
 

 

  

 

Nieuwsbrief No. 1   Maart 2011 
 
 

Van de Redactie 

 
Het project SAVE AGE is het eerste internationale en Europese initiatief dat het grote 

potentieel voor energiebesparing bij ouderenzorg herkend en stappen zet om dit 

potentieel te benutten. 

 

Bijna 14% van de EU-bevolking is ouder dan 65 jaar en dit aandeel zal verdubbeld zijn in 2050. Er 

zijn dan 80 miljoen 65-plussers (oudere Europeanen) die een actieve rol in onze maatschappij 

blijven spelen, ondanks de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Nu al leven 1,5 

miljoen mensen in meer dan 24.000 woon-en zorgcentra in Europa, waarmee ze een belangrijk deel 

van de samenleving vertegenwoordigen. 
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I. Korte beschrijving van het Project SAVE AGE 

 

Energiebesparing bij ouderen   
Het project SAVE AGE is het eerste internationale en Europese initiatief dat het grote 

potentieel voor energiebesparing bij ouderenzorg herkend en stappen zet om dit potentieel te 

benutten. 

Het is tijd om nu eindelijk te starten met energiebesparende maatregelen in woon- en zorgcentra 

voor ouderen. Omdat vermindering van de energievraag één van de meest urgente uitdagingen voor 

de Europese samenleving van vandaag is. 

Bijna 14% van de EU-bevolking is ouder dan 65 jaar en dit aandeel zal verdubbeld zijn in 2050. Er 

zijn dan 80 miljoen 65-plussers (oudere Europeanen) die een actieve rol in onze maatschappij 

blijven spelen, ondanks de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Nu al leven 1,5 

miljoen mensen in meer dan 24.000 woon-en zorgcentra in Europa, waarmee ze een belangrijk deel 

van de samenleving vertegenwoordigen. 

Het SAVE AGE project analyseert de huidige situatie op zoek naar technische, gedragsmatige, 

inhoudelijke of financiële belemmeringen voor energiebesparing in de woon-en zorgcentra voor 

ouderen. 

Het project maakt gebruik van het bestaande E.D.E. netwerk – leden van de E.D.E. bevinden zich 

18 Europese landen en 23 nationale associaties – om managers van woon- en zorgcentra ervan te 

overtuigen een energiebesparingsbeleid op te stellen. Doel hiervan is om investeringen te stimuleren 

en om weinig kostbare maatregelen door te voeren teneinde energiereductie te realiseren. Op 

landelijk niveau zullen trainingen worden verzorgd en in een aantal zorginstellingen worden 

proefprojecten voor energiebesparing worden uitgevoerd. Communicatie over deze 

projectactiviteiten is gericht op bewustwording en gedragsverandering van personeel en bewoners 

om zuiniger met energie te worden. 

Het project wordt uitgevoerd door 13 EU-partners in 10 lidstaten, maar het bereik van het project is 

veel breder en kan een bereik van 24.000 woon- en zorgcentra via het E.D.E netwerk en via E.D.E’s 

connecties met andere associaties en instellingen. 

 
  



 

 

  

 

II. Ervaringen in Portugal, Nederland en Duitsland  

 

Portugal: SAVE AGE en de herziening van de Energy 
Performance of Buildings Directive (EPBD) 
 

  

De Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD; 2002/91/EC) is de afgelopen 
jaren een belangrijke drijfveer geweest voor het vaststellen van normen voor de energieprestatie 
van gebouwen en de bijbehorende certificering. Bepaalde tekortkomingen in de richtlijn hebben 
echter geleid tot een herziene versie (2010/31/EU) die de effectiviteit en helderheid van de 
richtlijn moeten vergroten. 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 40% van energieverbruik binnen 

Europa en veroorzaakt 36% van de CO2 uitstoot. Tegelijkertijd ligt hier nog steeds een belangrijk 
onbenut potentieel voor kosteneffectieve energiebesparing. De verwachting is dat de EPBD 
herziening binnen de EU een besparing van 11% op het eindverbruik van energie zal opleveren. 
 

 
Belangrijkste maatregelen in de herziening: 
 Het vervallen van de ondergrens van 1000 m2 vloeroppervlak voor “grote renovaties”, met als 

effect dat ook kleinere gebouwen gestimuleerd worden om goede voorbeelden van energie 

efficiency na te volgen; 

 De verplichting om nationale plannen op te stellen waarin maatregelen (ook van financiële 

aard) en doelstellingen worden voorgesteld om het aantal lage/nul energie gebouwen te laten 

toenemen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen vanaf 2020 vrijwel geen energie meer mogen 

verbruiken. 

 Het opstellen van een geïntegreerde methode voor het vaststellen van de energieprestatie. 

(N.B.: Save Age werkt aan een methode om het energiegebruik van gebouwen voor 

ouderenzorg te benchmarken) 

 



 

 

  

 

 Het vaststellen door de EC van een “methode voor het berekenen van kosteneffectieve 

niveaus voor minimum prestatie-eisen voor gebouwen of gebouwdelen”. In deze 

rekenmethode zal onderscheid gemaakt worden tussen bestaande bouw en nieuwbouw en 

tussen gebouwtypes. Save Age zal behulpzaam zijn bij het energetisch karakteriseren van 

gebouwen voor ouderenzorg en het identificeren van de beste oplossingen met lage kosten 

over de levensduur. 

 Een meer strikte procedure voor het uitgeven van energielabels. Gebouwen die een 

vloeroppervlak hebben van meer dan 500 m2 ( 250 m2 na 2015) en die regelmatig door 

publiek bezocht worden, zullen verplicht worden om het energielabel te verkrijgen en op een 

duidelijk zichtbare plek op te hangen. Deze verplichting zal dus ook gebouwen voor 

ouderenzorg betreffen. 

 Het uitvoeren van regelmatige controles, door onafhankelijke experts, van gebouwinstallaties 

en het vaststellen van sancties wanneer dit niet gebeurt. Lidstaten moeten eisen opstellen ten 

aanzien van energetische prestatie van gebouwinstallaties, te weten: 

o Verwarmingsinstallaties (regelmatige controle bij installaties groter dan 20 kW) 

o Air conditioning installaties (regelmatige controle bij installaties groter dan 12 kW) 

o Grote luchtverversingsinstallaties 

Lidstaten hebben tot juli 2012 de tijd om de herziening om te zetten in nationale wetgeving. 
Ieder verschil van meer dan 15% tussen de geldende eisen en de kosten-optimale eisen zullen 
door de lidstaten verantwoord moeten worden tegenover de Europese Commissie. Tegen die tijd 

zal ook Save Age een verzameling van  goede voorbeelden en richtlijnen beschikbaar hebben om 

oudereninstellingen te helpen bij het besparen van energie.  
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Netherlands: Energiebesparing leeft binnen zorgsector 

 
In Nederland is de interesse voor SAVE AGE groot. Duidelijk is dat energie een vast 

agendapunt is geworden binnen zorginstellingen. Energiebesparing levert immers 

meervoudige winst op. Het helpt om klimaatverandering tegen te gaan, bespaart geld, 

levert meer comfort op en kan ziekteverzuim reduceren. Ook zijn meer en meer 

zorginstellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen op aanwijzing 

van de lokale overheid. 

 

 

Een recent onderzoek van TNO heeft 

uitgewezen dat er in de sector 

ouderenzorg een realistisch 

besparingspotentieel bestaat van 

ongeveer 25%. Dit betekent dat er ook 

25% besparing mogelijk is op de kosten 

van energie-inkoop. De meeste winst 

kan worden geboekt door dak- en 

gevelisolatie, diverse 

verlichtingsmaatregelen en 

systeemoptimalisatie. Voor nieuwe 

verpleeg- en verzorgingshuizen is 

warmte- en koudeopslag een 

aantrekkelijke energiebesparende 

maatregel.  

 

SAVE AGE zal het management van instellingen helpen om hun besparingsmogelijkheden 

concreet in beeld te krijgen en om hun eigen energieverbruik te vergelijken met dat van 

collega-instellingen. De belangstelling voor deze aanpak bleek uit het feit dat het aantal 

aanmeldingen voor deelname vanuit Nederlandse instellingen groter is dan wat het 

projectbudget toeliet. W/E adviseurs, de partner die verantwoordelijk is voor de 

Nederlandse activiteiten, zal de instellingen die teleurgesteld moesten worden op de 

hoogte houden over het verloop van het project en de resultaten. 
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Germany:  “Windel Willi“ – De eerste installatie om warmte 
terug te winnen uit luiers 
 
Sinds 2006 produceert een verbrandingsinstallatie voor luiers, genaamd “Windel Willie”, warmte uit 
jaarlijks 500 ton afval afkomstig van zorginstellingen van de Liebenau stichting en vanparticuliere 
huishoudens. Met deze pilot installatie  is een unieke nieuwe technologie ontwikkeld om warmte 

terug te winnen uit afval van de zorgsector. 
 
De Liebenau Stichting zorgt met 5800 medewerkers voor het welzijn van 15 000 gehandicapte, oudere en 
zorgbehoevende mensen. Het hoofdkantoor staat in Liebenau bij de Bodensee en van daaruit is de stichting 
sinds 1870 uitgegroeid naar locaties in 90 gemeentes in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Behalve sociale 
dienstverlening omvat de stichting ook een aantal commerciële bedrijven die diensten verlenen aan de stichting 
zelf en aan externe klanten. 

 
Het idee van “Windel Willie”(“Windel” is het Duitse 
woord voor luier) ontstond omdat de Liebenau 
stichting duurzaamheid in sociaal, economisch en 
ecologisch opzicht nastreeft. Een andere aanleiding 
was de grote hoeveelheid afval die dagelijks wordt 
geproduceerd in zorginstellingen en de hoge kosten 
voor afvalverwijdering die dit met zich meebrengt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

Daarbij is niet alleen de opwekking van schone energie belangrijk, maar ook energiebesparing is essentieel, 

aldus Marco Nauerz, hoofd van de afdeling Bouw: “Uiteraard voldoen we aan de huidige regelgeving voor 

energieprestatie voor al onze gebouwen. En we proberen altijd om het zelfs beter te doen.” 

Het idee van “Windel Willie”(“Windel” is het Duitse woord voor luier) ontstond omdat de Liebenau stichting 

duurzaamheid in sociaal, economisch en ecologisch opzicht nastreeft. Een andere aanleiding was de grote 

hoeveelheid afval die dagelijks wordt geproduceerd in zorginstellingen en de hoge kosten voor afvalverwijdering 

die dit met zich meebrengt. Daarbij is niet alleen de opwekking van schone energie belangrijk, maar ook 

energiebesparing is essentieel, aldus Marco Nauerz, hoofd van de afdeling Bouw: “Uiteraard voldoen we aan de 

huidige regelgeving voor energieprestatie voor al onze gebouwen. En we proberen altijd om het zelfs beter te 

doen.” 

In de nieuw ontwikkelde energie-installatie in Liebanau wordt warmte en elektriciteit opgewekt met de “Windel 

Willie” (1225 kWth), twee houtpellet-branders (2269 kWth) en twee Stirling motoren (2x35 kWel). De  energie-

installatie levert de warmte aan de twee warmtenetwerken van de stichting, waarmee alle commerciële en 

particuliere gebouwen in Liebenau en Hegenberg van warmte worden voorzien. In Liebenau levert de installatie 

ook nog warmte aan de kassen en heet water en stoom aan de keuken van de instelling voor gehandicapten.  

De afvalwarmte van de “Windel Willie” wordt verder gebruikt in de houtdroogoven van het bosbouwbedrijf van 

de stichting. Door de diversiteit van afnemers kan de opgewekte energie voor bijna 100% benut worden.  

Het luierafval wordt aangevoerd vanuit ca. 150 tehuizen van de stichting en vanuit andere instellingen in de 

omgeving. Sommige gemeentes  zijn ook opgenomen in het aanvoersysteem en bieden een luier-ophaalservice 

aan voor gezinnen met babies of incontinente personen. 

 

For meer informatie (Duits): 

www.ligas-gmbh.de  

http://www.Stiftung-Liebenau.de 

 

Het SAVE AGE project heeft als doel om best practices op het gebied van energiebesparing te beschrijven en 

om het management van zorginstellingen inzicht geven van de energiebesparingsmogelijkheden in hun situatie. 

Verder zal het ook de energiegebruiken tussen deelnemende instellingen vergelijken. 

http://www.ligas-gmbh.de/
http://www.stiftung-liebenau.de/


 

 

  

 

SAVE AGE: Eerste Pers Conferentie – Ljubljana, 8.3.2011 

Headline 3 
Doel, Activiteiten, Partners en Mogelijkheden voor 
Samenwerking  
 

De eerste pers conferentie in het congrescentrum Mons (Slovenië) werd druk 

bezocht door deelnemers die meer over het Save Age project wilden weten. 
Darko Ferčej presenteerde basisinformatie over het project, het doel, de 
activiteiten, resultaten, partners en mogelijkheden om samen te werken. Mr. Erik 

Potočar van het Ministerie van Economie - Directoraat Energie vertelde de 
deelnemers over de huidige call van Intelligent Energy Europe en nodigde hen uit 

om actief betrokken te zijn bij het schrijven van nieuwe projectvoorstellen. Boris 
Koprivnikar presenteerde vervolgens de energetisch inefficiente situatie in 
instellingen voor ouderenzorg, met mogelijke managementoplosssingen en best 

practice voorbeelden. Het bijhouden van een energieboekhouding, monitoring en 
energie-reconstructie werden toegelicht door mr. Kandus.  

De persconferentie werd gecombineerd met een ander IEE project BioEnerGis, 
dat werd gepresenteerd door Maja Ferlinc, SBRA. Na de persconferentie 
publiceerden het Sloveens Pers Agentschap en het  dagelijkse nieuwsblad 

Dnevnik artikelen die tot 150.000 Sloveense  lezers kunnen bereiken. 
  

 
Foto van persconferentie 

 
Meer information over het SAVE AGE project is beschikbaar in 10 talen op de 
website: www.saveage.eu 

 
 

 
 

http://www.saveage.eu/


 

 

  

 

Participating Partners In 10 European Countries  

 

 

 
e-zavod 
Institute for Comprehensive Development Solutions 

Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: 386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  
Thermal Energy Systems 

Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: 49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  
Contact: Wilfried Schlüter 

E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.: 493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 
E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  

Tel.: 351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 
Contact: Konstantions Zapounidis  

E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 
Contact: Daniele Raspini  

E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: 390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  
Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  

Tel.: 31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and 
Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   

Tel.: 0034 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, 
Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 

Tel.: 334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  
Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   

Tel.: 464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  

Tel.: 34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  

Tel.: 420 381213332  

 

 


