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Agenda
Alle bewoners van onze AARDE
• Wereldleiders
• Nederland (overheid)
• BAM Groep

BAM woningbouw Weert
• Uitvoering van BAM Groep
• Verbruik nu
• Voor en nadelen
• Wat kunnen we samen doen
• Hoeveel kunnen we besparen
• Minder milieubelasting, CO2 - emissie en zwavel

Rondvraag
Afsluiting
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Alle bewoners van onze AARDE
Wereldleiders
• Het redden van de Noord- en Zuidpool
• Vervang elke gekapte boom
• Het wereldwijd beperken van klimaatverandering, CO2 - emissie en zwavel
Nederland (overheden)
• Meerjaren afspraken, energiebesprekingen tussen overheden en bedrijven (MJA)
• Geeft de maatschappij veel voorlichtingen (prikkels)
• Windenergie
• Comfortabel wonen met minder energie (duurzaam bouwen)
• Milieurisico van stoffen, afval en straling
• Energie Investering Aftrek (EIA), Stimuleert mens en bedrijf
BAM Groep
Duurzaamheidbeleid, energiebesparende maatregelen:
• Woningen en gebouwen
• Warme en koude opslag (WKO)
• Klimaattafel, samen met Gemeente Amsterdam en anderen bedrijven
• Vervoer en transport
• Leveranciers en grondstoffen                                                                    
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BAM woningbouw Weert
Uitvoering beleid van BAM Groep:
Energie besparing en reduceren, CO2 - emissie en zwavel
• Elektriciteit, gas en water
• Kantoorhulpmiddelen 
• Machines en apparaten
• Verlichting
• Kantine apparatuur incl. koeling
• Transport
• Vervoer (rijstijl vlg. de moderne motortechniek, bandenspanning en brandstof)

• Inkoop
• Veiligheid en gezondheid
• Afval beheersing
• Mentaliteitsverandering
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BAM woningbouw Weert
Verbruik nu: 

Elektriciteit                    234.173  kWh        €  21.573         
Gas                                   4.578  M3 €    2.518
Water                                   337  M3 €     1.000
Afvalstoffen (Sita)             5.000  Kg          €     3.100
Totaal                                                         €   28.191
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BAM woningbouw Weert

Totaal verbruik in kWh (soort verbruik)

93.167. 38%

17.374. 7%
131.618. 55%

Verlichting
Terrein verlichting
Airco's en overige
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BAM woningbouw Weert

Energie verbruik in Kwh (werklaag)

95.111

66.736

55.700

24.612 Souterrain

Begane grond

1e Verdieping

Buitenverlichting /
rest
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BAM woningbouw Weert
Wat kunnen we samen doen?
• Uit kost niets
• Langer dan 2 minuten niet aanwezig lamp uitschakelen
• Installeer niet meer lampen aan dan strikt nodig
• De juiste lamp voor een geschikte situatie
• Streef naar veel daglicht, ramen en lichtstraten
• Gebruik daglichtregeling, sensoren, aan raamzijde daar waar mogelijk
• Gebruik aanwezigheidsdetectie daar waar mogelijk
• Gebruik dimmers en tijdklokken
• Geef wanden en plafond een lichte kleur (voorkeur RAL 9001)
• Gebruik geen gloeilampen meer per 2012 uit de handel (100 W per 1-9-2009)

• Gebruik TL-verlichting minimaal TLD-HF met spiegelreflector
• Plan preventief onderhoud in (lampen vervangen en reflectors schoonmaken)
• Printers en PC bij afwezigheid uitzetten, niet stand-by (overleg ICT)

• Energie opnemen in bedrijfsprocessen (checklijsten, energieverantwoordelijke e.d.)
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BAM woningbouw Weert
Verlichtingssterkte in Lux
Volgens NEN-1890 Arbo en NEN-12464-1

(Hoe fijner het werk hoe meer Lux, goede verlichting zorgt voor
minder ziek, meer werklust en minder stress)

• Kantoor                         300-400 lux 
• Kantoor (fijn werk)         400-500 lux (in taak gebied)
• Achter PC                     100-150 lux
• Vergaderruimte                    300 lux
• Kantine                                200 lux
• Gangen                        100-200 lux
• Receptie                              300 lux 
• Werkplaats                   200-300 lux 
• Werkplaats (fijn werk)   300-500 lux (in taak gebied )
• Sanitaire ruimte                   100 lux
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BAM woningbouw Weert 
Voorbeeld berekening, aanstraalverlichting binnen
Verbruik / 
Besparingen

31 stuks Halogeen-
lampen

1 Lamp per jaar Verbruik Stroomkosten CO2 uitstoot Zwaveluitstoot
Compensatie 
bomen

Verbruik een      
halogeen lamp 150W 396,00 kWh €      71,28 225,72 kg 170,28 gr 8 Stuks

Verbruik  een
LED lamp 18W 47,52 kWh €        8,55 27,09 kg 20,43 gr 1 Stuks

Totaal

Huidige verlichting: 12.276.00 kWh €        2.209,68 6.997,32 kg 5.278,6 gr 248 Stuks

Met ledverlichting: 1.473,12 kWh €           265,05 839,79 kg 633,33 gr 31 Stuks

Uw besparing per jaar: 10.802,88 kWh €       1.944,63 6.157,51 kg 4.645,3 gr 217 Stuks
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Voordelen LED verlichting
• Levensduur
• Betrouwbaarheid
• Efficiëntie (toekomst)
• Milieubelasting is laag
• Hoge verwachting lumen / M2

• Dimmen mogelijk
• Direct op lichtsterkte
• Geen magnetisch veld
• Kan elke vorm aannemen
• Geeft geen trilling
• Minder ziek, hogere prestatie 

en minder stress

Nadelen LED verlichting
•Hoge aanschafprijs
•Nog onvoldoende documentatie
•Keurweergave
•Nog weinig op voorraad
•Onvoldoende bekendheid in winkels
•Op dit moment nog niet uitontwikkeld

BAM woningbouw Weert
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Waar kunnen we besparen?
• Aanstraling gebouw door LED verlichting in 2e fase, nu eerder uitschakelen

• Aanstraling gangen door spaarlamp
• Garderobes en nissen door LED verlichting
• Kantoor 1e verdieping door reflector in kap (onderzoek)
• Kantoren, gedeelte LED-en bureauverlichting spaarlampen (proef)

• Bedrijfsrestaurant en showroom door LED verlichting
• Archief en opslag apart schakelen (los van kantoor)
• Ventilatie, verwarming en luchtbeheersysteem reeds onderzocht
• De toiletten en de parkeergarage, aanwezigheidsschakelaars toepassen
• Vrije dagen, CV en airco zelf instellen, met eigen pc
• Maak verschil tussen taakgebieden en randgebieden
• Koffieautomaten voorzien van schakelklok
• uit kost niets

BAM woningbouw Weert
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BAM woningbouw Weert

Energie verbruik in Kwh (werklaag)

95.111

66.736

55.700

24.612

Souterrain

Begane grond

1e Verdieping

Buitenverlichting /
rest

Energie besparing in Kwh

10.595

18.887
13.180

15.503
Souterrain

Begane grond

1e Verdieping

Buitenverlichting /
rest

Gebied Huidig gebruik Gebruik na actie Besparing in kWh
Souterrein 95.111 84.516 10.595
Begane grond 66.736 47.849 18.887

Verdieping 55.700 42.520 13.180
Buiten 24.612 9.109 15.503
Totaal 242.159 183.994 58.165

Tabel van het verbruik
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BAM woningbouw Weert

Elektra investering overzicht en terugverdientijd in jaren

Gebied Investering EIA 11% Netto 
investering Besparing Terug verdien 

tijd in jaren

Souterrain € 3.670 € 404 € 3.266 € 1.907 1,92

Begane grond € 4.090 € 450 € 3.640 € 3.400 1,20

Verdieping € 2.410 € 265 € 2.145 € 2.372 1,02

Buiten € 120 € 13 € 107 € 2.791 0,04

Totaal € 10.290 € 1.132 € 9.158 € 10.470 0,98
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Minder milieubelasting in kg CO2

• Nu produceren we met ons allen, CO2 uitstoot 152.560 kg (242.159 kWh)
Zwavel uitstoot 102.918 gr

Dit zijn  ter compensatie  7.628 Bomen 

• Dat kan worden,       (-/- 58.165 kWh)               183.994 kWh

• Is minder: CO2 uitstoot  36.644 kg 
Zwavel uitstoot   24.720 gr

Dit zijn ter compensatie  1.832  bomen 

BAM woningbouw Weert
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Enkele voorbeelden (met gelijke fittingen)
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BAM woningbouw Weert

Rondvraag
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BAM woningbouw Weert
Afsluiting:
We moeten onze AARDE Koesteren

en zorgen voor een schone wereld
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Wij wensen allen een energiebesparend, 
een gereduceerd CO2 (emissie)

en een goede gezondheid 
tegemoet

U wordt uitgenodigd voor een borrel en een energie 
zuinig hapje.
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Energie Besparing Plan (EBP)
BAM Wilma Weert

Bedankt voor uw aandacht:
Peter Metten
Presentatie door:
Hennie van den Heurik
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