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KDV
Lagere school

Vlaamsesteenweg, 155 – B-1000 Brussel
Basisschool
231 leerlingen

Directie
Kleuterblok

Oppervlakte: 2081 m²
Bouwjaar: 1970
Behoort tot het vrij onderwijs

Vermeden in 2012

105 486 kWhprimair
8.9 ton CO 2 eq.

In 2006 werd een audit uitgevoerd met als aanbeveling:
vervangen vensters, dakisolatie en de verouderde ketels
vervangen. De ketels werden dakisolatie plaatsen al
vernieuwd en het vervangen van de vensters staat ingepland
in het najaar van 2013. Aangezien het platte dak nog niet
aan vervanging toe was, werd onder impuls van de PLAGEenergieverantwoordelijke 12 cm XPS-isolatie er losliggend
op geplaatst: een zogenaamd warm dak. De isolatie
kreeg een beloopbare afwerking en werd verzwaard met
ballast. Volgens deze methode werd het volledige plat dak
van de school geïsoleerd, hetgeen een besparing op het
verwarmingsverbruik betekende van ca. 15%.

VOOR PLAGE scholen
(2009)

Kost
Verbruik verwarming
Emissie

NA PLAGE scholen
(2012)

€ 98/leerling.jaar

€ 83/leerling.jaar

129 kWh/m².jaar

109 kWh/m².jaar

58 ton CO2 eq.

49 ton CO2 eq.

Johan VANHOOREN,
Directeur basisschool

« Onze school is zeer
Hannes MERCKX,
Energieverantwoordelijke bij het SIT

« De keuze om het plat dak te isoleren zonder aan de

bestaande dakafdichting te raken is een haalbaar alternatief

wanneer de eerstvolgende jaren een volledige dakvernieuwing
niet aan de orde is. »

tevreden over de uitgevoerde

isolatiewerken. Ook verwachten
we een grote besparing na de
vervanging van enkele door

dubbele beglazing. Deze werken
zullen binnenkort starten.

Naast deze materiële ingrepen

besteden wij in de school ook

veel aandacht aan bewustmaking
rond energieverspilling bij de

leerlingen. Een voorbeeld is dat
wij allemaal trachten steeds de
deuren in de school te sluiten

om de warmte zo veel mogelijk
in de klassen te houden. »

SUCCESVOLLE ACTIES
Vervanging laatste oude mazoutketel door gascondensatieketel
350m² plat dak werd bijkomend geïsoleerd door SIT met 12cm polystyreen(XPS)
Alle radiatoren werden stelselmatig voorzien van thermostatische kranen

TECHNISCHE INFORMATIE
Isolatie van het plat dak met 12cm polystyreen (XPS)
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Gecumuleerd verbruik verwarming

De warmteverliescoëfficiënt van het
bestaande dak was ca. 2.05 W/m²K.
Deze werd door de dakisolatie verbeterd
tot 0.22W/m²K.

De energieverantwoordelijke volgt het
energieverbruik voor verwarming op. De
isolatiewaarde van het dak werd verbeterd.
Sinds de zomer van 2010 werd vastgesteld
dat het aanbrengen van de isolatie tot 15 %
minder energieverbruik heeft geleid.

VOOR MEER INFO
Van elke school die deelneemt aan
PLAGE scholen, kan u een gedetailleerde
technische fiche raadplegen op www.
bruplage.com. Of neem contact met de
Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Tel 0800/85.775
Een initiatief van

In samenwerking met

scholen

Achterbouw
klassen, ketelhuis

MARIASCHOOL
Schaarbeek
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* Verbruik 2013 (ref. 2009)

Rubensstraat, 108– B-1030 Brussel (Schaarbeek)
Basisschool
250 leerlingen

WC’s

Achterbouw: 861 m²
Nr.
106

Nr.
108

Nr.
110

Voorbouw: 1099 m²
Bouwjaar: 1935
Behoort tot het vrij onderwijs

klassen, refter, kantoor

Vermeden in 2012

58.247 kWhprimair
11 ton CO 2 eq.

Sinds lang werd de verwarming niet goed geregeld. Het was
vaak te koud, vooral in de klassen gelegen onder het dak.
Als eerste stap werden dan ook de plafonds geïsoleerd.
Aan de andere kant is de verouderde regeling van de ketel
niet erg gebruiksvriendelijk voor de directeur, waardoor de
verwarming tijdens de nacht amper lager wordt gezet.
Het terug herstellen van de oorspronkelijke nachtverlaging
met garantie dat de klassen op tijd warm zijn is een constant
aandachtpunt. De PLAGE-energieverantwoordelijke beschikt
over de nodige temperatuurloggers om dit geleidelijke
proces te begeleiden. Het gevaar bestaat namelijk dat bij
een klacht de nieuwe instellingen worden herroepen.

VOOR PLAGE (2009)

Kost
Verbruik verwarming
Emissie

€ 105/leerling.jaar
156 kWh/m².jaar
68 ton CO2 eq..jaar

NA PLAGE (2012)
€ 88/leerling.jaar
127 kWh/m².jaar
57 ton CO2 eq..jaar

Hannes MERCKX,
Energieverantwoordelijke bij het SIT

Luc HULSMANS,
Directeur Mariaschool Schaarbeek

« De Mariaschool is een mooi voorbeeld van een
goede samenwerking tussen de school en de PLAGEEnergieverantwoordelijke. Een leerkracht van de school
engageerde zich om op maandelijkse basis de tellerstanden te
noteren en door te mailen aan de energieverantwoordelijke.
Deze kleine moeite is volgens mij cruciaal voor het opvolgen
van de doorgevoerde energiebesparende maatregelen. Hierdoor
kan gerichter advies gegeven worden aan de directie zodat
de reeds aanwezige bereidheid om energie te besparen ook
effectief wordt gerealiseerd. »

« We wilden al lang zo graag
in de praktijk toepassen waar

we voor staan en wat we onze

kinderen meegeven : ecologisch
bewust leven. En plots is het

SIT daar en zij helpen ons om
die droom te verwezenlijken:
onze school beetje bij beetje

duurzamer maken door onder

andere minder energie en water
te verspillen. Het voelt gewoon
juist aan. En dat we, goede-

huisvaders-gewijs, ook nog eens
vele centen sparen die we in

onderwijs voor onze kinderen
kunnen investeren is mooi
meegenomen. »

SUCCESVOLLE ACTIES
Grondige energie audit uitgevoerd door SIT
Plafonds tweede verdieping geïsoleerd en voorzien van systeemplafonds met nieuwe verlichting
Plaatsing thermostatische kranen in alle klassen door SITStart maandelijkse energieboekhouding door
bereidwillige leerkracht in samenwerking met SIT
Geleidelijke verlaging van de ingestelde nachttemperatuur. Dit gaat gepaard met een meetcampagne
door de Energieverantwoordelijke om het thermisch comfort op te volgen

TECHNISCHE INFORMATIE
Door het dak te isoleren en de
verwarming tijdens nacht en weekend
uit te schakelen werd het gasverbruik
stapsgewijze verminderd. Door
efficiëntere verlichtingsarmaturen werd het
elektriciteitsverbruik gereduceerd.

Evolutie specifiek primair energieverbruik
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Verlichtingsvermogen in de klassen: voor en na

11 W/m²

7 W/m² voor 350 lux gemiddeld

In de achterbouw bevonden zich per klas
4 metaal –halide lampen van 150W. Deze
lampen zijn bedoeld voor inkomhallen en
industriële hallen, niet voor klassen. Het
duurt meer dan 10 minuten eer deze op
volle sterkte zijn, zodat deze steevast tijdens
de speeltijd blijven branden. Een lichtstudie
werd uitgevoerd voor een relighting met 6
energie-efficiënte verlichtingsarmaturen per
klas. Besparing elektriciteit : 30 kWh.jaar per
m² klasoppervlakte!

VOOR MEER INFO
Van elke school die deelneemt aan
PLAGE scholen, kan u een gedetailleerde
technische fiche raadplegen op www.
bruplage.com. Of neem contact met de
Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Tel 0800/85.775
Een initiatief van

In samenwerking met

scholen

PRINSES JULIANA
Etterbeek
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VERWARMI
%
ELEK+14
=
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-3.9 6 3

* Voor 2012 (ref. 2009)

turnzaal

d’Oultremontstraat, 19– B-1040 Brussel (Etterbeek)
Basisschool
153 leerlingen
Oppervlakte: 1679 m²
klassen

Gebouw opgericht in 1850 en renovatie in 1960
Behoort tot het vrij onderwijs

klassen

Vermeden in 2012

56.991 kWh
12 ton CO 2 eq.

In deze school verwarmden de ketels nog volgens de
fabrieksinstellingen. Dit betekent dat de school verwarmd
werd van 6 tot 22h, ook op zaterdag en zondag. Bovendien
werd er in de vakanties verwarmd zoals tijdens een
schoolweek. Dankzij de inspanningen van de school werden
de uren aangepast en werd elke vakantie de verwarming
op een minimum gezet. In vergelijking met 2009 werd er in
2012 26% minder gas en 14% meer elektriciteit verbruikt.
Daarbij hoort wel een kleine kanttekening. De daling van
het gasverbruik ligt gedeeltelijk aan problemen met de
verwarmingsinstallatie. Omdat men moest bijverwarmen
met elektrische kacheltjes, nam het elektriciteitsverbruik toe.
Maar ondanks het feit dat het duurder is om te verwarmen
op elektriciteit dan op gas, resulteerden de inspanningen
toch in een winst.

VOOR PLAGE scholen
(2009)

Kost
Verbruik
Emissie

€ 189/leerling.jaar
185 kWh/m².jaar
69 ton CO2 eq..jaar

NA PLAGE scholen
(2012)
€ 163/leerling.jaar
146 kWh/m².jaar
57 ton CO2 eq..jaar

Maya HERMANIDES,
Directrice van de school
Sam FOCKEDEY,
Energieverantwoordelijke bij het Schoolinterventieteam

«In deze school is een groot deel van de winst te danken
aan de bereidheid om bij elke vakantie de verwarming in

minimumstand te plaatsen, zodat enkel nog bij vorst een beetje

« Energie besparen is belangrijk
voor mij, ik ben er al een

tijdje mee begaan. We hebben al

verscheidene acties opgezet met

verwarmd wordt. De samenwerking verliep zeer constructief en

onze leerlingen. Het voorbije

het PLAGE project zelf al vele stappen »

op het gasverbruik. Zo zetten

je voelt dat de Directrice begaan is met energie. Ze nam vóór

jaar zijn we extra attent geweest
we de verwarming altijd op een
minimum tijdens de vakanties.

Binnenkort zullen we bovendien
radiatorfolies laten plaatsen en
de verlichting energiezuiniger
maken. »

SUCCESVOLLE ACTIES
Instellen van een vorstregime tijdens de vakanties
Verwarming die ingesteld stond op een woningprofiel, afstemmen op een schoolprofiel

TECHNISCHE INFORMATIE
Evolutie van het genormaliseerd verbruik

Het totale energieverbruik is in
deze school met 15% gedaald.

Kamerthermostaat in een klas
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Er is een kamerthermostaat voor elke
verwarmingskring. De verwarmingstijden
werden beter afgesteld op de gebruiksuren.
De Directrice zet bovendien elke vakantie
deze kamerthermostaten op “vorststand”.

VOOR MEER INFO
Van elke school die deelneemt aan
PLAGE scholen, kan u een gedetailleerde
technische fiche raadplegen op www.
bruplage.com. Of neem contact met de
Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Tel 0800/85.775
Een initiatief van

In samenwerking met

