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Campus Energy Project 

q Energy Savings: 50%, compared with end 2018 

-> kpi: 4,15 KWH/M2, per month

q CO2 Footprint reduction:  90%, compared with end 2018

-> KPI: 51,76 ton/month

Objectives 2026 



Campus Energy Project 
The results I MAY I Reduction CO2 Footprint 

ü The monthly updates will be shared in the campus newsletter, on the narrowcasting screens and in this Directors Community 
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The results I MAY I Reduction KWH/M2

ü The monthly updates will be shared in the campus newsletter, on the narrowcasting screens and in this Directors Community 



Campus Energy Project 
Activities so far (Program Line 1 & 2) May 22
New settings are implemented in the following buildings; 

122-001 READY

122-001N READY

122-004 READY

122-006 READY

122-005 READY

111-017 READY

122-026 No action necessary

122-040 READY 

122-045 READY

122-050 No action necessary

111-160 READY

122-094 READY

200. READY

122-170 Week 17 

121-220 Week 18

121-240        Week 19 

122-093 Week 20

122-025 Week 21

122-046 Week 22  

122-047 Week 23

121-250 Week 24 (software updated, to be launched)

Next: 

v In depth analysis and further optimization in close cooperation with residents;

v Especially for Building 93, 94, 170 and 250



Campus Energy Project 
Activities so far (Program Line 1 & 2) MAY 22

ü Thanks for your support!

ü All residents are very cooperative and pro-active in support of the project

ü Including sharing small ideas with big impact

ü New settings are installed in all buildings, except for Building 47

ü Further optimizing in cooperation with users

ü Decision: July 1 extra switches will be installed on central lighting in Center Court (designlamps) 

- now switching on / off is not accessible via Helvar, the central lighting system

ü In collaboration with residents is discussed if the air volume at night can be low or switched off

ü Where possible we would like te reduce ventilation capacity during the day too

ü Fume cabinets not being used in building 5 and 6 are turned off

- Please share with us when fume hoods (temporary) can be switched off

- This saves energy & sounds! 



Campus Energy Project 
Tap Water Heating

We ask your attention for tap water heating:

v In some buildings there are still central hot tap water boilers that circulate hot tap water day and night

throughout the building. 

v This costs a lot of energy and also causes unwanted heating of spaces that then have to be cooled off again

in the summer. 

v It is therefore the intention to ban central tap water heating where possible and to switch to decentralized

hot water supply with a close-in or a somewhat larger electric boiler. 

v If a central hot water boiler is nevertheless required, then preferably electrical heating,

possibly with an HT heat pump.



Campus Energy Project 
Lighting

The last point we would like to mention concerns the lighting on campus:

v We look critically at the amount of light that is on during the day and at night. 

v Where possible, lighting is switched off at night at clock times, but we also look at areas where sufficient

daylight enters during the day so that the lighting can be switched off. 

v This presents some technical challenges in the lighting control system, 

but you will notice the result step by step. 

v Of course we are also open to reports from users who see that there are still rooms where more light is lit

during the day or outside working hours than is necessary.



Campus Energy Project 
Electricity grid

Then there is the issue of capacity limitation on the electricity grid:

v The item has been in the news because the national grid operator Tennet has announced that the grid in 

Limburg and Brabant is full. 

v This theme is currently not addressed on the Campus because the Campus is fairly spacious with the

current distribution network. 

v Moreover, the Campus has its own distribution network, which means that it is not dependent on an

external network operator. 

v Nevertheless, we are already looking ahead at making the Campus grid load more flexible, by switching

certain (non critical) large electrical loads on or off when requested

v This is a project that is widely viewed by Chemelot.



Campus Energy Project 
Idea Box update

• Thank you: Covestro, Fortimedix, Yparex, Sitech, Lamoral,

Kriya, DSM, Fibrant, Sappi, Volantis, Arlanxeo, ZUYD and Etbcat

• All ideas are collected, answered and progress is or will be shared

with your contactperson

Bedrijfsnaam Contactpersoon
Wann

eer Owner Vraag Ontvangst bevestigd REACTIES OP VRAGEN Nieuwe update nodig naar de huurder?
Covestro mike.roele@covestro.com 25 

Maart
Jan 1. Op welke gebouwen liggen nu al zonnepanelen?

2. Het beeld is dat we veel meer zonnepanelen op bestaande gebouwen kwijt zouden kunnen, bijvoorbeeld 170 of 200.
3. Is hier ook rekening mee gehouden voor de nieuwe gebouwen; bijvoorbeeld 300, waar Covestro wellicht een vloer gaat huren van Brightlands?

4. De testopstelling voor Covestro Solar Solutions heeft erg veel moeite gekost door doorgeschoten analyses over de maximale belasting op de daken;   is het geen idee om een gerenommeerde partij in de arm te nemen om alle daken pro-actief op geschiktheid 
voor zonnepanelen te screenen.
5. Hoeveel vierkante meter zonne-energie is voor P2 en P5 beoogd? 
6. Kunnen we als huurders en eventueel medewerkers ook eventueel actief mee investeren?;  ik denk dat er een hele betrokken teams op Brightlands rondlopen en dat er voldoende draagvlak te vinden zal zijn voor zo een initiatief. Ik denk zelfs dat de binding van 
mensen op de campus met de Brightlands campus sterker zal worden als ze mee mogen doen met zo een goed bedoeld initiatief. 

Ja 25 Maart (Astrid). Sally antwoorden 
gestuurd op 3-5

HG| 220, 240, 300, 200, 170 
HG| Ja, inventarisatie gestart
HG| Ja, dak gebouw 300 ligt vol (BREEAM excellent gebouw) 

HG|Ik ken deze case niet. We werken uitsluitend met gerenomeerde partijen. Onze partner is de quick scan van de daken aan het afronden

HG| Gemiddeld 8 panelen per parkeerplaats; P2 is in beheer van Sitech!

HG| Businessmodel moet nog worden uitgewerkt...wie investeert...waar komen de revenuen...investering zal enkele miljoenen bedragen

Fortimedix p.corbijn@Fortimedix.com 17 
Maart

Robert Wij denken en werken uiteraard graag mee om energie te besparen. Ook binnen onze processen zijn we voortdurend op zoek naar energie-beperkende aanpassingen. Gezien de omvangrijke historie in het op orde krijgen van de klimaatbeheersing in ons gebouw, 
wil ik – met betrekking tot de hieronder aangekondigde maatregel #1. Wel eerst overleg alvorens er aanpassingen aan de klimaatinstellingen voor onze ruimtes worden gedaan. 

Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 maart 
(Robert)

Dank voor je reactie op onze berichtgeving t.a.v. de energiemaatregelen.

We zullen inderdaad eerst met jullie als gebruiker in overleg treden voordat we wijzingen gaan doorvoeren in de klimaatregelingen.

Zeker omdat er bij jullie kritische processen lopen die hierdoor verstoord zouden kunnen raken.

Als we in jullie gebouw aan de slag gaan kom ik vooraf eerst bij jullie langs om de mogelijkheden te bespreken.
We houden jullie op de hoogte.

Volantis R.Schepers@volantis.nl 25 
Maart

Robert Welke consequenties heeft dit project voor ons kantoor?  Ja 25 Maart (Astrid)

Yparex wouter.vandenberg@yparex.com 18 
Maart

Robert 1. De straatverlichting gaat heel vroeg aan op de Campus. Is vast om te programmeren naar een half uur voor zonsondergang.
2. Iemand in gebouw 240 zet de temperatuur in de Coka’s op 23 oC. Ik ben er nog niet achter wie (ik zet het weer terug naar 20 oC op mijn rondje). 
3. Kan de CvD hier nog een rol spelen? Ook voor ruimtes waar het licht aangelaten is na 19:00. Effe door de CvD laten uitknippen?

4. Center Court hebben we het al vaker over gehad. Dat kan best een tandje minder met de verlichting.  al tegen elkaar gezegd. Dat hebben we vorig jaar bij de eerste ronde Utility-verhogingen ook
5. Toen de Brighthouses werden gebouwd zijn ideeën om energieopwekkers (panelen, windturbines, het waait altijd rond die gebouwen) mee te nemen niet echt, laten we zeggen, sympathiek ontvangen. Maar nu alsnog doen?
6. De buitenlucht is nog fris, de verwarming zetten we laag. Maar zodra de zon schijnt gaat de zonwering naar beneden. ik weet het, mensen hebben last van de zon in hun beeldscherm. Misschien toch even de voor- en nadelen tegen elkaar afzetten?

Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 Maart 
(Robert)

Even een korte reactie per punt.

1. De straatverlichting wordt geschakeld op de astronomische klok en gaat aan een halfuur voor zonsondergang en weer uit een half uur na zonsopkomst.

2. Heel mooi om te zien dat jij hier zo bewust mee bezig bent. We laten de CvD hier zeker in de ronde naar kijken. Het is natuurlijk mooier als andere 
gebruikers in het pand hiervan ook bewust worden. Vanaf volgende week zullen er flyers opgehangen worden in de meeting rooms en algemene ruimtes als 
reminder en bewustwording. 
3. Ook hier zal in de avondrondes naar gekeken worden. Maar ook hier geldt dat de gebruikers zich bewust moeten hiervan.
4. De verlichting in centercourt wordt vanaf afgelopen week geschakeld tussen 07:00u en 19:00u verlichting die niet nodig is blijft uitgeschakeld. Lege ruimtes en 

verdiepingen staan uit.  Verlichting in de parkeerkelder is behoorlijk gereduceerd. Er loopt inmiddels een actie om de verlichting sturing voor de toekomst nog 
beter te optimaliseren.
5. Er lopen onderzoeken voor alternatieve energiebronnen als we hier meer weten zullen we dit uiteraard ook met jullie communiceren.
6. Zonwering sturing is afhankelijk van diverse factoren, we zullen ook hiernaar laten kijken om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Yparex Wouter.vandenBerg@yparex.com 25-
Apr

Hugo/Hans Het overkappen van de parkeerplaats langs de A2 (en misschien andere ook) met zonnepanelen. Mes snijdt aan 2 kanten: auto’s warmen niet zo vreselijk op, en de Campus krijgt extra stroom.

Kosten? Nul voor de aanleg. Volantis wil dat graag voor hun rekening nemen. Uiteraard betalen we (Campusbewoners) voor de stroom. Voor niets gaat de zon op. Voor bijna niets dus.

Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 april 
door Hugo

HG|Antwoord?

HH| Contact met Volantis - Ik heb vanuit mijn vorige baan goede ervaring met UAV-GC contracten (vanuit klantzijde), maar in dit geval zijn het onze klanten die 

uiteindelijk de exploitatiekosten moeten dragen, waardoor ik me nog wel afvraag hoe we dit moeten vertalen naar onze klanten omdat hun huurovereenkomsten 
vaak veel korter zijn dan de looptijd van een UAV-GC overeenkomst. Ook waren wij nogal geschrokken van de kosten van de constructies, waardoor wij zelf 
‘meer animo’ hebben voor goedkopere oplossingen (op daken) en die nu ook aan het uitwerken zijn.

HG|Klinkt te mooi om waar te zijn. Veel projecten voor zonnedaken op PP zijn gerealiseerd met subsidie. 

Sitech Michel.Penris@sitech.nl 17 
Maart

Robert Niet alleen verwarmen kost energie. Ook gaat er energie verloren door koelen van gebouwen in de zomer. Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 Maart 
(Robert)

Dank voor het mee denken in de energie besparingsmaatregelen.

Voor jou beeldvorming, momenteel loopt er een actie om de regeling van de diverse klimaatinstallaties in onze gebouwen te optimaliseren.

In deze actie wordt kritisch gekeken naar instellingen en kloktijden.
Ook zomernachtventilatie wordt hierin meegenomen, in de installaties die hiervoor geschikt zijn zal dit worden geactiveerd als dat nog niet zo was.
We hebben het hier inderdaad over free-cooling en dat moet je benutten.

We houden jullie verder op de hoogte van onze vorderingen via onze informatiekanalen.

Lamoral theo.verweerden@lamoral-coatings.com 17 
Maart 

Jan Mijn ervaring is dat het bijvoorbeeld op warme zomerdagen interessant is om ’s nachts (kantoor-)gebouwen extra te ventileren. Met koude nachtlucht en aansluitend enkele graden verder te koelen om hier dan overdag minder energie in te hoeven steken.  De 
rendementen van airconditioning lopen sterk terug bij hogere buitentemperaturen.

Ja, bevestigd en beantwoordt op 17 mrt 
(Jan)

Even meedenkend aan je betoog vandaag: we hebben een product dat direct kan worden ingezet.

Dit is een Cool roof membraan met een SRI =113 dat heel eenvoudig op daken kan worden verlijmd. Hierdoor bespaar je tot 30 % procent aan energiekosten voor het gebruik van airconditioning in de zomermaanden zonder dat het negatief bijdraagt aan extra 

stookkosten in de winter (‘lage heat penalty’). 

Op zomerse dagen kun je een temperatuurdaling van > 25 C op het dak verwachten tov van huidige zwarte dakleer bedekking. 
Bij CHILL heeft dit membraan ongeveer 1 jaar in de UV accelerator kast gelegen zonder verwering of impact op het materiaal (ca 105 jaar estimated product life) 

Daarnaast hebben we ook een witte water gebaseerde coating die direct gespoten kan worden en die een duurzame SRI=110 heeft

Dit helpt in reductie van kosten maar ook minder CO2 uitstoot. 

Laat maar weten of dit iets is voor Brightlands  

Kriya roel.huis@kriya-materials.com 25 Mrt Jan Folies van Kriya / externe partij die gevels gebruikt voor warmtevoorziening Ja, bevestiging ontvangst gestuurd. 
Aangegeven dat naam is doorgeven en nog 
op de hoogte wordt gehouden van de 

voortgang op 25 april (Sally)

Naam doorgegeven aan Jan

Hans Op de berg voor zonnepanelen, warmptepompen (windmolens was een idee van fibrant, Louise Grootzevert) Eerst kijken op eigen terrein (project Hans)

DSM Koen Jansen Huurders Meer concenteren in ruimtes om de energiehuishouding te verlagen (zuurkasten worden maar 80% gebruikt); meer skids gebruiken -> actie huurders zelf? inmiddels in de communicatie opgepakt en wordt in de flyer, op de narrow casting en landingspagina’s verwerkt.

Fibrant louise.grootzevert@fibrant52.com Hugo Zuurkasten helemaal uitzetten kan nu niet per blok of zuurkast, soms ook zuurkasten in gebruik voor opslag en soms ook helemaal niet in gebruik Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 april 
(Sally)

Klopt, per gebouw zal gesprek ook gevoerd worden met de huurder, om te kijken naar vervanging regelingen / zuurkasten

flyers om medewerkers te informeren over bijdragen van hun gedrag Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 april 
(Sally)

Flyers zijn in de maak, gaan gedeeld worden tijdens rondgang

Sappi marc.drissen@sappi.com Hugo 1.Restwarmte / water uit de ppt hergebruiken
2. Organiseren MPPP mensen om samen na te denken wat ze kunnen doen

Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 april 
(Sally)

Wij richten ons (nog) niet op de processen van onze klanten, wel stimuleren we onze klanten tot het formuleren van doelstellingen, zodat zij hierop wel actie 
ondernemen.

Fibrant louise.grootzevert@fibrant52.com Hugo Gratis warmtestroom dat de site over heeft (gecondenseerde stoom)< 70 gr beschikbaar op de site: Sitech heeft dat inzichtelijk gemaakt en is nog beschikbaar Ja, bevestigd en beantwoordt op 25 april 
(Sally)

Nagegaan door Hans. Investeringen veel te hoog (20 - 25M) HG| Zie toevoeging onderstaand 

via Sonny Schepers / Sitech  - > beschikbaar gesteld aan het groene net. Contactpersoon Louise koppelen aan Jozef, via Hugo.  Note: direct met Hans geschakeld. Er is een plan eerder gemaakt voor restwarmte van melamine fabriek. Dat ging niet door omdat de 
Geus (OCI, eigenaar van melamine fabriek, hier niet aan wilde. Hans duikt originele plan op. 

Nagegaan door Hans. Investeringen veel te hoog (20 - 25M) HG| Bron Fibrant ligt verder weg dan bron OCI; ontkoppeling op 3 plekken nodig om restwarmte te 
onttrekken; fabriek op leeftijd (50 jaar)

Covestro

mike.roele@covestro.com

Hugo Check of coatings van covestro op nieuwe zonnepanelen kunnen worden gebruikt om opbrengst te verhogen. Jan/Hans, beantwoordt. Sally gestuurd naar 
Mike op 3-5

HG| op welke commercieel geproduceerd paneel zit al een coating van Covestro?

Producenten van panelen (meestal uit Azië) gaan op ons verzoek echt geen (andere) coating op een paar duizend panelen zetten.

In hun productielijnen produceren deze partijen vele miljoenen panelen per jaar, die vervolgens met een opbrengstgarantie van 15-30 jaar de fabriek verlaten.
Die risico's zijn veel te groot.
De procedures om een coating voor een bepaald type paneel goedgekeurd te krijgen vergen daarom minimaal één jaar doorlooptijd

Arlanxeo philip.hough@arlanxeo.com 8-Apr Jan/Hans The adoption of green energy on the Brightlands site from the use of heat pumps, wind and the sun are all to be applauded, but has any consideration been given to the use of hydrogen fuel . cells to generate electricity.  I often see reference to the possible use of 
hydrogen fuel cells in cars and trucks, and whether they will eventually supersede batteries, but I have never seen mention of their use as a source of electricity for buildings and services. I could imagine that hydrogen fuel cells could be usefully employed alongside 
other sustainable technologies and  fluctuations, for example caused by days with cloud or no wind.

batteries to help smooth out supply and demand

Ja, Hans bevestigd en beantwoordt op 22 
april

We discussed this option with our specialist on building technology. 
Indeed in certain application areas demonstration projects with fuel cells have been initiated. 
This is in particular in areas where battery weight constitues a nogo for fe Edrive. 

In building technology however, the use of fuel cells is no topic yet. 
Although this may change in the coming decade, it will not help us to satisfy or short term sustainability targets. 
With the electrification of building installations by introducing heat pumps to eliminate steam and gas we are ready to use any future sustainable electricity 
source.
So this is a important first step.

Zuyd Hogeschool peter.princen@zuyd.nl

eric.curfs@zuyd.nl

jorgen.boumans@zuyd.nl

22-
Apr

Jan Top dat de Brightlands Chemelot Campus een groot energiebesparingstraject hebben opgezet.
Ik heb dat gedeeld met onze opleiding Engineering.
Binnen deze opleiding is er een uitstroom richting Energy Engineering.

Docenten/onderzoekers vanuit deze richting zouden graag met jullie in contact willen komen om te kijken of er mogelijkheden/kansen zijn om studenten en docenten te verbinden aan jullie programma. Het zou fijn zijn wanneer ze me zouden kunnen denken over
diverse mogelijk oplossingen. 

Ja, bevestigd en aangegeven dat wij hen op 
de hoogte houden van de voortgang.

Contact gedeeld met Jan/Hugo

Etbcat noah@etbcat.com 22-
Apr

Allow me to contribute on behalf of resident of startup loft:

1. The area is equipped  with radiators and mechanical thermostat on each of the radiator. Yesterday I noticed hot  radiators though it was excellent warm weather outside. And it’s not the first time. 

2. I suggest removing all mechanical thermostat in favor of electronically controlled. It may be even one central thermostat which will be connected with the door control. As quite often there is nobody in the loft, so all heating should be off. 
It’s also in the winter when quite often it’s too hot in the building. 
3. Same with the light. The light should automatically turn off when the last person leave. 
4. If thinking of quick actions is to ask engineer to manually turn off the heating of the building or ask cleaning lady to check the radiators every day to ensure they are closed. 
5. I don’t know how the ventilation is working in the premises but suggestion is the same. Align it with pass system as it’s the only way into startup loft. 

Ja, bevestig en beantwoordt (Robert H.) We have already looked at the solutions you have suggested, and we are now looking at structural solutions to achieve the most optimal for the future.
Short-term actions are underway to control heating and lighting.

Yparex Wouter.vandenBerg@yparex.com 12-
May Nog een idee. Iets met een langere horizon, maar al wel in een feasibility-fase.

Brightsite is bezig met een technologie om restwarmte van de site te transporteren. We kennen natuurlijk de plannen om grote pijpleidingen aan te leggen om lagedruk-stoom of condensaatwater te transporteren, maar hier gaat het om een batterij ipv leidingen. 
Draadloos dus. Zo heb ik mij netwerk het liefst.

Ik denk dat de Campus hier kan aanhaken. Qua subsidie is daar ook nog iets te halen, maar ook zonder dat: interessant. Bekijken, proef doen, krant halen, bouwen, stookkosten naar beneden, lichtend voorbeeld, iedereen doet mee.

Opgepakt door Bert Kip en bevestigd door 
Ingeborg.

HH en Lisanne van Oord gekoppeld en afspraak gepland. Lisanne ook aan LV gekoppeld voor JTF

Yparex Wouter.vandenBerg@yparex.com 19-
May

Ik heb er weer één! Gisteravond om half acht brandden er nog volop lampen in de Creative Hub, zie de foto’s. Vanochtend om half acht brandden ze nog. Ook speelde er nog muziek op de intercom, in een verder behoorlijk leeg gebouw. Volgens mij laaghangend
fruit, daarnaast doet dit afbreuk aan het statement dat de CvD ’s avonds rondjes maakt om de lampen en beeldschermen uit te doen.

Hugo/Anieke pakt dit op met CVD Vanochtend besproken in ons “e-team”. Lampen zitten zoals ik al dacht achter de Helvar lichtschakeling en zijn op dit moment dus niet separaat te schakelen. 
Op 1 en 6 juli komt Helvar langs om te herprogrammeren en dan moet dat dus wel kunnen.

Heb overigens nog wel gevraagd of de lampen er ook uit kunnen (zonder veiligheidsrisico te introduceren…). Overdag lijkt me deze verlichting ook onnodig…
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Campus Energy Project 
Idea Box update  



Campus Energy Project 
Online Question Time!

Do you have questions for the campus on the “Re-sharping tomorrow’s energy”-project? 
You can ask them live online to Bert Kip, CEO, and Hugo Hendriks, COO, on:

July 8 14:00h – 15:30h
November 18 14:00h – 15:30h

You and your Center Managers will be invited for the Question Times
via Outlook (eventcc@brightlands.com)


