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Wij zorgen dat 
jouw data altijd 
toegankelijk is 
en jij veilig kunt 
ondernemen in 
de digitale 
toekomst 
 

Durf 

Doen 

Duurzaam 



Doelen in duurzaamheid 

Circulair 

 

 

 

 

Energy Efficiency: 
reducing energy usage 
and increased energy 
efficiency  

 

Extend 
Use products longer 

and better 

Cycle 
High-end second life of 

products and materials 

Energy Efficiency 
Reducing energy 

usage and increased 

energy efficiency 

Reduce 
The use of virgin 

materials 

“We can’t solve problems bij using the same kind of thinking we used when 

we created them” 



DC Eindhoven 

• Metalen kabelgoten 

• Cradle to Cradle gecertificeerde tapijttegels (Desso) 

• Cradle to Cradle gecertificeerde computervloer (Forbo) 

• Cradle to Cradle gecertificeerde gipsplaten 

• Rebuild noodstroomgeneratoren 

• Gerecycled isolatiemateriaal 

• Stalen kolommen, stalen dakplaten, stalen gevelplaten 

en vluchttrappen zijn herbruikbaar 

• Binnenwanden van glas zijn herbruikbaar 

• 100% LED-verlichting met bewegingssensoren 

• In de bouw rekening gehouden met herbestemming 
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Verlichting 
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Overig Ov. 

Koude 

Verl. 

“Nuttige energie” 

Warme lucht 

Warmte 

Energie t.b.v. koeling 

Koelen: 
warmte zo 
efficiënt 
mogelijk 
weggooien 

Energie 
(elektriciteit) 



                          

 
 

Koude /  

warmte 
transport 
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Overig Ov. 

Koude 

Verl. 

“Nuttige energie” 

Warmte 

Energie t.b.v. transport 

Energie 
(elektriciteit) 

Een 2 MW 
datacenter kan 
1.500 
huishoudens 
verwarmen! 



Vroeger 

Verbeteren & 

hergebruiken 

Regulier Best Practice DC Eindhoven 

Resultaat 

DC Eindhoven 

• Energieverbruik 12% lager tov ‘normale’ DC 

situatie (met vrije koeling) 

• Zo’n 45% lagere onderhoudskosten koelinstallatie 

 



Aalsmeer 
voorverwarming 
dieselmotoren 

Gerealiseerde besparing energieverbruik van zo’n 

310 huishoudens 





Samenvattend 

• Neem verantwoordelijkheid als datacenter 

in circulaire projecten 

• Creëer gezamenlijke visie met deelnemers 

om iets écht te willen op circulair 

• Werk samen en creëer  onderling 

vertrouwen (o.a. met gemeente) 

• Orienteer op mogelijke subsidies 

• ‘blauwdruk’ voor dit soort samenwerkingen 

 

Laat je koudwatervrees achter en ……. 


