Energiebesparing basisscholen in Brabant en Limburg
25 basisscholen in Zuidoost-Brabant en Limburg gezocht!
Energiebesparing in scholen
In het voorjaar 2017 heeft energie-inspecteur Michael Lezer van Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg (RUDZL) enkele basisscholen bezocht in verband met energiebesparing. Het bezoek
bestond uit een inspectie en een lesprogramma voor groep 7 en 8. Het was een groot succes. De
energie-inspecteur ontdekte ter plekke al simpele maatregelen waarmee de school direct energie
en geld bespaart. Zoals de verwarmingsketel in het ketelhok laag zetten in de zomer en de
overwerktimer uitzetten. De leerlingen vonden dat de beamer en computers beter uit kunnen als
ze niet worden gebruikt. Het bezoek haalde zelfs de televisie en de krant. Dit succes is aanleiding
om deze aanpak ook op andere scholen te herhalen.
Rol van de Regionale Uitvoeringsdienst
De Regionale Uitvoeringsdienst (omgevingsdienst) kan dit jaar uw school een bezoek brengen voor
een gratis energie advies. Belangrijk voor u, want uw school bespaart er energie en geld mee. En:
voor veel scholen is het zelfs verplicht om energiemaatregelen te treffen die zich in minder dan vijf
jaar terugverdienen. Dat is het geval voor schoolgebouwen die meer dan 25.000 m³ gas of meer
dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken; zij vallen onder het Activiteitenbesluit van de Wet
Milieubeheer. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor handhaving van deze Wet.

Het project “Energiebesparing scholen in Brabant en Limburg” ziet er als volgt uit:
 Een energie-inspecteur komt op bezoek voor een gratis energie advies.
 Hij/zij komt samen met een groep studenten van Zuyd Hogeschool; zij krijgen en
lesprogramma over dit onderwerp en werken hieraan in hun projectweek. Zij
verzorgen op basisscholen een klassikale les van een uur, gevolgd door een
‘speurtocht’ door de school.
 De leerlingen van groep 7/8 krijgen een energieles en gaan in vijf groepen met een
checklist op zoek naar manieren om energie te besparen. Er worden vijf teams
gevormd (team duurzaam, verlichting, stekkers & apparaten, isolatie en
verwarming).
 De studenten schrijven, onder supervisie van de energie-inspecteur, een energieadviesrapport met concrete maatregelen die u in het schoolgebouw kunt treffen om
energie te besparen.

Doet uw basisschool ook mee?
Op deze manier slaan we meerdere vliegen in 1 klap: 20 tot 30 scholen krijgen gratis een energie
advies, zo’n 500 leerlingen krijgen les over energiebesparing en 125 HBO-studenten krijgen een
lesprogramma en doen praktijkervaring op. Met als resultaat een gezond binnenklimaat en
besparing op de energiekosten. Wilt u meedoen? Meld u dan aan via onderstaand contactpersoon.
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