brengen. Bij het inregelen van de verwarming is geen 

of onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid 

van kinderen in de klas. De leerlingen produceren 

warmte, zo’n 40 Watt per m2, en zijn als het ware 

kacheltjes. In een goed geïsoleerde school is het niet 

zozeer de uitdaging om de klas te verwarmen, maar juist 

om voldoende te ventileren en te koelen.

Monitoring en energiemanagement kan het energie-

verbruik van deze gebouwen weer op peil brengen.
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