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Technologie & Techniek

De vleesverwerkende industrie heeft met 
de overheid meerjarenafspraken (MJA) 
gemaakt om de energie-efficiency jaar-
lijks met twee procent te verbeteren. Een 
energiezuinige koel- en vriesinstallatie 
kan daaraan een belangrijke bijdrage 
leveren. “Het is belangrijk dat bedrijven 
zich daarvan bewust zijn”, aldus Rob de 
Klerck, adviseur van Agentschap NL Ener-
gie & Klimaat, het onderdeel van het 
ministerie van EL&I dat bedrijven bijstaat 
bij de uitvoering van besparende maatre-

gelen. “Er is tegenwoordig veel meer 
besparing mogelijk dan velen denken. 
Mede doordat de moderne meet- en 
regelcomponenten en besturingsappara-
tuur gebruiksvriendelijker en betaalbaar-
der zijn geworden.”
Je goed bewust zijn van de werkwijze en 
de conditie van de koel- of vriesinstallatie 
is belangrijk voor de continuïteit van de 
bedrijfsvoering, geeft De Klerck aan. Het 
is namelijk sinds 1 januari 2010 niet meer 
toegestaan om bestaande koel- en vries-

installaties die zijn gevuld met R22  
(Freon), bij te vullen met nieuwe R22-
koudemiddelen (hcfk’s). De Klerck: “Een 
installatie gaat meestal twintig jaar mee, 
dus bij veel bedrijven is er nu nog R22 
aanwezig. Stel dat er nu een heftruck 
tegen een leiding aanrijdt en er een lek 
ontstaat. Dan ligt de productie voor lan-
gere tijd stil omdat bijvullen met R22 niet 
meer is toegestaan. Het is beter om daar-
op te anticiperen en een plan te maken 
om op korte termijn te investeren in een 
efficiëntere en milieuvriendelijkere nieu-
we installatie met een natuurlijk koel-
middel als CO2 of ammoniak.” 

Kansen in kaart brengen
Twee vleesverwerkende MJA-bedrijven 
die zich lieten adviseren over onder meer 
energiezuinige koel- en vriesinstallaties, 
zijn Strogoff FreshFood en Enkco. Beide 
ondernemingen hadden verbouwings-
plannen, een goed moment om aan een 
nieuwe installatie te denken. In hun ener-
gie-efficiëntieplannen in het kader van 
de meerjarenafspraken hadden ze al 
energiezuinige maatregelen opgenomen 
voor nieuwe productielijnen en rest-
warmtebenutting. Inmiddels hebben ze 
laten onderzoeken of deze maatregelen 

ook haalbaar zijn en of er wellicht extra 
besparingsmogelijkheden zijn. Agent-
schap NL gaf externe adviseurs opdracht 
om de kansen in kaart te brengen. 

Case: Strogoff FreshFood
Strogoff FreshFood levert aan horeca en 
instellingen vlees, vis, wild en gevogelte 
uit de hele wereld, van Braziliaans rund-
vlees tot Nieuw-Zeelands lamsvlees. Het 
bijna honderd jaar ‘jonge’ bedrijf uit 
Schagen heeft ongeveer negentig mede-
werkers in dienst. Eric Snaas, hoofd 
financiële zaken, personeelszaken en 
facility: “Ieder jaar weer bekijken we con-
form de afspraak met de overheid hoe we 
ons energieverbruik kunnen verminde-
ren. Afgelopen jaar hebben we door Mili-
con Milieuconsultancy een onderzoek 
laten doen naar de verdere optimalisatie 
van warmteterugwinning bij onze koel-
installatie. Die installatie is bij ons ver-
antwoordelijk voor ruim tachtig procent 
van het energieverbruik.” 
“We hebben al eerder wat kleine ingre-
pen gedaan”, vervolgt Snaas. “Zo hebben 
we regelaars aangebracht bij de conden-
satoren. Als er een ventilator moest bij-
springen, gebeurde dat meteen op volle 
toeren en dat leidde tot veel storingen. 

Koel- en vriesinstallaties zijn in 

de vlees- en visindustrie de 

grootste energievreters. Door 

zuiniger te koelen en vriezen 

valt er zeker nog dertig tot 

veertig procent te besparen. 

Vleesverwerkers Strogoff 

FreshFood en Enkco lieten op 

advies van Agentschap NL een 

expert onderzoeken hoe zij 

hun energieverbruik kunnen 

minderen. 
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Zuinig koelen en vriezen

‘Energie besparen is voordelig 
nu de prijzen zijn gestegen’

De luchtgekoelde condensor op het dak van Enkco.
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Dankzij de regelaars verloopt dit voort-
aan geleidelijk, wat storingen voorkomt 
en energie bespaart. Nu staan we voor 
een grotere ingreep: hoe kunnen we 
warmte terugwinnen bij onze koelinstal-
latie? Deze installatie is in 1998 geplaatst, 
toen energie nog goedkoop was. Wel is 
toen al het besluit genomen om gebruik 
te maken van  ammoniak als koelmiddel. 
Daarbij hebben we de toenmalige bespa-
ringsmogelijkheden zo goed mogelijk 
benut. Tijden veranderen echter: de ener-
gieprijzen zijn fors gestegen en bespa-
ringsmogelijkheden zijn voordeliger 
geworden. Daarin investeren is nu zeer 
rendabel geworden. Samen met het ener-
gieadviesbureau en de leverancier van 
onze koelinstallatie hebben we gekeken 
naar alle energiestromen. Die zijn sche-
matisch uitgetekend en doorgesproken.” 
De analyse wees uit dat Strogoff door de 
restwarmtebenutting van de centrale 
koelinstallatie te optimaliseren naar ver-
wachting 1864 GJ energie per jaar kan 
besparen. Dat is circa veertien procent 
van het totale energieverbruik. Strogoff 
investeert daarvoor in de uitbreiding van 
een buffervat en extra leidingen en tem-
peratuurkoppelingen. Deze investering 
kan Strogoff binnen vier of vijf jaar terug-
verdienen, maar door stijging van de 
energieprijzen zijn deze maatregelen 
wellicht al op kortere termijn rendabel. 
De energiebesparing zal zelfs nog hoger 
uitvallen omdat Strogoff de huidige por-
tokabin (een energievreter) gaat afsto-
ten. “Voor deze aanpassingen is het nu 
een goed moment, omdat we ons pand 
uitbreiden met een extra deel voor visver-
werking”, aldus Snaas. “De hele koel-
techniek wordt daarop aangepast en dat 
is op zichzelf al een forse operatie, omdat 

er een extra compressor zal worden 
geplaatst.” Komend voorjaar zullen deze 
plannen zijn gerealiseerd. 

Case: Enkco
Enkco heeft al verschillende energiebe-
zuinigingsadviezen in de praktijk 
gebracht. Dit bedrijf verwerkt en verpakt 
koelverse en diepgevroren vlees- en 
vleesvervangende producten, van schnit-
zels en hamburgers tot omeletten en 
kaassoufflés. In vijftig jaar is Enkco uitge-
groeid tot een onderneming met onge-
veer 300 medewerkers en twee vestigin-
gen in Holten. “Bij de tweede, recente 
vestiging hadden we tot voor kort nog 
geen productielijn. Die wilden we daar 
wel opzetten”, vertelt locatiemanager 
Luc van Zanten. De vraag van Enkco daar-
bij was: hoe kan hierbij een zo efficiënt 
mogelijk systeem voor warmte- en kou-
de-opwekking worden geïnstalleerd? 
“Agentschap NL bracht ons in contact 
met KWA bedrijfsadviseurs”, aldus Van 
Zanten. De adviseur analyseerde 
bestaande fabrieksprocessen, zoals het 
stoomsysteem, warmwatersysteem en 
koelsysteem. Ook onderzocht deze des-
kundige de besparingsmogelijkheden in 
de nieuwe situatie. Vervolgens vroeg Enk-
co met hulp van de adviseur offertes aan 
voor nieuwe installaties, waarbij het 
energieverbruik een aandachtspunt was. 
Uit de analyse bleek dat met nieuwe, 
energiezuinige installaties voor thermi-
sche olie, koeling en bakken een bespa-
ring van bijna 100.000 m3 aardgas en 
175.000 kilowattuur is te realiseren, met 
een terugverdientijd van 2,2 jaar. Daar-
voor zou Enkco twee nieuwe machines 
moeten aanschaffen: een thermische 
olieketel en een heteluchttunnel. Bespa-

ringen zouden ook te realiseren zijn door 
warmte te onttrekken aan bestaande 
machines via rookgaskoelers, een geslo-
ten systeem voor koelwater te installeren 
en de vriezer anders af te stellen.
Inmiddels heeft Enkco verschillende 
voorgestelde aanpassingen doorgevoerd. 
Van Zanten: “We hebben nu een installa-
tie met CO2 als koelmiddel. Daarbij heb-
ben we onze vrieskist zo laten construe-
ren dat we bij een lagere temperatuur 
producten kunnen invriezen. Normaal 
staat een vrieskist op -38 °C om produc-
ten op -20 °C te krijgen. Wij hebben onze 
vrieskist op -32 °C staan. Daarmee lukt 

het ook. Daarnaast hebben we de koeling 
van ons ammoniaksysteem aangepakt. 
De waterkoeling van de condensors is 
vervangen door luchtkoeling. Voor de 
watergekoelde condensors zijn chemica-
liën noodzakelijk en er wordt relatief veel 
water voor gebruikt. Een luchtcondensa-
tor op het dak is wel duurder, maar de 
gebruikte buitenlucht kost je verder 
niets.”

Adviseur als eyeopener
Zowel Strogoff als Enkco is blij met de 
ondersteuning van een externe adviseur. 
“Koeltechniek is erg complex”, aldus 
Snaas. “Een bedrijf van onze omvang 
heeft daarvoor niet de juiste mensen in 
huis. Daarom kun je de analyse van de 
energiebesparingen beter uitbesteden 
aan een andere partij. Die heeft er  
verstand van en kent de markt en alle 
mogelijkheden.” 
Leveranciers kijken vaak niet uit zichzelf 
naar het energieverbruik van installaties. 
Daar moet je als klant specifiek naar vra-
gen. Van Zanten is blij dat hij daarop is 
gewezen: “Wij hadden zonder advies een 
nieuwe installatie gehad die geen extra 
besparing had opgeleverd. Schakel dus 
een deskundig adviseur in. Dat geld en 
de voorbereidingstijd verdien je later 
dubbel en dwars terug.”
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‘We kunnen bij een lagere 
temperatuur invriezen’

De stoom- en thermische olieketel bij Enkco.
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