
ENERGIETRANSITIE SAVER NV 
Klimaatverandering gebeurt. Het heeft grote consequen-
ties voor onze manier van leven, hier en nu, maar ook 
voor onze kinderen en kleinkinderen. De afgelopen jaren 
heeft Saver geïnvesteerd in het verhogen van het duur-
zaamheidsniveau van zijn gebouwen en terreinen. 

ENERGIELABEL A+ 
Het (hoofd)kantoor van Saver heeft o.b.v. bouwkundige 
eigenschappen en installaties energielabel A+.  
Hiermee zijn er weinig besparingsmogelijkheden meer 
mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
VERWARMING EN KOELING 
Het klimaat in het kantoorgebouw wordt met behulp van 
warmte- en koudeopslag geregeld. Op het terrein van 
Saver zijn 100 palen op 100 meter diepte toegepast. 
Hiermee wordt ca. 75% ‘gratis’ energie uit het grondwa-
ter gehaald. Daarnaast is in 2018 het besluit genomen 
om warmtewisselaars te plaatsen en daarmee de gasge-
stookte CV ketels te verwijderen. 
 
VERLICHTING 
In het gehele gebouw is hoogfrequente verlichting toege-
past die is voorzien van daglicht- en aanwezigheidsde-
tectie. De verlichting blijft hierdoor niet onnodig aan 
staan.  

Op de milieustraten van Saver is geïnvesteerd in LED 
buitenverlichting. Deze verlichting levert op deze locaties 
een vermindering van het energieverbruik op van ca. 
75%. Bij vervanging van verlichting op andere locaties 
wordt LED verlichting overwogen. 
 
100% GROENE ENERGIE 
Saver koopt zijn energie 100% duurzaam in. 
 
ZONNEPANELEN 
Op de hoofdlocatie van Saver zijn op daken meer dan 
600 zonnepanelen gelegd. De totale oppervlakte hiervan 
is ruim 850 m
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. De jaaropbrengst van de zonnepanelen 

in 2018 is vergelijkbaar met het gemiddeld elektraver-
bruik op jaarbasis van ongeveer 30 huishoudens (bron: 
Nibud, 2019). 
 

SMARTFLOWER 
De niet succesvol gebleken windturbines zijn in 2015 
verwijderd vanwege problemen met de veiligheid. In het 
voorjaar van 2018 zijn hiervoor in de plaats bijzondere 
zonnepanelen geplaatst: “Smartflowers”.  
 
REGENWATER 
Saver heeft onder de parkeerplaatsen van zijn operatio-
nele voertuigen een buffer van ca. 100 m
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 voor regenwa-

ter. Dit regenwater wordt gebruikt voor het wassen van 
de binnenzijde van de opbouw van de huisvuilwagens en 
de veegmachines. Ook heeft Saver de beschikking over 
een ondergrondse buffer van ca. 50 m
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 regenwater. Dit 

wordt gebruikt voor het wassen van (mini)containers op 
de hoofdlocatie. Daarnaast wordt op het terrein van Sa-
ver de pekelinstallatie die gebruikt wordt voor de glad-
heidsbestrijding gevuld met regenwater.  
 
WAGENPARK 
Saver streeft naar een blijvende vergroening van het wa-
genpark. In ons verduurzamingsprogramma worden 
schonere voertuigen ingezet met een efficiënter brand-

stofverbruik, minder CO₂- en fijnstof uitstoot. Daarnaast 
beschikt Saver over 2 elektrische personenauto’s en 
wordt er sinds 2016 een brandstofadditief toegepast, dat 
naast 5% brandstofbesparing ook hetzelfde percentage 

CO₂-reductie oplevert. 
 
GROENE PLUIM 
In 2016 heeft Saver als eerste organisatie in west  Noord
-Brabant de ‘Groene Pluim’ ontvangen. Deze prijs is een 
stimuleringsprijs vanuit de BZW die uitgereikt wordt aan 
bedrijven die zich op een innovatieve manier bezig hou-
den met duurzame ontwikkelingen. Saver voldoet vol-
gens de organisatie ruim aan de vier gestelde criteria op 
het gebied van energiebesparing, afvalreductie, proces 
verduurzaming en open en transparante communicatie. 

 

Saver streeft in navolging van de overheid naar het 
toepassen van minimaal 14% duurzame energie in 
2020.  

Hierbij wordt als basisjaar 2010 gehanteerd; het jaar 
waarin Saver is verhuisd naar zijn nieuwe locatie aan 
de Stepvelden 8 te Roosendaal. 

VERBRUIK ELEKTRA, GAS EN WATER 
Ondanks alle maatregelen die Saver neemt, wil dit niet per definitie zeggen dat het energie- en waterverbruik blijft 
dalen. Door toename van activiteiten en wisselende weersomstandigheden kan het verbruik (licht) toenemen. 


