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Duurzame campus TU Delft

Doelstellingen duurzaamheidsprogramma

• CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus in 2030

• Optimaal comfort bij minimaal energiegebruik

• Gezonde en aangename leer- en werkomgeving

• Technologie gedreven, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen

• Leidende rol in klimaatverandering en duurzaamheid

• Inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen, waaronder digitalisering



Energy Performance Building 
Directive (EU)

Termijn Vanaf 2026

Geldigheid Vermogen:
> 290kW (W/K)

Eis Combinatie GBS èn energie 
beheer verplicht

Energy Efficiency Directive (EED) Activiteitenbesluit
Energy Performance 

of Buildings Directive (EPBD)

Termijn Nu al geldig Nu al geldig Vanaf 2026

Criteria
> 250 FTE

> 43 MEUR op balans of
> 50 MEUR omzet

Verbruik:
> 50 MWh Electra
> 25.000 m³ Aeq*

Vermogen > 290kW (W/K)

Eisen 
/ 

Erkende 
maatregelen

• energieregistratie- en bewakingssysteem verplicht

• energiegegevens moeten worden geregistreerd / 
geanalyseerd

• maatregelen met terugverdientijd < 5 jaar moeten 
worden genomen

• Gebouwautomatiserings- en 
controlesystemen verplicht

• Communicatie met systemen en apparaten 
moet mogelijk zijn

• Energieverbruik permanent controleren / 
bijsturen verplicht

• Energie-efficiëntie moet worden getoetst 

*aardgasequivalent

Wet- en regelgeving 
De tijd begint te dringen!
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Snel inzicht nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen!



Voorspellend
ProactiefPreventief

PeriodiekCorrectief 
Reactief

2020
Intelligent

gebouw2010
Geautomatiseerd

gebouw
<2000

Traditioneel
gebouw

>2030
Zelflerend

gebouw

Operationeel Tactisch Strategisch

Instandhouding Continue verbeteren

IoT

Toestandsafhankelijk
Proactief

Technologie maakt het mogelijk



Meten is weten?



Naar weten (oorzaken en verbeteracties)

In het gebruik
• schakeladvies
• beladen van de auto
• gebruik van de airco

De auto zelf
• versleten koppakking 
• lekkende klepgeleiders
• verstopt roetfilter

Van meten
• brandstofhoeveelheid
• oliepeil
• kosten

Verschil tussen meten en weten…

Via analyse
• rijgedrag
• aircogebruik
• brandstof- / olieverbruik



Energiestromen zichtbaar en 
controleerbaar

Analyse elektrisch en thermisch 
energieverbruik

Snelle vergelijking van 
verschillende perioden

Archivering gegevens voor 
langdurige opslag

BT CPS

Wat hebben mijn energiebesparende
maatregelen opgeleverd?

Van meten…



…naar weten

Energie

• Afstemmen gebruikstijden op werkelijk gebruik

• Verbeteren stooklijnen en setpoints verwarmen en koelen

• Ongewenste gelijktijdigheden

• Sensoren defect of onjuist gekalibreerd

• Controle systeemtemperaturen

• Efficiëntie warmteterugwinning & energie opwekking

• Benchmarken op basis van buitenklimaat

Service en Onderhoud

• CO2 ruimtelucht monitoren

• Automatisch controleren op prestatie-eisen

• Klachtenoorzaak en -locatie inventarisatie

• Bewaken van apparatuur

• Draaiuren (motoren, ketels, koelmachines etc.)

• Luchtfiltervervuiling



Werkt mijn HVAC installatie 
optimaal of verbruik ik            
onnodig veel energie?24/7 monitoring van de grootste 

energieverbruikers in een TU Delft gebouw

Use Case



Energieprestaties op asset niveau

Luchtbehandelingskasten

Afzuigventilatoren

Onderstations

Geregelde ruimtes

Verwarming

Koelmachines / koude 
opwekking

Warmtewisselaars

Ventilatorconvectoren 

Rule based analytics 

Fault Detection and Diagnostics (FDD)

Facility Improvement Measures (FIMs)

Interpretatie door HVAC / energie experts



Luchtbehandeling (LBK) vindt buiten de 
gebruikstijden van ruimte plaats

Normale situatie 
LBK in bedrijf van 06:00 tot 18:00 op 
werkdagen

Bevindingen
• Tot 22.12.2021 stond de LBK 24/7 aan
• Na 22.12.2021 stond de LBK aan tussen 

06:00 en  00:00 op werkdagen 

Acties
• Ga de reden na en programmeer de 

juiste instelling(en)

Potentiële (energie)besparing
Euro 6.900

Voordelen
- Energie-efficiënter
- Minder vervuiling van filters
- Minder slijtage van LBK onderdelen
- Lagere onderhoudskosten
- Langere levensduur LBK

6:00 00:00



Kleppenregister LBK staat op hand en 
volledig “open”

Normale situatie

Kleppenregister staat op automaat en is 
dicht als de LBK is uitgeschakeld

Bevindingen

• Kleppenregister blijft 100% open staan, 
ook als de LBK uit staat

• Kleppenregister op handbediening

Acties
• Check waarom het kleppenregister op 

hand staat en schakel over automatische 
regeling

Voordelen
- Energie-efficiënter



Aanvoertemperatuur warmwater bereikt 
de gewenste waarde niet

Normale situatie 

• Aanvoertemperatuur warmwater bereikt 
de gewenste waarde (72 °C)

• Regelklep in regelgebied

Bevindingen

• Aanvoertemperatuur warmwater bereikt 
de gewenste waarde (72 °C) niet 

• Regelklep blijft 95% open staan

Acties

• Controleer regeltechnisch ontwerp
• Controleer dimensionering afsluiter
• Controleer toevoerleidingen
• Controleer of de installatie qua ontwerp 

nog overeenkomt met de actuele situatie

Voordelen
- Comfort (klimaat) neemt toe voor de 
gebruikers

Gewenste waarde
72 °CAanvoertemp.

64 °C



Koudeopwekking aanvoertemperatuur te 
hoog

Normale situatie
Temperatuur koelwater tussen 5°C en 10°C

Bevindingen
• Aanvoertemperatuur koelwater te hoog 

(>15°C)
• Schommeling bij hoge temperatuur 

tussen 13°C and 17°C
• Vanaf 12.01.2022 staat de koelmachine 

uit?

Acties
• Controleer werking van de koelmachine
• Pas eventueel de regeltechniek aan

Voordelen
- Comfort (klimaat) neemt toe voor de 

gebruikers



Besparingen in de utiliteitsbouw krijg je voor elkaar
met de juiste combinatie van technologie, diensten en mensen!

…als we die gaan gebruiken
en er informatie uithalen…

… kunnen we samen een optimale
omgeving creëren

De data is beschikbaar…

Mensen

Diensten

Technologie
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Bedankt voor uw 
aandacht!


