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Heinz Innovation Center
Het Heinz Innovation Center in Nijmegen is 
een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden 
van integraal en multidisciplinair ontwerpen. 
Tebodin leverde de energetische optimali-
sering met slimme HVAC-systemen die 
warmte- en koude-energie uitwisselen en 
overal in het gebouw voor een aangenaam 
werkklimaat zorgen. Het systeem is geba-
seerd op warmtekrachtopslag, maar zonder 
de complexiteit en kosten van een aquifer. 
Het binnenklimaat is per ruimte naar wens 
te regelen. Dankzij duurzame innovaties in 
de gevelmaterialen en gebouwinstallaties 
kon zonder extra investeringen maximaal 
comfort worden gecombineerd met extre-
me energie-efficiëntie.

Breng energie- 
stromen in kaart
 
Direct winst door efficiënt energiegebruik

Vermindering van het energieverbruik in productieprocessen 
heeft direct een gunstige invloed op de winstgevendheid. Er is 
veel laaghangend fruit dat in de praktijk nog maar mondjesmaat 
wordt geplukt. Voor echte optimalisering is een integrale aan-
pak nodig die alle energiestromen in kaart brengt en verder 
kijkt dan de dag van morgen.

De principes van lean manufacturing zijn 
vrijwel overal ingeburgerd en in de praktijk 
gebracht. Het ligt voor de hand dat door 
minder verspilling ook de productietijd en 
de kosten afnemen, maar op het gebied van 
energie valt in de industrie nog altijd veel te 
winnen. Steeds meer zelfs, want de prijs van 
energie zal de komende jaren naar verwach-
ting sterk blijven stijgen. Wie nu bereid is 
om het energiegebruik kritisch te bekijken, 

neemt niet alleen maatschappelijke verant-
woordelijkheid, maar verstevigt ook de 
concurrentiepositie.

Energieakkoord
Sinds 2000 is de elektriciteitsprijs voor mid-
delgrote bedrijven in Nederland met onge-
veer 50% toegenomen. In de EU neemt de 
industrie 27% van het energiegebruik voor 
haar rekening. Nationale wet- en regelge-
ving wordt verder aangescherpt om de 
EU-doelstellingen voor 2020 te bereiken: 
20% energie uit hernieuwbare bronnen, 20% 
minder broeikasgassen en 20% minder ver-
bruik door verbeterde efficiëntie. Nederland 
loopt bij deze ontwikkelingen bepaald niet 
voorop. Zo streeft ons land bijvoorbeeld 
maar naar 14% duurzaam opgewekte ener-
gie in 2020. Maar met het vorig jaar gesloten 
SER Energieakkoord liggen er nu harde 
afspraken over energie besparen en duur-
zaam opwekken. Het akkoord is gericht op 
versterking van de werkgelegenheid en de 
internationale concurrentiepositie. Het 
schept voor bedrijven zekerheid over het 
energiebeleid op langere termijn en over de 
ondersteuning die te verwachten valt. 

Economische grondslag
Het Energieakkoord geeft alle inspanningen 
ook een economische grondslag en reikt 
daarmee verder dan de nobele intenties van 
klimaat- en milieudoelstellingen. Dat is 
precies wat ondernemers willen, en waar-
mee specialisten als Roel Tolle uit de voeten 
kunnen. Als Engineer Gebouwinstallaties 
en Energie bij advies- en ingenieursbureau 
Tebodin helpt hij bedrijven om energiebe-
sparende maatregelen en duurzame opwek-
king in de bedrijfsvoering te integreren. 
“Ons uitgangspunt is altijd de business case 
van de fabrikant en de total cost of owner-
ship. In de eerste plaats moet je een com-
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‘De energie uit restwarmte kan ook 
heel goed bij de buren worden ingezet’

Energiestromen in kaart brengen loont. Niet zelden is de eerste 10% aan kostenbesparingen met een heel bescheiden 

investering te realiseren. 

pleet en correct beeld hebben van het pro-
ces en de energiestromen. Dat is nog niet zo 
eenvoudig. Het is gemakkelijk om ergens in 
het proces nieuwe apparatuur als zuinig 
alternatief aan te raden, maar niet om het 
hele proces energetisch te optimaliseren”, 
aldus de specialist.

Trias Energetica
Alleen een systematische benadering brengt 
de samenhang in kaart. Het voorkomt ook 
dat de aandacht naar de verkeerde dingen 
uitgaat. Zo hebben windturbines en zonne-
panelen op het bedrijfsterrein nauwelijks 
meer dan symbolische waarde als tegelijker-
tijd in het proces de elektromotoren voort-
durend op volle kracht draaien. Meer dan 
de helft van het elektriciteitsverbruik in de 
industrie komt voor rekening van elektro-
motoren. Toerengeregelde en hoogrende-
mentsmotoren kunnen daarom een groot 
verschil maken.
Voor Tolle is de Trias Energetica een waar-
devolle leidraad. “De eerste stap is altijd 
beperking van het energieverbruik. Pas als 
de mogelijkheden op dat gebied echt zijn 
benut, volgt de tweede stap, het maximaal 
gebruik van duurzame energie. Voor de 
restvraag maak je dan in de derde stap zo 
efficiënt mogelijk gebruik van fossiele 
brandstoffen. Het idee is dat de eerste stap 
de meest duurzame is en de derde het 
minst. Deze volgorde is altijd ons uitgangs-
punt bij het duurzaam ontwerpen van 
gebouwen en processen.”

Besparingsmogelijkheden voor de eerste 
stap zijn er volop. Klimaatbeheersinstalla-
ties zijn van oudsher stroomvreters, maar 
de nieuwste technieken hebben een bijzon-
der laag verbruik en maken zelfs hergebruik 
van energie mogelijk. Circa 40% van het 
totale energieverbruik in Nederland gaat 
naar warmteproductie. De helft van alle 
opgewekte warmte wordt gebruikt in de 
industrie, waar vervolgens 15% weer wordt 
weggekoeld. Met een slimme aanpak zijn 
onnodige verliezen tot een minimum te 

beperken. Niet zelden is de eerste 10% aan 
kostenbesparingen met een heel bescheiden 
investering te realiseren.

Integraal ontwerpen
Tebodin heeft een internationale reputatie 
in het ontwerpen van complete fabrieken en 
project- en constructiemanagement. Bij 
zulke ‘greenfield’ projecten zijn experts uit 
verschillende disciplines van begin tot eind 
betrokken, waardoor met een integraal  
ontwerpproces alles uit de kast kan worden 
gehaald, ook op het gebied van energie.
De mogelijkheden zijn meestal beperkter 
bij ‘brownfield’ projecten, waarin het gaat 
om aanpassingen en uitbreidingen. Toch 

zijn ook in die projecten vaak grote verbe-
terslagen mogelijk, bijvoorbeeld door de 
HVAC-netwerken en leidingstelsels voor 
stoom, heet en koud water integraal onder 
de loep te nemen. Een productielocatie 
hoeft geen enclave te zijn; de energie uit 
restwarmte kan ook heel goed bij de buren 
worden ingezet. 
Tebodin werkt ook aan energetische opti-
malisatie. “Energiegebruik is een belangrijk 
uitgangspunt in het ontwerpproces, maar 
functionaliteit en economisch rendement 
zijn maatgevend. Soms blijkt uit onze haal-
baarheidsanalyses dat een mooi plan op 
korte termijn te weinig gaat opleveren. 
Maar kijk je dan verder in de toekomst, en 
betrek je bijvoorbeeld de CO₂-rechten erbij, 
dan kan het wel rendabel zijn”, aldus Tolle.

Duurzame gebouwen
Strengere wet- en regelgeving speelt bij 
duurzame gebouwen een steeds grotere rol. 
Tolle: “Wat is begonnen uit idealisme, 
groeide verder uit tot de wens om maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te 
demonstreren. We zien nu vaak dat verder 

vooruit wordt gekeken en dat compliance 
niet meer het hoofddoel is. Duurzaamheid 
is vanzelfsprekend onderdeel van nieuwe 
investeringen en nieuwe gebouwen zijn 
steeds minder milieubelastend. Wij zijn 
geaccrediteerde assessors voor LEED and 
BREEAM, de internationale ratingsystemen 
voor duurzame gebouwen.” Voor opdracht-
gevers tellen ook de moeilijk meetbare 
effecten mee, zo ervaart de Tebodin-man. 
“Denk aan hogere productiviteit door een 
comfortabele werkomgeving of het verbete-
ren van de ecologie rondom een gebouw.” 

• RICHARD SCHIPPERS •

R. Schippers, in opdracht van Tebodin
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