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2 Inleiding 

Voor u ligt het Managementreview Energie over het jaar 2021. Het managementreview, ook wel 
directiebeoordeling genoemd, was een verplicht onderdeel voor MJA-3 deelnemers en diende ondertekend te 
worden door het College van Bestuur. Echter is de looptijd van het MJA-3 convenant verstreken. Het 
convenant liep t/m 2020. Vanuit de dienstensector is aangegeven dat er behoefte is aan een opvolgend 
convenant. De sector vindt wel dat het een convenant moet zijn die aansluit bij het Klimaatakkoord. 
  
Het doel van het nieuwe convenant met als titel “Verduurzaming Dienstensector” is: 
  

o Kosteneffectieve realisatie van de transitie naar energiearm en aardgasvrij vastgoed in een 
bovenwettelijk tempo, door middel van het opstellen, volgen en uitvoeren van 
portefeuilleroutekaarten. Insteek van deze aanpak is het nemen van verduurzamingsmaatregelen op 
natuurlijke momenten, het sturen en verantwoorden op output en een nationaal loket ter 
ondersteuning van het lokale bevoegde gezag. 

o Het is een alternatief voor de bestaande regel- en wetgeving en geeft daardoor minder 
administratieve lasten. 

o Omdat energiebesparingen gerealiseerd worden op natuurlijke momenten is dit niet te vertalen naar 
jaarlijkse reductie. Er wordt geredeneerd vanuit de 2050 doelen, waarbij twee Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s) worden gehanteerd. 

  
Op 1 juli 2021 verscheen versie 3.0 van het nieuwe convenant. Doordat met name de KPI’s in deze versie sterk 
bekritiseerd werden, heeft BZK, TNO de opdracht gegeven om het convenant hierop te reviewen. Ook de 
verbeterde versie heeft in oktober 2021 niet geleid tot een breed gedragen versie. 
Momenteel (februari 2022) wordt door BZK gekeken hoe het nieuwe convenant aangepast moet worden 
zodat het meer draagvlak krijgt vanuit de dienstensector. 
  
Om de continuïteit te behouden in de jaarlijkse energierapportages heeft de TU/e besloten om voor 2021 het 
managementreview op basis van de MJA-3 voort te zetten. 
 
 
In het managementreview wordt aangeven hoe de TU/e ervoor zorgt dat energiezorg continu verbeterd 
wordt. De hoofdonderdelen van het managementreview zijn: 

 Energiebeleid  (Algemene richting gehele onderneming m.b.t. energie) 
 Energiemanagement (In kwalitatieve beschouwing) 
 Energieprestaties (Kwantificeerbare zaken) 

 
Energiebeleid: Voldoen aan wet- en regelgeving met als stip op de horizon het Klimaatakkoord.Daarnaast 
worden aanvullingen en nieuwe inzichten (beleid) in de te nemen maatregelen weergegeven. 
Het hebben van Energielabels van de gebouwen op basis van de NTA8800. Met als uitgangspunt een minimaal 
label B. 
 
Energiemanagement: Als leidraad wordt hiervoor het ISO 50.001 Energiemanagement gebruikt. Gekeken 
wordt in hoeverre de TU/e voldoet aan deze leidraad en wordt aangegeven wat de voorgenomen 
verbeteringen zijn. 
Voortdurend wordt de PDCA-cyclus doorlopen.  
Plan: plannen maken, Do: maatregelen uitvoeren, Check: resultaten controleren en Act: analyseren en op 
basis daarvan weer nieuwe plannen maken. Met deze cyclus worden continu verbeteringen gerealiseerd. De 
cyclus wordt vaak weergegeven met de 'cirkel van Deming':  
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Energieprestaties: Realisatie over het afgelopen jaar – de energieprestatie. 
De TU/e heeft als doelstelling te voldoen aan het Klimaatakkoord, 55% CO₂-besparing t.o.v. 1990 (voor TU/e 
2005) in 2030.  
 
Covid 19, het Coronavirus. Net als 2020 mag ook 2021 gezien worden als een niet representatief jaar omdat 
tien maanden overschaduwd zijn met Covid-19, het Coronavirus. Medewerkers zijn een groot gedeelte van 
het jaar beperkt aanwezig geweest. De klimaatinstallaties hebben op advies van de REHVA (Federation of 
European Heating and Ventilation and Air Conditioning Association) meer draaiuren gemaakt en de 
warmteterugwinning met warmtewielen is uitgezet. Willen we realistische vergelijken maken met het 
referentiejaar 2005, dan wordt hiervoor 2019 genomen. De impact van Covid-19 op de energiecijfers wordt in 
een apart hoofdstuk weergegeven. 
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3 Energiebeleid 

Nu het convenant MJA-3 beëindigd is dient de TU/e haar eigen energiebeleid te bepalen in de tussenperiode 
tot het nieuwe dienstenconvenant tot stand is gekomen. De TU/e heeft ervoor gekozen dit beleid nu af te 
stemmen met de doelstellingen van het VN-Klimaatakkoord van Parijs.  
55% minder CO₂-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990. Ook het nieuwe kabinet-Rutte IV heeft dit doel overgenomen. 
Omdat de TU/e niet beschikt over cijfers van 1990 heeft de OU als referentiejaar voor aardgas en elektra 2005 
genomen. 
Daarnaast is het beleid, te voldoen aan onderstaande wettelijke verplichtingen indien van toepassing: 
 

 label C verplichting voor kantoren (Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 3.87); 
 informatieplicht energiebesparing (Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.15); 
 energy audit (Energy Efficiëncy Directive, artikel 8). In 2021 vrijstelling verkregen; 
 gebouwgebonden maatregelen (Besluit bouwwerken leefomgeving art 3.84); 
 activiteitgebonden maatregelen (Besluit activiteiten leefomgeving art. 5.15); 
 uitvoering van op het energielabel aanbevolen maatregelen voor overheidsgebouwen (Besluit 

bouwwerken leefomgeving 3.85). 
 
Vooruitlopend op het nieuwe dienstenconvenant is de TU/e gestart met het labelen van de gebouwen op 
basis van de NTA8800. De energielabels worden allen met een maatwerkadvies uitgevoerd. Als ambitie heeft 
de TU/e gekozen voor minimaal een energie B label. 
  
Op 15 juni 2021 heeft de TU/e van RVO de laatste voortgangsverklaring MJA-3, 2020 ontvangen. Hierin staat 
dat de OU in 2020 heeft voldaan aan de gemaakte afspraken genoemd in artikel 2.1 van de MJA-3 convenant. 
Zie bijlage 1. 
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3.1 Strategische vastgoedkeuzes: 

De overheid heeft een routekaart voor het (hoger) onderwijs opgezet, waarbij het streefdoel is om in 2030 
49% CO₂-reductie van alle gebouwen te behalen. Inmiddels heeft ze dit percentage verhoogd naar 55%. De 
eerste stap bestaat uit het realiseren van de aandachtspunten uit de Lijst van Erkende Maatregelen. Deze 
bestaan uit concrete maatregelen, zoals toepassing van Ledverlichting, etc. Dit zijn maatregelen met een 
terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouwprojecten voldoen aan BENG. In 
2022 moet de start gemaakt worden met aardgasvrij maken van de gebouwen en in 2025 zal een algemene 
evaluatie plaatsvinden. Onderstaand is het beleid rondom duurzame gebouwen gevisualiseerd weergegeven. 
 

  
 
 
In 2021 zijn geen noemenswaardige energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Wel is de renovatie in volle 
gang van het oude Laplace, wat nu Neuron heet,. Ook dit gebouw wordt naast Atlas, Flux, MetaForum en 
ICMS een volledig gasloos gebouw. Tevens is de nieuwbouw van Qubit in volle gang en zal aangesloten 
worden op de WKO-afleverset van Flux. Daarnaast zijn we als TU/e gestart met de voorbereidingen voor de 
renovatie van Gemini-Noord- en -Zuid. Ook dit gebouw gaat optimaal gebruik maken van de WKO en zal 
eveneens gasloos zijn. 
 
Het duurzaamheidsbeleid van de TU/e is gericht op bovenstaande en weergegeven in 4 strategische doelen, 
te weten: 
 

1. Maximale inzet WKO-systeem bij nieuwbouw, renovaties en upgrade comfortinstallaties. 
Indien niet mogelijk wordt er gekeken naar een alternatief zoals lucht/water-, water/water- 
warmtepompen voor zowel hoog temperatuur als laagtemperatuur trajecten. 

2. Het hebben van energielabels op basis van de NTA8800, met een minimaal ambitie niveau klasse B. 
3. Het optimaal benutten van al het beschikbare dakoppervlak t.b.v. PV(T)-installaties. 
4. Slimme en energiezuinige verlichting (LED-armaturen met sensoren om diverse metingen te 

verrichten en diverse dienstverleningen te kunnen optimaliseren en aan te bieden). 

3.1.1 Maximale inzet WKO-systeem 

Duurzaam verwarmen en koelen, een installatie gebouwd in 2002 die zijn tijd ver vooruit was en nog steeds is.  
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“Where innovation starts”, 32 bronnen gekoppeld aan een warme en koude ring, het “grootste” systeem van 
Europa.  
 

  
 
Door de inzet van dit systeem wordt duurzaam verwarmd en duurzaam gekoeld. Gebouwen van de TU/e zijn 
en worden gasloos en maken dus geen gebruik meer van directe fossiele brandstoffen. De TU/e laat zien dat 
gebouwen uit 1963 (Atlas) gasloos gemaakt kunnen worden. Dit is een mooie “demonstrator” voor de oudere 
gebouwen in Nederland/Europa. 
 
Met de WKO wordt ook maximaal ingezet om te voldoen aan het klimaatakkoord. De ambitie is een 
gasreductie van 90% te realiseren tussen 2005 en 2024, uitgedrukt in aardgas equivalenten een besparing van 
6.300.000 m³ per jaar. Anders gezegd “wij gaan 7 miljoen m³ aardgasverbruik met een factor 10 
verminderen”. Inmiddels heeft de campus 8 gasloze gebouwen met een potentie om uit te groeien naar 15! 
In 2021 is een start gemaakt om het systeem te voorzien van een hydraulisch nulpunt. Het voordeel van een 
hydraulisch nulpunt is dat er geen bronpompen meer hoeven te draaien om de warme en koude ring op druk 
te houden. Dit heeft ook een gunstig effect op de vergunning (6.500.000 m³) doordat er minder water wordt 
onttrokken en geïnfiltreerd (800.000 m³).  

3.1.2 EPC, 40% onder vigerend bouwbesluit 

De TU/e heeft als beleid voor nieuwbouw en renovatie de EPC met 40% terug te brengen t.o.v. het vigerende 
bouwbesluit. Hoe dit beleid vertaald wordt naar de BENG eisen volgens de NTA8800 rekenmethodiek dient de 
TU/e in 2022 uit te zoeken.  
Dat dit EPC beleid gewerkt heeft is onderstaand weergegeven: 
MetaForum:  EPC eis bouwbesluit 1,3 Behaald 0,789 bovenbouw 
     Behaald 0,871 benedenbouw 
Flux:  EPC-eis bouwbesluit 1,1 Behaald 0,605 
Atlas:  EPC-eis bouwbesluit 0,7 Behaald 0,289 
 
Met dit beleid worden naast de erkende maatregelen innovatieve toepassingen toegepast. Dit is nodig om 
zo’n lage EPC te behalen. 
 

3.1.3 Maximaliseren van PV (PVT) panelen op de daken van TU/e 

2017 Was de doorbraak voor het installeren van PV-panelen op de TU/e. 
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Inmiddels zijn de daken van het Studenten Sportcentrum, Spectrum, Flux, Ventur en Traverse voorzien van 
PV-panelen. De PV-panelen voor het Studenten Sportcentrum (1538 stuks) en voor het gebouw Spectrum 
(956 stuks) zijn Europees aanbesteed middels een ESCO (Energy Service Company) constructie. De TU/e heeft 
de daken 15 jaar ter beschikking gesteld aan een derde partij die vervolgens de daken voorzien heeft van PV-
panelen. De TU/e neemt gegarandeerd de stroom af voor 15 jaar tegen een vastgestelde prijs. De opbrengst 
van de PV-panelen wordt in dit geval toegekend aan Atlas. In 2022 start de TU/e met een onderzoek welke 
daken nog meer in aanmerking komen voor PV-panelen. Uit onderzoek in 2020 blijkt dat de daken van de 
gebouwen Atlas en Gemini-Noord en -Zuid geschikt zijn voor zonnepanelen. Voor Neuron en Atlas is inmiddels 
SDE+ subsidie beschikbaar. Onderstaand een foto van het Studenten Sportcentrum en Spectrum. 
 

 
Foto’s Bart van Overbeeke 

3.1.4 Smart Energysaving Lighting (SEL) 

Voor de verlichting kiest de TU/e voor een unieke combinatie van duurzaamheid en het welbevinden van de 
gebruikers van de gebouwen. Dit voornemen uit zich in twee initiatieven: Smart Energysaving Lighting (SEL) 
en het ‘living lab’. Met het concept SEL kunnen alle individuen die in een ruimte aanwezig zijn de slimme en 
zuinige ledverlichting naar eigen wens en behoefte bedienen. Het Intelligent Lighting Institute, een instituut 
dat nieuwe toepassingen van intelligent licht onderzoekt, gebruikt de gebouwen daarnaast als een “living 
lab”. Het instituut doet onderzoek naar welk verlichtingsconcept het welzijn van de gebruikers kan 
verbeteren. 
 
Werking van SEL 
Om aan de verlichtingsniveaus te voldoen, beschreven in de NEN-EN 12464, worden verlichtingsarmaturen in 
een fijnmazig raster geïnstalleerd. Door één op de twee armaturen te voorzien van een sensor, kunnen ze 
gebruikt worden als positioneringsraster. Iedere armatuur kan bovendien individueel geïdentificeerd worden 
en is in staat zijn positie door te geven aan een “app” op een smartphone of tablet van de gebruiker. Hierdoor 
kan de gebruiker individueel communiceren met de verlichtingsarmaturen middels zijn smartphone of tablet 
via zichtbaar licht (Visible Light Communication VLC). 
Verlichtingsarmaturen kunnen zelf ook communiceren door de afwezigheid of aanwezigheid middels een 
sensor door te geven. Blijft bijvoorbeeld een ruimte een hele dag leeg, dan kan dit worden doorgegeven aan 
de facilitaire dienst. Dit betekent dat die ruimte de volgende dag niet schoongemaakt hoeft te worden.  
Toekomstige mogelijkheden zijn: Het meten van het gedrag van mensen indien de AVG dit toelaat. Gemeten 
kan bijvoorbeeld worden of de oostzijde of de westzijde van het gebouw meer in trek is. Op vrijdag, wanneer 
de bezetting het laagst van de week is, kan het systeem dusdanig worden ingesteld, dat het gebouw per 
verdieping gevuld wordt, door dit kenbaar te maken middels een persoonlijk bericht bij binnenkomst van het 
gebouw. Verdiepingen die vervolgens niet bezet zijn hoeven dan niet geconditioneerd en schoongemaakt te 
worden. 
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Basis lichtsturing 
In de basis is de lichtsterkte 100 lux. Wanneer de app wordt geactiveerd kan de lichtsterkte individueel naar 
wens worden aangepast tot een lichtsterkte van 500 lux. Bij het verlaten van de werkplek wordt de verbinding 
met de smartphone of tablet verbroken en gaat de lichtsterkte na bepaalde tijd terug naar de basis 100 lux. Is 
daarna een bepaalde tijd geen menselijke activiteit waargenomen, dan gaan de armaturen volledig uit. 
 
De voordelen van SEL 
Er hoeft niet extra geïnvesteerd te worden in infrastructuur voor het schakelen en dimmen van de armaturen. 
Het is een voorbeeld van Internet of Things, één bekabelingstructuur via Power over Ethernet of als Wireless 
uitvoering met een standaard voeding naar de armaturen. 
Door standaard te dimmen wordt energie bespaard. Verwacht werd dat door het continu dimmen van 
verlichting 50% aan energie bespaard werd. Dit is ook zo gebleken na een jaar in bedrijf te zijn met het Atlas 
gebouw. Hierin kan nog een extra slag gemaakt worden door de verlichting te voorzien van ”Area Cascading”. 
Op gebouwniveau is dit ±13%. 
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4 Maatregelen tussenja(a)r(en) 

Hieronder een kleine greep uit de energiebesparende maatregelen welke zijn uitgevoerd of worden 
uitgevoerd. Zie ook aan aantal hoogtepunten uit de agenda voor het jaar 2022. 
 
Acties/voorbereidingen 2021: 

- Het meedenken in de totstandkoming van het nieuwe dienstenconvenant. 
- Uitvraag en gunning opstellen energielabels incl. maatwerkadvies. 
- Voorbereiding duurzaamheidsprojecten zoals toepassen van Warmtepompen (Helix/Matrix). 
- Voorbereiding kPi’s tbv energiebesparingen GBS (onderdeel aanbesteding GA contract). 

 
Agenda 2022: 

- Het meedenken in de totstandkoming van het nieuwe dienstenconvenant (deadline dec. 2022). 
- Uitvoering/oplevering energielabels TU/e gebouwen incl. maatwerkadvies (deadline aug. 2022). 
- Voorbereiding advies/onderzoek beschikbare locaties PV-panelen. 
- Uitvoeren van energiebesparende maatregelen uit het maatwerkadvies energielabels. 
- GBS Optimaliseren om energie te besparen (monitoring en bijsturen kPi’s). 
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5 Energieprestaties 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het elektra- en aardgasverbruik (energieverbruik) van de TU/e 2005-
2021 en laat zien in hoeverre de TU/e aan de doelstelling 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050 voldoet. 
Ook het waterverbruik en de opbrengst van de zonnestroom en de opbrengst van de WKO wordt in dit 
hoofdstuk weergegeven.  
 

 
 
Het elektraverbruik laat vanaf 2014 een flinke daling zien. Dit heeft voornamelijk te maken met het uit bedrijf 
nemen van de gebouwen N-laag, Potentiaal, Corona en de Space-cabs. De nieuwbouw Flux is met zijn 
energielabel A++ beduidend zuiniger en zorgt dus voor een minimale toename. Opvallend is dat we in 2017 
voor het eerst onder het verbruik van 2005 zitten, ondanks meer studenten en meer gebouwen aangesloten 
op de WKO (elektraverbruik Warmtepompen). In 2018 is toch nog een geringe besparing gerealiseerd met 
name in Spectrum, MetaForum en Laplace. Noemenswaardig is Vertigo met een stijging van 6% en Ventur als 
nieuwkomer. 2019 laat een geringe stijging zien. De stijging wordt veroorzaakt door Atlas. Atlas is een “Full 
Electric” gebouw en opgeleverd/ in gebruik genomen in 2019. Het jaar 2020 mag als niet representatief 
beschouwd worden. Medewerkers en studenten zijn beperkt aanwezig geweest i.v.m. Covid-19, waardoor er 
geen relevante conclusie kan worden verbonden aan de tijdelijke teruggang in elektraverbruik die zichtbaar is 
in 2020. Het jaar 2021 is ook niet geheel representatief vanwege beperkte bezetting tijdens Covid-19. De 
aanwezigheid was wel hoger dan in 2020. 
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Het gasverbruik blijft verder dalen; steeds meer gebouwen gaan van het gas af. Neuron Is momenteel van het 
gas af en Gemini-Noord en -Zuid volgen. Ook wordt de efficiëntie van de installaties in de gebouwen de 
komende jaren verbeterd, o.a. bij het Studenten Sportcentrum, Helix en het Auditorium. 
T.o.v. 2005 is, wanneer bovenstaande maatregelen of renovaties allen zijn afgerond, een gasbesparing 
gerealiseerd van ± 90%. 
Het ligt oplopend verbruik in 2021 bij de meeste gebouwen is te verklaren doordat er tijdens Covid-19 minder 
interne warmtelast in de vorm van personen aanwezig was (elke zittend bureauwerk persoon is plusminus 
130 Watt). Ook daar waar warmteterugwinning in de luchtbehandeling zat was dit in deze periode uitgezet.   
 
De onderstaande tabellen geven een verbruiksoverzicht vanaf 2005 behorende bij de bovenstaande 
grafieken. 
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Elektravergelijk t.o.v. 2005 in kWh en procenten
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gebruik 36.776.648 37.342.864 38.573.798 37.817.032 39.155.132 42.130.720 41.471.474 39.549.412
verschil 0 566.216 1.797.150 1.040.384 2.378.484 5.354.072 4.694.826 2.772.764
% 100,00% 101,54% 104,89% 102,83% 106,47% 114,56% 112,77% 107,54%
abs % 0,00% 1,54% 4,89% 2,83% 6,47% 14,56% 12,77% 7,54%
Elektravergelijk t.o.v. 2005 in kWh en procenten

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gebruik 39.654.342 39.392.620 38.585.770 37.661.796 36.019.556 35.763.850 35.943.596 32.703.299 34.481.040
verschil 2.877.694 2.615.972 1.809.122 885.148 -757.092 -1.012.798 -833.052 -4.073.349 -2.295.608
% 107,82% 107,11% 104,92% 102,41% 97,94% 97,25% 97,73% 88,92% 93,76%
abs % 7,82% 7,11% 4,92% 2,41% -2,06% -2,75% -2,27% -11,08% -6,24%

Gasvergelijk gemaakt in graaddagen t.o.v. 2005 in m³
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gebruik 6.882.489 6.316.024 6.100.842 6.267.762 6.615.283 5.553.075 4.264.300 4.254.504
Grdagen 2.792 2.671 2.565 2.816 2.877 3.275 2.533 2.866
gecorr 6.882.489 6.602.149 6.640.761 6.214.344 6.419.837 4.734.102 4.700.326 4.144.653
% 100,00% 95,93% 96,49% 90,29% 93,28% 68,78% 68,29% 60,22%
abs% 0,00% -4,07% -3,51% -9,71% -6,72% -31,22% -31,71% -39,78%
Gasvergelijk gemaakt in graaddagen t.o.v. 2005 in m³

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gebruik 3.955.186 3.121.508 2.741.740 2.687.924 2.442.876 2.443.241 2.046.280 1.653.274 2.048.551
Grdagen 3.042 2.369 2.659 2.739 2.631 2.563 2.559 2.392 2.807
gecorr 3.630.138 3.678.873 2.878.879 2.739.936 2.592.857 2.661.852 2.232.335 1.929.741 2.037.459
% 52,74% 53,45% 41,83% 39,81% 37,67% 38,68% 32,43% 28,04% 29,60%
abs% -47,26% -46,55% -58,17% -60,19% -62,33% -61,32% -67,57% -71,96% -70,40%

GJ vergelijk totaal energie t.o.v. 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aardgas 217.831 208.958 210.180 196.684 203.188 149.834 148.765 131.178
Elektra 330.990 336.086 347.164 340.353 352.396 379.176 373.243 355.945
Totaal 548.821 545.044 557.344 537.037 555.584 529.011 522.009 487.123
% 100,00% 99,31% 101,55% 97,85% 101,23% 96,39% 95,11% 88,76%
abs % 0,00% -0,69% 1,55% -2,15% 1,23% -3,61% -4,89% -11,24%
GJ vergelijk totaal energie t.o.v. 2005

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aardgas 114.894 116.436 91.117 86.719 82.064 84.248 70.653 61.076 64.486
Elektra 356.889 354.534 347.272 338.956 324.176 321.875 323.492 294.330 310.329
Totaal 471.783 470.970 438.388 425.675 406.240 406.122 394.146 355.406 374.815
% 85,96% 85,81% 79,88% 77,56% 74,02% 74,00% 71,82% 64,76% 68,77%
abs % -14,04% -14,19% -20,12% -22,44% -25,98% -26,00% -28,18% -35,24% -31,23%
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“De weg naar een gasloze campus is ingezet!” 
 
 

 
 
In bovenstaande grafiek is het verwachte CO₂ verloop naar de toekomst te zien. Kijken we met name naar de 
CO₂ uitstoot op aardgas, dan zien we deze verminderen van 12.320 Ton CO₂ naar 895 Ton CO₂. Dit is meer dan 
een factor 10.  
In onderstaande grafiek is de reductie op aardgas apart weergegeven. Gebouwen die van het gas afgaan en 
overgaan naar volledig WKO, zijn: Laplace (wordt Neuron), Gemini-noord, Gemini-zuid, Cascade, Spectrum, 
Helix en Vertigo. 
 

 
 
De conclusie uit bovenstaande is:  
Het MJA doel is 2% besparing per jaar. In de periode 2005-2020 is dit 30%. In de tabel op pagina 13, kijkend 
naar het totaal energieverbruik in GJ, is te zien dat voor 2019 een besparing van 28,18% is gerealiseerd. Voor 
2021 is de besparing 31,23%. Echter de besparing voor 2021 is niet geheel representatief i.v.m. Covid-19. 
Terugkijkend naar 2019 (wel representatief) kan geconcludeerd worden dat de TU/e aan de besparing van 2% 
per jaar heeft voldaan.  
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Toevoeging drinkwater 
In de MJA wordt getoetst op elektra-, aardgasverbruik en warmtelevering (warmtelevering is voor de TU/e 
niet van toepassing). De TU/e voegt hier water aan toe als energiestroom, omdat water nodig is voor het 
primaire proces. Voor een duurzame bedrijfsvoering beseft de TU/e dat met water (drinkwater) spaarzaam 
omgegaan moet worden. Onderstaande tabel en grafiek geeft een weergave van het waterverbruik 2005 t/m 
2020. Ook hier geldt dat 2020 niet representatief is i.v.m. COVID-19. 
 
Overzicht waterverbruik TU/e 

 
 
 

 

 
 
Het beleid van de TU/e is om drinkwater alleen te gebruiken voor de primaire levensbehoeften van de mens. 
De in 2014 veroorzaakte stijging had te maken met het beperken van het bouwstof naar de omgeving door de 
sloop van De Hal en het blijven hangen van een vlotter in de vijver voor het Hoofdgebouw. We kunnen nu 
zeggen dat koelen met drinkwater voor laboratorium- en onderzoeksopstellingen zo goed als volledig is uit-
gefaseerd. In 2018 zijn 6 kleine koelers in Helix geplaatst ter vervanging van drinkwaterkoeling. In 2019 zijn 
nog 3 koelers geplaatst en in 2021 nog eens 2 koelers. 
Ondanks de groei van studenten (referentie 2019) lukt het de TU/e nog om op het waterverbruik te besparen. 
De renovatie van Gemini en Laplace geven met waterbesparende toiletvoorzieningen nog een verdere daling. 
Het nieuwe Qubit gebouw geeft een meerverbruik. Let wel, het minimum is daarna wel bereikt! 
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5.1 CO2 uitstoot / -reductie 

Op basis van de Klimaat en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) zijn de verbruiken van de TU/e omgezet in 
CO₂-uitstoot. Dit is gedaan om te kijken waar de TU/e staat aangaande het klimaatakkoord, waarvoor 2030 
een besparing gerealiseerd moet worden van 55% minder CO₂-uitstoot t.o.v. 1990. Onderstaande tabel geeft 
de gebruikte omzettingen weer. Deze getallen zijn gebruikt in onderstaande grafieken. Voor de omzetting van 
gas geldt een constante waarde. Voor de omzetting van elektra wordt de CO₂-uitstoot per kWh steeds 
minder, omdat er steeds meer groene/duurzame energie voorhanden is. 
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Wanneer we 2020 en 2021 niet meerekenen omdat deze jaren niet representatief waren, kan er 
geconcludeerd worden dat de TU/e goed op weg is om de 55% minder CO₂-uitstoot te behalen (in 2019 ±45% 
behaald!). Wanneer we verder werken aan een gasloze campus wordt de 55% ruimschoots behaald. 
 

5.2 Energieverbruiken gerelateerd aan variabelen (prestatiematen) 

 
In de tabellen en grafieken op de vorige pagina’s is het energieverbruik van alle TU/e- gebouwen genomen. 
Het is daarnaast ook interessant om het energieverbruik te relateren aan variabelen. Variabelen in deze zijn: 
het totale oppervlak van de gebouwen, het aantal studenten en het aantal FTE’s. 
 
 
Variabelen (prestatiematen) 
 
In onderstaande tabel en grafieken zijn deze drie variabelen weergegeven en verwerkt: 

 Aantal m² 
 Aantal studenten 
 Aantal FTE 

 
 

Cijfers van 2020 en 2021 voor medewerkers en studenten zijn afkomstig uit de BI-tool. Cijfers voor m²BVO zijn afkomstig uit het 
Masterplan 2030. Daarvoor kwamen de cijfers uit andere bronnen. Mogelijk kan hier een kleine afwijking inzitten. 

Het aantal m² laat een daling zien. Met het Masterplan Campus 2020 heeft de TU/e een compacte campus 
gerealiseerd, waar de verschillende disciplines elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Alle faculteiten zijn 
gehuisvest rondom een groen, autovrij gebied, de zogenaamde Groene Loper. Het plan voorziet in de afstoot 
van 190.000 m² BVO bestaande gebouwen en 127.000 m² BVO renovatie en nieuwbouw. De reductie aan m² 
BVO is momenteel 81.000 m² BVO.  

Het aantal studenten laat de laatste vijf jaar een sterke groei zien. Het aantal FTE is min of meer gekoppeld 
aan het aantal studenten. Zie ook hier een groei. 
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In de bovenste grafiek zijn de m²BVO uitgezet tegen het verbruik in GJ/m². Het totaal verbruik per m² is 
afgenomen ondanks meer studenten, minder m² (dus intensiever gebruik), meer labfaciliteiten (14 grote labs 
en 40 kleine onderzoekslaboratoria) en de langere openingstijden. Het resultaat is behaald door een 
efficiëntere bedrijfsvoering en energiezuinige nieuwbouw/renovaties. 
Bovenstaande is niet vanzelfsprekend! Hier is werk voor verricht “weten wat we meten”. 
 
In onderstaande grafieken is het energieverbruik per energiestroom per m² vanaf 2008 te zien. 
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 Verbruiken per m² per energiestroom: 

Elektra: minder m² met meer studenten geeft een verhoging van het elektraverbruik per m². De m² worden 
intensiever gebruikt en daarnaast zijn de openingstijden de laatste jaren verruimd. Toch is het vanaf 2017 
gelukt om dit om te buigen naar een lager verbruik. De redenen zijn een betere bedrijfsvoering en 
energiezuinigere installaties. In 2019 is een geringe stijging zichtbaar door de ingebruikname van Atlas, het 
“Full electric” gebouw. 2020 en 2021 geven min of meer de impact van Covid-19 weer. 
 
Aardgas: door alleen maar gebruik te maken van het warmte- en koude opslag-systeem (WKO) bij renovatie- 
en nieuwbouw is voor deze gebouwen geen gasaansluiting meer nodig. Hierdoor neemt het gasverbruik af. De 
snelle daling in 2015 wordt veroorzaakt door de renovatie van het Hoofdgebouw (uit bedrijf sinds februari 
2015) en de afstoot van Potentiaal en Corona. In 2019 en 2020 zien we een verdere daling door afstoot van 
gebouwen i.v.m. nieuwkomer Atlas. 2021 laat een lichte stijging zien vanwege de koude maanden maart en 
april en vanwege de Rehva richtlijnen. Ook minder bezetting geeft minder interne warmtelast. 
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Water: minder m² met meer studenten geeft normaal gesproken een verhoging van het waterverbruik per 
m². Doordat de TU/e kiest voor waterbesparend sanitair en geen proceskoeling meer uitvoert met drinkwater, 
is deze stijging omgebogen tot een daling. Voorbeeld: waterverbruik nieuwbouw MetaForum 0,21 m³/m², 
Flux 0,23 m³/m². Dit is een stuk lager dan het gemiddelde dat de bovenstaande grafiek laat zien. Onderstaand 
nog het waterverbruik per student + medewerker. De impact van Covid-19 is hier ook duidelijk te zien. 
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5.3 Opbrengst zonnestroom 

 
Het jaar 2017 was de doorbraak voor het installeren van PV-panelen op de TU/e. 
Inmiddels zijn de daken van het Studenten Sportcentrum, Spectrum, Flux, Ventur en Traverse voorzien van 
PV- panelen. In onderstaande tabel zien we het overzicht van de hoeveelheid geïnstalleerde panelen met het 
vermogen en de te verwachte opbrengst. 
 

 
 
In de volgende tabel is de opbrengst 2021 van de panelen weergegeven. De opbrengst is meer dan de 
verwachte opbrengst. Geconcludeerd kan worden dat 2021 een goed zonnig jaar was. De opbrengst van het 
Studenten Sportcentrum en Spectrum wordt volledig naar Atlas toegerekend i.v.m. de BREEAM-score 
Outstanding. Helaas zit er bij Traverse geen kWh-meter om de werkelijke opbrengst te kunnen zien. Deze 
wordt nog gerealiseerd. 
 

 
 

  

PV panelen Aantal Merk Type Vermogen kWpiek
Opbrengst 
verwacht

Sportcentrum 1538 JaSolar 280 Wp 431 kWpiek 344.512 kWh
Spectrum 956 JaSolar 280 Wp 268 kWpiek 214.144 kWh
Ventur 100 JaSolar 280 Wp 28 kWpiek 22.400 kWh
Flux 42 SunPower 345 Wp 14 kWpiek 9.853 kWh
Flux 48 Panasonic 245 Wp 12 kWpiek 7.997 kWh
Flux 60 Solar Frontier 175 Wp 11 kWpiek 7.140 kWh
Flux 66 Q-cells 295 Wp 19 kWpiek 13.240 kWh
Traverse 44 DMEGC 335 Wp 15 kWpiek 13.266 kWh
Totale 2854 797 kWpiek 632.552 kWh

2021 Sportcentrum Flux Ventur Spectrum
januari 6.973 953 483 4.978

februari 12.406 2.325 957 9.783
maart 33.162 4.422 2.415 24.076
april 45.782 6.332 3.332 31.552
mei 48.861 7.118 3.606 30.752
juni 50.559 8.011 4.027 32.863
juli 43.293 6.926 3.470 28.334

augustus 35.479 5.859 3.010 25.028
september 28.503 5.021 2.611 22.973

oktober 19.565 2.673 1.427 13.350
november 8.368 1.180 575 5.964
december 4.666 653 287 2.806
Subtotaal 337.616 51.475 26.202 232.459

Totaal 647.752 kWh



 
 

Titel Versie Pagina 
Managementreview 2021 1.0 23 van 30 
 

5.4 WKO 

In onderstaande tabel is de koude- en warmtevraag bodemzijdig van de WKO weergegeven. Dit is dus 
gemeten aan de bronkant. Ook is koude- en warmtevraag gebouwzijdig weergegeven, gemeten voor de TSA 
in de gebouwen. Nemen we het verschil van beiden dan zien we de energie die op de ringen wordt 
uitgewisseld.  
Daaronder is de Coëfficiënt Of Performance (COP) weergegeven. Deze geeft aan dat we met 1 kWh elektra 37 
kWh koude kunnen maken en dat we met 1 kWh aan warmte, 44 kWh aan warmte kunnen maken.  
Kijken we naar de balans in onderstaande tabel, dan zien we dat er meer warmte dat koude nodig is. 
Natuurlijk is dit weersafhankelijk, maar voor de TU/e is onderstaand uniek. We zijn gewend dat de koude 
vraag groter is dan de warmtevraag, vandaar dat we altijd de koeltorens volledig inzetten. In het verleden 
moesten we extra koude laden door warmte te vernietigen via de koeltorens. Met dit gegeven zakt de COP 
van warmte naar 27. Het was dus altijd wenselijk meer warmtegebruikers op het terrein te krijgen, zodat de 
koeltorens zo min mogelijk nodig zijn.  
Met de komst van Atlas is hier positief op ingezet, omdat Atlas meer warmte (1.655 MWh_th) dan koude 
vraagt (711 MWh_th). Als effect heeft dit een verbetering in de COP warmte opgeleverd. Het is nu zaak om de 
WKO installatie beter te monitoren zodat de warmte en koude in balans zijn. Hierdoor verminderd het 
koeltoren gebruik. 
 

 
 
 
Onderstaand de tabel voor de regeneratie koude bronnen in MWh_th, d.m.v. de koeltorens. 
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Wat is de opbrengst van de WKO voor de TU/e? 
 
Voor de opbrengst worden twee berekeningen gemaakt:  

 Hoeveel warmte wordt aan de gebouwen van de TU/e geleverd en wat betekent dit in aardgas 
equivalenten?  

 Hoeveel koude wordt aan de gebouwen geleverd en wat is hiervan de winst wanneer we dezelfde 
hoeveelheid koude gemaakt hadden met koelmachines met een COP van 3,5? 

Het warmteverbruik van de TU/e-gebouwen is 12.486 MWh_th. Wanneer we dit terugrekenen naar de 
nettoproductie van de WKO en we tellen het elektraverbruik van de bronpompen en de warmtepompen in de 
gebouwen erbij op, dan ontstaat het getal voor duurzaam opgewekte warmte met een WKO-installatie. Voor 
2021 is dit 19,77 TJ, in aardgasequivalenten is dit 624.644 m³.  
 
Voor koude is de elektrawinst t.o.v. traditioneel koelen met koelmachines berekend. Het koelverbruik in 2021 
van de TU/e is 10.924 MWh_th. Het minder verbruik in elektra is 3.121 MWh.   
 
Onderstaand een schematische weergave van het WKO systeem van de TU/e. Rechtsonder de positie van de 
bronclusters. 
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6 Energiemanagement 

Op het gebied van duurzaamheid opereert een regiegroep binnen de TU/e onder leiding van de directeur Real 
Estate. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de diensten: Real Estate, Internal Affairs, 
Information Management & Services en Facility Management Center. Deze diensten onder leiding van de 
duurzaamheidscoördinator, hebben gewerkt aan een nieuw visiedocument duurzaamheid “Sustainability 
Vision for Operational Management”. In deze visie zijn vijf thema’s gedefinieerd die passen bij de TU/e en 
aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Onderstaand zijn deze vijf thema’s 
weergegeven: 
 

1. Social Sustainability & Vitality 
2. Abundant Clean and Renewable Energy 

Met veel gebouwen en complexe processen is onze energiebehoefte groot. We hebben al flinke 
stappen gezet om de hoeveelheid verbruikte energie terug te dringen. Toch hebben we nog een grote 
uitdaging om meer energie te besparen en tegelijkertijd een grotere bijdrage te leveren aan de 
opwekking van schone energie. 

3. Smart & Green Mobility 
4. Circular and Restorative Resources 
5. Green Environment 

 
Visiedocument: Sustainability Vision for Operational Management 
Bron: https://www.tue.nl/en/our-university/about-the-university/sustainability/operations/ 
 
 
In thema 2, “Abundant Clean and Renewable Energy” dient energiezorg opnieuw een plaats te krijgen en 
geborgd te worden. 
Onderstaande strategie wordt voor dit thema ingezet: 
 

 Create awareness amongst students, colleagues and partners in order to transition towards a fossil 
free energy supply. 

 Procure services, materials and products for facilities, departments, and operations based on fossil 
free or carbon neutral energy supplies. 

 Reduce the amount of energy used for processes, building operations and infrastructure on the 
campus. 

 Produce fossil free energy on campus. 
 Pilot innovative solutions for future energy supply and storage on campus (buildings, processes, 

infrastructure). 

6.1 Certificaten en Garanties van Oorsprong (GvO’s) 

Elektra 2021 
De TU/e heeft ervoor gekozen elektra achteraf te vergroenen met GVO’s. De GVO’s die gekocht werden 
waren alle windenergie uit Europa en indien budgettair mogelijk, deels uit Nederland.  
 
Voor 2021 zijn geen GVO’s aangekocht omdat GVO’s in het klimaatakkoord niet meer meetellen voor CO₂ 
reductie. De klimaattafel Elektriciteit moet er namelijk voor zorgen dat er steeds meer hernieuwbare energie 
ter beschikking komt. De uitstoot CO₂ per kWh wordt daardoor lager. Met het lagere getal mag vervolgens 
gerekend worden, wat inhoudelijk betekent dat de CO₂ uitstoot dankzij de tafel elektriciteit verminderd. 
 
Het bedrag/budget voor de GvO’s is ingezet voor duurzaamheid/energiebesparingen. 
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Aardgas 2021 
In deze aanbesteding is het CO₂ compenseren van het gasverbruik meegenomen. Dit wil niet zeggen dat we 
groengas hebben. Het gas wordt gecompenseerd met Verified Emission Reduction Gold credits (VER Gold 
standard). 
 
De Gold Standard is een keurmerk voor CO₂-rechten. Het geeft aan dat deze op een goede en betrouwbare 
manier tot stand komen. Gold Standard is op dit moment de betrouwbaarste standaard voor CO₂-rechten. 
Gold Standard berekent hoeveel CO₂ uitstoot er gereduceerd wordt en controleert of dit niet ook zonder het 
project was gebeurd (additionaliteit). Ook wordt er gekeken of er genoeg inspraakmogelijkheden zijn, er geen 
negatief milieueffect is en of de lokale bevolking er sociaal en economisch beter van wordt. 
FairClimateFund ontwikkelt alleen projecten met de mogelijkheid tot Gold Standard registratie. 
 
Voor meer informatie, zie de website https://www.goldstandard.org/ 
 
Vanaf 2020 is de compensatie van aardgas meegenomen in de levering van het gas door de 
energieleverancier. 
 
Op deze manier heeft de TU/e het gasverbruik volledig CO₂ gecompenseerd. 
 
 
Helaas hebben we onze afboekingen nog niet ontvangen van onze leverancier en kunnen we het bewijs van 
CO₂ compensatie aardgas nog niet aantonen. 
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7 Energie verbruiken per gebouw  

Onderstaand de energieverbruiken plus het waterverbruik van de TU/e-gebouwen. In 2021 zijn geen 
specifieke analyses gemaakt van de gebouwen. Deze weergegeven verbruiken zijn gemeten met eigen 
energiemeters. De verbruiken in het hoofdstuk Energieprestaties zijn afkomstig van het meetbedrijf Fudura. 
Hierin zijn de hoofdmeters genomen minus de onder bemetering gebouwen derden. Dit zijn alle 
gecertificeerde meters. De trafo- en koperverliezen worden volledig aan de TU/e toeberekend. Dus tussen 
onderstaande tabel en de waarden weergegeven in hoofdstuk 5 energieprestaties zitten kleine verschillen. 
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m2 kWh m³ m³ kWh kWh

Sportcentrum 9.685 1.022.644 130.981 8.762 173.000

Atlas 44.779 3.087.370 nvt 3.206 1.655.000 711.000

Traverse 7.447 226.721 36.599 453

Auditorium 14.803 1.081.149 167.903 1.111 186.000 139.000

IPO 5.997 155.154 28.191 478

Momentum 1.927 118.095 6.566 81

Ceres 3.506 248.703 0 293 225.000 374.000

Connector 2.531 48.650 21.273 131
(bouwaansluiting 2021 
e.v.) 34.979
Impuls (tijdelijke 
huisvesting 2021 e.v.) 204.594 13.168 26

MetaForum 28.434 2.728.233 0 3.009 1.095.000 760.000

Ventur 173.102 7.542 133

Vertigo 26.068 1.915.454 41.105 2.069 548.000 485.000

Matrix 6.884 1.102.290 zit bij Helix 17.871 613.000 256.000

Gaslab 661 24.673 25.984 47

Zwarte Doos 2.192 285.708 19.466 394

BBC 1.249 77.985 75.385 52

Helix 29.912 6.562.045 443.612 19.046 2.436.000 986.000

Flux 29.630 2.674.920 0 3.760 486.000 628.450

Echo 559 7.104 5.659 4

Cascade 6.486 1.588.671 267.824 623

Spectrum 7.757 4.377.692 50.220 22.662 183.000 3.147.000

tennispaviljoen 17.590 3.272 271

Gemini zuid 20.744 2.209.430 374.707 13.883 102.000 711.000

Gemini noord 12.712 1.493.527 293.934 723 292.000 627.000

Neuron (Laplace) 11.708 28.986

Botenloods (kanaaldijk) 1.332 63.404 12.252 603

WKO 889.343 8.085 5.675.000
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8 Impact COVID-19 op energieverbruiken 

COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-
CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst 
opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie 
maanden tijd naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. 
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de gebouwen van de TU/e vanaf maart 2020 maar beperkt open zijn 
geweest. Met de REHVA Federation of European Heating and Ventilation and Air Conditioning Association zijn 
richtlijnen bepaald over het binnenklimaat tijdens Covid-19. De TU/e heeft deze richtlijnen waar het kon 
opgevolgd. 
Richtlijnen REHVA m.b.t. ventilatie en luchtbehandeling zijn: 

 Ventileren met 100% verse buitenlucht.  
 Verhoog ventilatiehoeveelheid naar 60m3/h per persoon. (dit kan ook door maximale bezetting te 

verlagen) 
 Schakel ventilatie naar nominaal (hoge) stand 2 uur voor tot 2 uur na in gebruiksuren.  
 In een natuurlijk geventileerd gebouw moet dit handmatig door iemand worden gedaan (open 

ramen). Dus ook 2 uur voor en 2 uur na gebruiksuren of via een duidelijke instructie aan de gebruiker 
bij betreden van de ruimte eerst raam openen.  

 Ventileer buiten gebruiksuren. Dit mag op een lage stand.  
 Indien er te openen ramen zijn, ook in geval van mechanische ventilatie, spui regelmatig voor een 

periode van minimaal 5 minuten per uur.  
 Laat toilet ventilatie 24/7 in bedrijf en voorkom te openen ramen bij toiletten om de juiste 

stromingsrichting van lucht te verzekeren. (onderdruk in toiletruimte)  
 Schakel recirculatie in luchtbehandelingsystemen uit. En controleer of er met 100% buitenlucht wordt 

geventileerd.  
 Warmtewielen mogen in bedrijf blijven. Wel dient gecontroleerd te worden of luchtlekkage van 

retour naar aanvoer onder controle is. Controleer of in de aanvoerzijde van de luchtbehandelingskast 
een hogere druk heerst dan in de afvoer. Dit om kortsluiting vanuit de afvoer naar de aanvoer te 
voorkomen. (gescheiden warmteterugwinning zoals twincoil of platenwisselaar kunnen gewoon in 
bedrijf blijven)  

 Uitschakelen van inductie, fancoil en lokale airco-systemen waar geen verse buitenlucht wordt 
ingeblazen. Indien er geen functie van ventileren is maar uitsluitend conditioneren is vanuit het 
ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable), het advies om deze systemen uit te zetten. Het 
circuleren van lucht heeft een negatieve invloed op verspreiding van virusdeeltjes. Uitzonderingen 
zijn inductie units die niet kunnen worden uitgeschakeld omdat ze onderdeel zijn van het verse 
luchttoevoersysteem. Daarnaast kunnen er voor kritische processen uitzonderingen zijn.  

 Plan geen kanaalreiniging op dit moment.  
 Voer geplande vervanging van luchtfilters uit zoals gepland en gebruik passende 

beschermingsmiddelen (handschoenen en mondmaskers). Werkzaamheden uitvoeren bij uitbedrijf 
gestelde installaties en filters afvoeren in afgesloten zakken.  
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Onderstaand is de impact op de energiecijfers van elektra weergegeven. Hierin is 2019 met 2020 en 2021 
vergeleken. Er is gekozen voor enkel elektra omdat hier duidelijk te zien is wat de impact is geweest. 
Voor aardgas is de impact een stuk minder dan voor elektra en daarom niet relevant. Gebouwen zijn niet 
gesloten geweest en de klimaatinstallaties hebben met in achtneming van de REHVA advies maatregelen 
doorgedraaid. 
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9 Bijlage: status MJA convenant 

Status MJA-4 
Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel MJA-4 welke mogelijk van start zal gaan op 1 januari 2023. 
Het jaar 2021 en 2022 kunnen worden beschouwd als tussenjaren waarin wij als TU/e gewoon de lijn hebben 
gevolgd en blijven volgen van MJA-3. Zo zijn we bijvoorbeeld aan de slag gegaan om al onze gebouwen te 
voorzien van een energielabel incl. maatwerkadvies. 
 
 
Voortgangsverklaring MJA-3 2020 

  

 


