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Technologie

Stoomketels worden toegepast voor thermische energie-opwek-

king. Technisch gesproken lijkt er weinig nieuws onder de zon.

Toch zijn rendementen onder druk van de gasprijzen verbeterd

en hebben installaties door moderne uitvoeringen en automati-

sering minder aandacht nodig. Een oude stoominstallatie door-

staat niet zonder meer de toets der kritiek. Gelukkig zijn veel

verbeteringen eenvoudig te realiseren.

Constructies van stoomketels zijn verge-
lijkbaar met die van 50 jaar geleden. De
principes van de branders en de waterbe-
handeling zijn al jaren bekend. Toch is
aan een stoomketel van 30 jaar oud door
nieuwe inzichten veel te verbeteren. Het
gaat dan om zowel technische zaken als

bedrijfsvoering. Investeringen in een
bestaand stoomsysteem kunnen daarom
bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
Ervaring met stoominstallaties in Neder-
land leert dat in het opwekkingstraject
(ketelhuis) gemiddeld 2 tot 3% te bespa-
ren valt. In het distributienet en in de ver-
bruikssfeer is dit zelfs 5 tot 8% Indien het
potentieel aan besparingsmogelijkheden
volledig zou worden benut, zou het gaan
om 1% op het totale Nederlandse gasver-

bruik en bijbehorende reductie op CO2-
uitstoot.

Waar op letten?
Dat het energiebesparingspotentieel niet
wordt benut, heeft mede te maken met
het gebrek aan aandacht voor stoomin-
stallaties, in het managementteam en in
het reguliere onderwijs. De aandacht-
punten voor stoominstallaties op een rij. 

Good Housekeeping
Het hoofd technische dienst in bedrijven
is tegenwoordig meer manager dan
techneut. De beoordeling en het onder-
houd van de componenten van het
stoomsysteem worden gedaan door het
onderhoudspersoneel en zijn vooral
gericht op de stoomverbruikers (de pro-
ductiemiddelen). Een simpele conden-
spot kan een lekverlies veroorzaken dat
enkele tienduizenden euro’s per jaar
kost. Goed onderhoud van een stoom-

systeem kan veel energieverlies voorko-
men.

Organisatiestructuur
Aankoop, onderhoud en energieverbruik
zijn vaak gescheiden verantwoordelijkhe-
den binnen een bedrijf. Een speciaal pro-
jectteam plaatst de installatie, de techni-
sche dienst zorgt voor onderhoud, bedie-
ning en technisch toezicht, terwijl de
energiemanager verantwoordelijk is voor
het brandstofverbruik en de geprodu-
ceerde emissies van de installatie. De
betrokkenen hebben bij stoominstalla-
ties nogal eens gescheiden doelstellin-
gen. Hierdoor ontbreekt de samenhang
en zijn de resultaten soms contraproduc-
tief. Worden bijvoorbeeld vanwege bud-
getbeperkingen bij de aankoop lagere
rendementen geaccepteerd, dan moet
het hoge energieverbruik later worden
gecorrigeerd vanuit het budget van de
energiemanager. Gedeelde verantwoor-
delijkheid rond stoominstallaties kan dit
soort leed voorkomen.

Financiering
Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om
energie te besparen. Die moeten

Besparen op stoominstallatie

In Nederland zijn circa 3.000 grote
stoomketels in bedrijf. Daarvan wor-
den er ruim 2.500 gebruikt voor
stoomopwekking voor thermische ver-
warming van industriële processen.
Deze ketels staan opgesteld bij de voe-
dingsmiddelenindustrie, de
(petro)chemie, textielindustrie en
andere bedrijfstakken. De overige
ketels worden veelal gebruikt voor
stoomopwekking ten behoeve van
elektriciteitsopwekking. Het verbruik
van de stoomketels in de industrie
wordt geschat op ruim zeven miljard
m3

0, ongeveer 15% van het totale gas-

verbruik in Nederland. Dit komt neer
op een brandstofverbruik van onge-
veer ¤ 2 miljard op jaarbasis.

Stoom- en energieverbruik

Gasverbruik in Nederland. 
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Een oude stoominstallatie doorstaat
niet zonder meer de toets der kritiek

Industrie
MKB
Elektriciteit
Huishoudens

24%

19%

25%

32%

Totaal gasverbruik in Nederland: 46 miljard m3

Verbeteringen aan
en investeringen in
bestaande stoomin-
stallaties zijn vaak
economisch verant-
woord.



Personalia

SenterNovem
EZ-agentschap SenterNovem heeft Jacqueline Cramer
benoemd tot voorzitter van het Kennisnetwerk Duur-
zame Productketens. Zij heeft als opdracht dit kennis-
netwerk, dat eerder dit jaar is opgericht, tot ontwikke-
ling te brengen. Cramer is hoogleraar Duurzaam on-
dernemen aan het Copernicus Instituut van de Uni-
versiteit Utrecht.

Universiteit Gent 
Bruno De Meulenaer is geïnaugureerd als professor aan de Facul-
teit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent (B).
De Meulenaer is lid van de contactgroep Voedingsmiddelen en
verpakken van VMT.

Wageningen Universiteit 
Wageningen Universiteit heeft Renger Witkamp benoemd tot ge-
woon hoogleraar Voeding en farmacologie bij de afdeling Huma-
ne voeding.

Campina
Campina heeft met ingang van 1 januari 2007 Arthur van Benthem
benoemd tot groepsdirecteur Consumer Products Europe (CPE).
Van Benthem (39) is momenteel managing director Korea van The
Coca-Cola Company. Van Benthem volgt Tiny Sanders op die de
afgelopen maanden, naast zijn verantwoordelijkheid als CEO van
Campina, het management van de groep voor zijn rekening nam.

Friesland Foods
Frans Keurentjes is met ingang van 20 december 2006
benoemd tot lid van het Bestuur van de Zuivelcoöpe-
ratie Friesland Foods UA. De algemene vergadering
van de zuivelcoöperatie heeft dit in haar vergadering
van 6 september 2006 besloten. Het is het voornemen
Frans Keurentjes per 20 december 2006 tevens te be-
noemen tot lid van de Raad van Commissarissen van
Koninklijke Friesland Foods NV.

Yakult
Per 1 juli 2006 is Piet Dekkers (43) benoemd tot algemeen direc-
teur bij Yakult Nederland BV en Yakult België SA/NV. Hij is de
opvolger van Mathijs de Bruin. Piet Dekkers was hiervoor werk-
zaam als commercieel directeur bij Bickery Food Group BV.

Bickery Food Group
Joost Manassen heeft zijn directeursfunctie bij Douwe Egberts
Nederland ingeruild voor een directiefunctie bij Bickery Food
Group BV.

Sense
Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan Wageningen
Universiteit, is benoemd tot bestuursvoorzitter van de onder-
zoeksschool Sense. In Sense (Research School for Socio-Economic
and Natural Sciences of the Environment) werken milieuonder-
zoeksinstituten van acht Nederlandse universiteiten samen. 

PepsiCo
Pepsico krijgt per 1 oktober Indra Nooyi (50) aan het hoofd. Nooyi
is sinds 1994 financieel directeur bij het concern. Daarmee is Pep-
si de op een na grootste onderneming met een vrouwelijke baas,
na het Amerikaanse ADM.
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uiteraard wel worden afgewogen tegen de kosten. Het is opval-
lend dat zelfs bij gerenommeerde bedrijven veelal het begrip
‘terugverdientijd’ wordt gehanteerd. Men deelt simpelweg de
investering door de jaarlijkse besparing. Is de uitkomst hoger
dan twee jaar, dan gaat het project niet door. Dit impliceert een
noodzakelijk rendement van 50%. Het is de vraag of dit reëel is.
Energie-installaties hebben een technische levensduur van 10
tot zelfs 30 jaar. Investeringen zouden dan ook over een daarbij
passende termijn moeten worden beoordeeld met behulp van
een gedetailleerde kosten-batenanalyse. Indien toch het begrip
‘terugverdientijd’ moet worden gehanteerd, is een periode van
drie tot vijf jaar reëler.

Tips
Voor een energiebesparingsproject rond stoominstallaties de
volgende tips:
– Laat ook het hoger management een uitspraak doen over

het ingeschatte belang van de energiesystemen. Denk hier-
bij aan (energie)kosten, beschikbaarheid en betrouwbaar-
heid.

– Analyseer of de bestaande installatie voldoet aan de door het
management gestelde eisen.

– Inventariseer alle grondstofverbruiken en de overige kosten
van het bestaande energiesysteem en reken de daarbij
horende vaste en variabele kosten uit (‘total cost of owner-
ship’).

– Zorg er voor dat voldoende inzicht, interesse en kennis aan-
wezig is binnen het bedrijf, zowel op het gebied van kosten,
stoomtechniek als energiebeheer. 

– Beoordeel besparingsprojecten aan de hand van een kosten-
batenanalyse.

Cees de Greef
Ing. C. de Greef, Energy Technology Services, Hoogland, 033-4767393, www.energy-tech-

nology-services.nl.

Stoomtechniek op Energie 2006
Op 11, 12 en 13 oktober zijn op de vakbeurs voor bespa-
ren op energiekosten Energie 2006 in De Brabanthallen
’s-Hertogenbosch gespecialiseerde bedrijven aanwezig
die diensten en producten op het gebied van stoomtech-
niek leveren. Meer dan 30 leveranciers, inspectiebedrij-
ven en adviseurs zijn in een opvallend Stoompaviljoen
bijeen. Ook is er een stoomtheater met een gevarieerd
programma aan voordrachten. Een kans om uw stoom-
systeem te optimaliseren.
Informatie: www.energie2006.nl.

Een van de hoofdthema’s op de vakbeurs Energie 2006 is
kostenbesparing in de industrie.

Frans Keurentjes

Jacqueline Cramer


