
In deze school was de regeling van de verwarming defect. 
Dit betekent dat het dag en nacht, inclusief vakanties en 
weekends, 20°C was in de school. De ketel moet na het 
stookseizoen bovendien aanblijven om de refter van warm 
water te voorzien. Het betreft een oude ketel van 1979, 
hetgeen betekent dat er grote stilstandsverliezen zijn. 
Om deze stilstandsverliezen te beperken werd beslist om 
tijdens de zomervakantie de ketel af te zetten. Bovendien 
heeft de scholengroep de opdracht gegeven aan haar 
verwarmingsinstallateur om een elektrische boiler te 
voorzien zodat de ketel na het stookseizoen af kan gezet 
worden.  

DE WIMPEL  
Elsene

Cansstraat, 14-18– B-1050 Brussel (Elsene)

Basisschool

304 leerlingen

Oppervlakte : 1448 m²

Gebouw opgericht eind jaren ‘70

Behoort tot het GO!-onderwijs

VOOR PLAGE scholen 
(2011)

NA PLAGE scholen 
(2013)

Kost € 83/leerling.jaar € 70/leerling.jaar

Verbruik 167 kWh/m².jaar 130 kWh/m².jaar

Emissie 60 ton CO2 eq. 50 ton CO2 eq.

Vermeden in 2012
54.050 kWh  

10 ton CO2 eq. 

= 
-3.967€

*

GAS-22%
  ELEK+6%

scholen

klassen, 
refter, 
turnzaal

* Verbruik 2013 (ref. 2011)



« De resultaten in deze school zijn te danken aan de 
bereidwillige medewerking van de technische dienst van de 
scholengroep om mee te stappen in een proefproject van 
pompsturing en hun verwarmingstechnicus hierbij te betrekken. 
Doordat de school me de maandelijkse meterstanden bezorgt, 
konden de resultaten goed worden opgevolgd. »

« Als energieverantwoordelijke 
bij de scholengroep is het werk 
van de energieverantwoordelijke 
bij het SIT in deze GO!-
school uiteraard een welkome 
aanvulling op mijn werk. De 
energieverantwoordelijke 
kwam langs met metingen in 
deze school en stelde enkele 
oplossingen voor waaraan 
ik graag mijn medewerking 
heb verleend. Ook de 
energieboekhouding die hij 
verwerkt van deze school is 
een nuttige aanvulling van mijn 
informatie. »

Sam FOCKEDEY, 
Energieverantwoordelijke bij het Schoolinterventieteam

Yahya DEGIRMENCI, 
Energieverantwoordelijke scholengroep GO!

TECHNISCHE INFORMATIE

SUCCESVOLLE ACTIES

Door de defecte regelaar bleef het 20°C in 
de klassen in het weekend en ‘s nachts

Met de nieuwe pompsturing worden de 
pompen ’s nachts en in het weekend 
uitgeschakeld

Plaatsen van een sturing op de pompen van de verwarming

Uitzetten van de verwarming in de zomervakantie

Een initiatief van  In samenwerking met 

Evolutie van het genormaliseerd verbruik van 2011 tot 2013

Defecte regelaar

Ontvanger en zender van de nieuwe pompsturing
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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


