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Het is logisch dat elke fabriek energie 
verbruikt, ook als het niet produceert. 
Koelingen staan aan, het licht brandt 
en ovens blijven verhit. “Het probleem 
is dat bedrijven vaak niet weten wat ze 
verbruiken bij stilstand. Er wordt niet op 

gestuurd”, zegt Martin Jongstra, relatie-
beheerder MJA bij NL Energie en Klimaat 
van het Agentschap NL (voorheen Sen-
terNovem). De energie die een bedrijf 
produceert als de lijn stil staat, noemt 
hij de nullast. Jongstra heeft samen met 
een aantal zuivelbedrijven een project 
gedraaid om die nullast terug te dringen. 

Dit leverde besparingen op tussen de 
twee en de tien procent.

Weekend
Het verlagen van de nullast begint vol-
gens Jongstra door simpelweg in het 
weekend eens door de fabriek te lopen en 
te analyseren wat er allemaal nog draait. 
“Dat kun je het beste doen met iemand 
die veel kennis heeft van het produc-
tieproces en iemand van de technische 
dienst”, vertelt hij. “Je staat ervan te kij-
ken hoeveel je dan nog hoort brommen, 
sissen of draaien. Meestal zijn het appara-
ten en installaties die je niet zo maar kunt 
uitschakelen. Maar je kunt wel samen 
nadenken over slimmere oplossingen.” 
Als voorbeeld noemt Jongstra een fabriek 
waar het hele weekend lang water op 60° 
Celsius werd verwarmd. Als de produc-
tiemedewerker dat niet deed, dan had 
hij op maandagochtend een uur langer 
nodig om op te starten. Dit is natuurlijk 

heel simpel op te lossen met een tijdscha-
kelaar.
Ook FrieslandCampina DMV, afdeling 
Foodsystems in Veghel deed mee aan het 
project. Dit bedrijf draait volcontinu en 
daarom plande bedrijfsleider Paul Stout-
jesdijk dit soort rondes tijdens geplande 
stilstand. “Het viel ons bijvoorbeeld op 
dat de ene ploeg bij het sproeidroog-
proces veel meer energie verbruikte bij 
stilstand, dan de andere. Door werkwijzen 
naast elkaar te leggen kwamen we er ach-
ter dat je de hoeveelheid ingaande lucht 
in de droogtoren tijdens een stop het bes-
te kunt verminderen. Wel is het belangrijk 
om voldoende hoge luchttemperatuur te 
behouden ter voorkoming van condens. 
Alleen al met deze maatregel besparen we 
nu zo’n €30.000 per jaar.”

Korte stops
Ook Erik Hoogendoorn, manager process  
& technology bij Cofely Refrigeration, 

Bedrijven verspillen vaak veel energie als de productie stil ligt. Een structurele aanpak kan een 

energiebesparing opleveren van twee tot tien procent zonder veel te investeren. Zo was bij 

FrieslandCampina DMV één simpele maatregel genoeg voor een besparing van zo’n €30.000 per 

jaar.

Ontmasker de verborgen 
energieverslinders

FrieslandCampina Riedel in Ede produceert en verpakt onder 
andere vruchtensappen en fruitdranken. De fabriek is al 
langer bezig met het in kaart brengen en reduceren van het 
energieverbruik. Uit een recent onderzoek bleek dat bij de 
afvullijnen flink wat energie is te besparen tijdens stilstand. 
Volgens efficiencymanager Jan-Willem Warmenhoven staat 
een afvullijn per dag meerdere uren ‘stil’ door bijvoorbeeld 
een storing of een productwissel. Tijdens zo’n situatie gaat de 
afvullijn in een zogeheten standby-stand. Uit metingen blijkt 
dat de machine in deze standby-stand bijna net zoveel ener-
gie verbruikt als tijdens productie (bijv. 51 kWh ten opzichte 
van 55 kWh). 
Tijdens een stilstand worden slechts de enkele electriciteits-
verbruikers uitgezet of gereduceerd met als doel zo snel 
mogelijk de afvulmachine op te starten wanneer het kan. 
De operators kunnen zelf de meerdere electriciteitsverbrui-
kers uitzetten en reduceren als de storing langer duurt dan 

verwacht. Dit scheelt nog eens 20 kWh vergeleken met de 
productiestand. Nader onderzoek toont aan dat er nog meer 
verbruikers kunnen worden gereduceerd waardoor het ener-
gieverbruik kan dalen tot 15 kWh. Ook wordt dan tevens het 
waterverbruik beperkt doordat bewegende delen stilstaan en 
dus geen watersmering nodig hebben. Dit levert een poten-
tiële energiebesparing van circa 3% en 5% afvalwaterreduc-
tie per jaar op. 
Maar operators schakelen de machine niet graag zelf uit. 
“Een operator moet naar het bedieningspaneel om het lagere 
energieverbruik te realiseren. In de praktijk is de operator 
elders in de afvullijn aan het werk”, vertelt Warmenhoven. De 
technoloog wil het liefst dat de afvullijnen automatisch naar 
een standby-stand gaan met een laag energieverbruik als de 
stilstand langer dan een vastgestelde tijd duurt. Samen met 
de leverancier zal Warmenhoven een pilotproject opzetten 
om deze optimalisatie in de fabriek toe te passen. 

Energie besparen bij het afvullen van vruchtensappen

‘In het weekend staat veel nog 
te brommen of te sissen’
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merkt dat er veel energie te besparen 
is tijdens korte stops. “Als een lijn tien 
minuten stil staat, levert dat vaak zo veel 
onrust in het systeem dat het soms wel 
dertig minuten duurt voordat alles weer 
helemaal optimaal loopt. Het is goed om 
daar eens met een productiemedewerker 
en iemand van de technische dienst over 
te praten en samen na te denken over een 
oplossing. Ook werkt het vaak verhelde-
rend als iemand aan de productiemede-
werkers uitlegt wat er gebeurt als je op 
de stopknop drukt. Is het wel nodig dat je 
tijdens een korte stop alles uitschakelt? 
Veel machines zijn namelijk ingericht om 
op vol vermogen te draaien. Bij de opstart 
draaien ze minder hard en daardoor vaak 
inefficiënt. Misschien is het vanuit dat 
oogpunt energiezuiniger om processen 
anders in te richten of apparaten even aan 
te laten staan.”
Als stap twee noemt Jongstra het analy-
tisch opsporen van de verborgen verbrui-
kers. Veel bedrijven schakelen hiervoor 
een extern adviseur in. Deze berekent per 
apparaat hoeveel energie deze theore-
tisch gezien zou moeten verbruiken. Dit 
vergelijkt hij met het werkelijke verbruik. 
Als hier grote verschillen in zitten, spoort 
hij op waar dit in zit. “Ook hierbij kom je 

vaak tot verrassende inzichten”, is zijn 
ervaring. “Sommige machines verwarmen 
water bijvoorbeeld tot 70° Celsius, terwijl 
60° Celsius voldoende is.” 
Bedrijven die het convenant Meerjarenaf-
spraak energie-efficiency (MJA, zie kader) 
hebben getekend kunnen meestal een 
vergoeding krijgen van het AgentschapNL 
voor het inschakelen van een extern advi-
seur. 

Draagvlak
Jongstra merkt dat het in het hele proces 
belangrijk is om te focussen op de ope-
rators. “Technische maatregelen kunnen 
relatief kostbaar zijn. Organisatorische 
maatregelen kosten bijna niets. Het zijn 
dus de operators die het moeten doen. 
Het werkt daarom goed om een verant-
woordelijke aan te wijzen voor het ener-
gieverbruik van bepaalde machines.”
Stoutjesdijk vertelt dat de betrokkenheid 
van de operators in zijn bedrijf geen pro-
bleem was. “Iedereen heeft een gevoel bij 
energiebesparing. Wel is het soms lastig 
om bestaande procedures te doorbreken, 
omdat er altijd wel een argument is om 
bij het oude te blijven.”
Stoutjesdijk merkte bovendien dat het 
prettig was om met een grote groep men-

sen aan dit project te werken. “Daardoor 
kregen we snel draagvlak voor investe-
ringen, zoals het aanschaffen van een 
stoommeter.” Het viel hem tegen dat het 
soms lastig is om bestaande installaties 
energiezuiniger te maken. “Nieuwe tech-
nieken zijn vaak wel voor handen, maar 
het inbouwen in bestaande installaties is 
duur en daardoor is de terugverdientijd 
te lang. Daardoor laten we nu nog veel 
energiebesparing liggen. Bij nieuwbouw 
is inbouw vaak wel mogelijk.”
Tot slot is het de uitdaging om structureel 
aandacht te houden voor het onderwerp 
en besparingen vast te houden. “Vanuit 
de MJA kunnen wij bedrijven ondersteu-
nen bij de keuze van een monitoringsy-
steem dat bij hen past”, vertelt Jongstra. 
“Ook is het raadzaam om een aantal tus-
senmeters in de productielijn te plaatsen 
om sneller storingen en afwijkingen te 
signaleren en te corrigeren. De EIA-rege-
ling (Energie Investering Aftrek) vergoedt 
een gedeelte van de aanschaf van deze 
tussenmeters. Zo houd je elkaar scherp.”

Maaike Tindemans en Dionne Irving
M. Tindemans is freelance journalist, maaike@typischtin-

demans.nl

Er is veel energie te besparen tijdens korte stops.
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