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Technologie
Thema: Efficiënt & duurzaam

Energie is duur. Een autobezitter merkt het direct bij het tanken, een bedrijf ziet aan 
het eind van het jaar dat de rekening hoger uitvalt dan vorig jaar. Het loont dus om 
het productieproces na te lopen en op zoek te gaan naar besparingen. Maar wat is er 
mogelijk dat nog niet gedaan is? Specialisten en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Energiebesparing is een kwestie van energiezorg én ketendenken

Het kan nog minder

Jan-Willem Warmenhoven (l) en Hugo Cornets de Groot beoordelen de flow van de regeneratiefpomp van Riedel.
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“Onze boodschap komt nu makkelijker over.” Ik praat met Jos 
Nizet en Erik van der Werf, adviseur respectievelijk manager bij 
SenterNovem. Ze werken aan de meerjarenafspraak Energie-
Efficiëntie (MJA) waarin overheid en industrie afspraken hebben 

gemaakt over de te behalen energiebesparing. “In de voedings-
middelenindustrie kost vooral water verwijderen veel energie.”
Sectoren zoals de zuivel, aardappelverwerkende industrie en 
olieproducenten zijn grote verbruikers. In het jaaroverzicht van 
SenterNovem verbruikten deze sectoren in 2006 respectievelijk 
17,5, 8,7 en 6,9 PJ. Ze bereikten wel een energie-efficiency-
verbetering van 2,3, 3,2 en 8,7% in datzelfde jaar. In de twee 
kaders vertellen Friesland Foods en Cargill hoe zij dat gedaan 
hebben.

Veel is al gedaan
Het MJA-programma loopt al vijftien jaar. In die tijd is een over-
all energie-efficiencyverbetering van ongeveer 2,1% gehaald. 
Maar, zo vertelt Nizet, veel binnen de poort is al gedaan. De 
specialisten van SenterNovem zien weinig energiebesparings-
opties meer met een korte terugverdientijd, zeker niet bin-
nenshuis. Opties met een langere terugverdientijd (meer dan 
vijf jaar) zijn nog wel mogelijk, bijvoorbeeld vervanging van een 
stoomketel of een zuinige koelinstallatie.
Nizet: “Binnen de poort is alleen met een andere manier van 
denken energiebesparing te halen; batchoptimalisatie is daar 
een voorbeeld van.” Bij bedrijven die steeds wisselen van pro-
duct kan SenterNovem samen met hen onderzoeken welke pro-
ductievolgorde het handigst is zonder te veel energie, warmte, 
maar ook koude, te verliezen. Interne warmte- en koudebuffers 
kunnen hierbij optimaal worden ingezet. Deze warmte- en kou-
deoverdracht tussen batches onderling leidt tot een verminderd 
energieverbruik. Bij de fabriek van Friesland Foods in Workum 
zijn ze hier al zelf mee aan de slag. Ze produceren op order en 
hebben daarom starts en stops. Door op groepen van apparaten 
goede meetapparatuur te plaatsen, hebben ze consequent het 
materiaal- en energieverbruik (elektriciteit, warmte en water) 
gemeten en de resultaten vergeleken met de planning.
Buiten de poort zijn nog wel ‘quick winsten’ te behalen volgens 
Nizet en Van der Werf; door samenwerken met partners in de 
eigen keten of met concurrenten. “We kijken in MJA3 veel meer 
naar de keten. Neem bijvoorbeeld een producent van vlees die 
het diepgevroren aanlevert bij een krokettenproducent. Het 
bleek voor beide bedrijven energiezuiniger om een gedeelte van 
het vlees niet meer ingevroren af te leveren, maar gekoeld en 
direct klaar voor verwerking in snacks. Energiezorg, het speer-
punt van MJA2, blijft wel een punt van aandacht.” 

Aandacht en good housekeeping 
“Organisatie, optimalisatie en recuperatie.” Deze route moeten 
bedrijven volgen, volgens Marcel Didden, energiespecialist bij 
Laborelec. Zijn bedrijf helpt organisaties energiebesparingen te 
realiseren. Onder organisatie vallen de operationele maatrege-
len zonder investeringen, zoals good housekeeping. “Reductie 
van het standby-verbruik valt daaronder.
Optimalisatie, zo legt Didden uit, richt zich vaak op het produc-
tieproces, maar de centrale utilities, zoals koeling en perslucht, 
veranderen niet mee. “Uiteindelijk worden deze utilities vaak 
op een inefficiënte manier ingezet. Perslucht staat standaard op 
acht bar, maar dat is lang niet altijd nodig. Elke bar minder is 6 
procent minder energieverbruik. Pas de laatste stap is recupe-
ratie. Bedrijven bouwen een warmteterugwinning in voor een 
bepaalde warme luchtstroom zonder zich af te vragen of het 
debiet kan worden gereduceerd. Vaak vergeet men stap 1 en 
stap 2, wat niet logisch is. In categorie 1 en 2 vinden we maatre-
gelen die gemiddeld 5 procent van de energierekening kunnen 

William Wold, corporate environmental manager Fries-
land Foods:
“Doordat de energieprijzen met een factor drie zijn 
gestegen in de afgelopen vier jaar komen die ideeën 
die een paar jaar geleden economisch niet uitkonden 
nu weer in beeld. 
Restwarmte halen uit het condensaat van de warmtewisselaar is zo’n 
voorbeeld. Warmteterugwinning is de beste mogelijkheid om energie 
te besparen, maar dat hebben we in veel van onze fabrieken al benut. 
We gaan in MJA3 vooral aan de slag met de hele zuivelketen; dat 
moet wel als we de komende jaren ook 2 procent energie-efficiency 
per jaar willen halen. 
We doen een aantal projecten samen met onze leden-veehouders 
waarbij we mest en coproducten uit de fabrieken vergisten. Hierbij 
komt biogas vrij dat we via een leiding naar onze fabrieken transpor-
teren en met hoge efficiency in de ketels verbranden. Dit doen we in 
NZO- (Nederlandse Zuivel Organisatie, red.) verband. De ambitie van 
het NZO is om zo een energieneutrale zuivelketen te creëren. 

Op elke locatie is een energieteam dat bij voorkeur bestaat uit een 
technoloog, een milieudeskundige en een operator. We zijn altijd al 
bezig geweest met energie via het ISO140001 systeem waar energie-
management een onderdeel van is. Toen de prijzen stegen, hebben we 
overal energiescans laten uitvoeren. Nu starten we met drie techno-
logie-projectgroepen om roadmaps te maken voor energiebesparing 
voor de komende tien jaar.  
Ook warmtekrachtkoppeling, WKK, is een goede manier om in de keten 
een hogere energie-efficiency te bereiken. We hebben het nu op vier 
locaties; als we het op alle locaties zouden hebben dan kunnen we 
zeker 10 procent energie-efficiency behalen. Helaas subsidieert de over-
heid WKK niet meer waardoor deze optie voorlopig niet haalbaar is.
Via onze drie technologiegroepen – kaas, poeder en UHT/dagvers 
– leren fabrieken van elkaar. We zijn op drie niveaus bezig met ener-
giebesparing. Met de groepen vanuit de fabrieken kijken we naar de 
korte en middellange termijn zoals monitoring, optimalisatie bestaan-
de apparatuur en vervanging. Corporate R&D onderzoekt hoe we het 
proces op lange termijn totaal anders kunnen inrichten.”

Hoe doen ze het bij Friesland Foods?
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Het heetwatersysteem bij Cargill benut restwarmte uit verschillende 
bedrijfsafdelingen.
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verminderen door investeringen die in maximaal twee jaar zijn 
terugverdiend.” 

Kritisch kijken
Een schoolvoorbeeld van deze aanpak is de productielocatie 
van Friesland Foods in Ede (Riedel). Enkele jaren geleden 
richtte men een EnergieReductieTeam op, omdat het bedrijf de 
doelstellingen uit MJA2 niet leek te halen. Efficiencymanager 
Jan-Willem Warmenhoven: “Sinds 2004 heeft onze produc-
tielocatie door kleine innovatieve projecten 12 procent aan 
energiereductie gerealiseerd.” Het team keek eerst waar de 
meeste energie werd verbruikt en binnen Riedel zijn dat de 
pasteurs. In een pasteur wordt sap opgewarmd en afgekoeld. 
Door de vrijkomende warmte bij het afkoelen te gebruiken bij 
de opwarmingsstap vond al een energiebesparing plaats, maar 

er bleek meer mogelijk. “We hebben het rendement van het 
regeneratief verbeterd en daarmee bespaard op stoomverbruik 
en koude.” Ook heeft het bedrijf een nieuw type stoomcon-
denspomp geïnstalleerd, waarmee het retourcondensaat (een 
hoogwaardige warme waterstroom) beter teruggevoerd kan 
worden naar de stoomketel. De hoeveelheid retourcondensaat 
is met circa 15% toegenomen. Net zoals Laborelec adviseert, 
hebben ze ook de utilities onder de loep genomen, zoals hun 
persluchtsysteem. “De persluchtdruk is iets verlaagd en we 
onderzoeken of en waar er lekkages zijn.” Overkoepelend was 
het energiemanagementsysteem heel belangrijk. “Daarmee 
kunnen we bijna live het energie- en waterverbruik in de fabriek 
zien en ingrijpen daar waar nodig is. Dat is ook te zien aan de 
cijfers. Naast de gerealiseerde energiebesparing is ook het 

afvalwater sinds 2004 met 25% gereduceerd. Hierdoor heeft 
het bedrijf in 2007 ten opzichte van 2006 ruim 10% bespaard 
op de water- en energierekening, aldus Warmenhoven. Hij 
benadrukt dat de formatie en de samenstelling van het team de 
belangrijkste succesfactoren zijn geweest. “Er moeten mensen 
verantwoordelijk zijn voor de veranderingen. Bovendien moe-
ten ze kritisch kunnen kijken naar de eisen die in het verleden 
aan het proces zijn gesteld. Behalve technische veranderingen 
invoeren, moeten ze ook de mens op de werkvloer beïnvloeden. 
Dat is uiteindelijk het moeilijkst, maar die uitdaging gaan we 
graag aan.”

Dionne Irving

Chris Velzeboer, energy coordinator European 
oilseeds Cargill:
“Drogen van sojabonen kost heel veel energie. 
Vroeger droogden we volledig met behulp van 
aardgas maar sinds 1999 gebeurt dit efficiënter 
door het gebruik van restwarmte uit het productieproces. Het aardgas-
verbruik voor het drogen is sindsdien met circa 75 procent afgenomen.
In 1986 hebben we al een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd. In 
2005 hebben we het vermogen van deze WKK verdubbeld tot 7000kW. 
We maken nu bijna evenveel elektriciteit als we verbruiken met ons 
hele productieproces. De turbine is zo gekozen dat als een van de 
twee fabrieken stil ligt, de turbine nog steeds op maximale kracht kan 
draaien; de elektriciteit die we niet zelf gebruiken, gaat het elektrici-
teitsnet in. Zo hoeven we de turbine niet terug te regelen.
De processtappen die de meeste stoom verbruiken zijn het opwar-
men van de bonen vóór extractie en het verwijderen van hexaan uit 
de geëxtraheerde bonen. De rest van de stappen zijn meer elektrisch 
bepaald zoals het walsen en kraken in de voorbewerking. 
Stromen met een hoge restwarmtetemperatuur gebruiken we elders 
in het proces waar warmte nodig is. We noemen dit systeem onze 
hotwaterloop. Het was een flinke investering, maar deze loop en de 
vergroting van de turbine zorgden voor de grootste bijdrage aan ener-
giebesparing de afgelopen jaren.

Op elektriciteit besparen is veel lastiger. Dat zit meer besloten in ons 
onderhoudssysteem. We voeren een betrouwbaarheidsanalyse per 
apparaat uit: hoe vaak moeten we smeren, hoe vaak moeten we de 
walsen onderhouden, doen we een trillingsbewaking en een tem-
peratuurbewaking op de lagers, zijn de motoren goed uitgelijnd. Zo 
houden we het verbruik van de apparaten op het minimum. Er is nu 
veel slimme elektronica die je energie kan besparen. Voor ons is het 
een soort filosofie om bij optimalisatieprojecten dit soort dingen mee 
te nemen, bijvoorbeeld om op alle pompen een frequentieregelaar 
te plaatsen. Maar met warmte maak je toch de grootste klappers. Op 
deze locatie zijn we het maximale op dat gebied al aardig dicht gena-
derd. We kijken nu nog naar verbetering van de meelkoeling en naar 
het duurzaam verstoken van biomassa, in ons geval de hulletjes van de 
sojaboon. We hebben plannen om in 2009 een proefinstallatie te bou-
wen en met de verbranding van hullen te experimenteren.
Wat wel snoept van onze energiebesparing zijn alle nieuwe eisen in 
de voedselketen en het nemen van noodzakelijke milieumaatregelen. 
We moeten meer energie stoppen in het voorkomen van de vorming 
van transvetzuren in olie en het beperken van de aanwezigheid van 
residuen om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Ook het terug-
dringen van de emissies van stof, hexaan en geur naar de lucht en de 
beperking van de afvalwaterbelasting gaan gepaard met extra ener-
gieverbruik.”

Hoe doen ze het bij Cargill?
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Met het energiemanagementsysteem kan Riedel het energie- en waterverbruik in 
de fabriek bijna live volgen. Te zien op het scherm: Afgenomen aardgasverbruik 
van de waterzuivering in 2008.

‘Elke bar minder is 6 procent minder 
energieverbruik’
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