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Energie besparen 
zonder te investeren

rijstwafelproducent Sanorice bespaart €20.000 per jaar aan 
energiekosten door nieuwe verlichting in de productieomgeving. 
het bedrijf investeerde niet zelf. Dat deed energieleverancier 
eneco. na vijf jaar is de installatie van Sanorice.

Hoogfrequente lampen
Eneco heeft de investeringen in de installa-
ties gedaan en de rijstwafelfabrikant betaalt 
via de energiebesparing de investering terug 
gedurende vijf jaar. Na die vijf jaar is de 
lichtinstallatie en de gehele besparing van 
Sanorice. Volgens Eneco is verlichting een 
van de gemakkelijkste manieren om in 
bestaande gebouwinstallaties energie te 
besparen. Ongeveer 40% van alle elektrici-
teit die wordt gebruikt, komt voor rekening 
van de verlichtingsinstallatie, schat de ener-
gieleverancier.  

De tl-buizen in de fabriek van de 
rijstwafelproducent werden ver-
vangen door hoogfrequente lam-
pen met een reflector. Deze lam-
pen zijn meer dan 50% zuiniger 
vergeleken met tl. Een van deze 
lampen vervangt twee tl-buizen. 

Het lichtplan is ook aangepast. Bij de inpak-
lijn waar veel mensen werken is meer licht 
aangebracht, bij de koeltunnel waar het rus-
tiger is, minder licht. Totaal zijn er 15% 
minder armaturen geplaatst, maar de totale 
lichtopbrengst is ongeveer 10% hoger. Daar-
naast is Sanorice in de kantoren en de kanti-
ne overgestapt op LED-verlichting. In het 

Jaarlijks rolt er 16.000 ton product van de 
band van Sanorice. Dit is ongeveer gelijk aan 
5 miljard rijstwafels van het standaardfor-
maat. De wafels gemaakt van rijst of mais zijn 
bestemd voor de 210 klanten van het bedrijf 
in Veenendaal. “We produceren uitsluitend 
voor private labelfabrikanten”, vertelt plant-
manager Richard Slijkhuis. Het 
bedrijf onwikkelde het hart van 
het productieproces, de pofma-
chine, zelf. Sterker nog, de machi-
nefabrikant die het proces ont-
wikkelde is de eigenaar van Sano-
rice. Het is een proces waar veel 
perslucht en energie voor nodig is (zie kader).

Risico’s inschatten
Het bedrijf was zelf al bezig om het proces zo 
efficiënt mogelijk te maken. De verlichting 
viel daar buiten, totdat Eneco met het product 
GroenLicht langskwam. Eneco schakelt over 
van een traditionele energieleverancier naar 
een energieadviseur waarbij ze vooral advise-
ren over duurzame energie. Het energiebedrijf 
merkte bij de bezoeken aan fabrieken dat er 
nog veel energie te besparen was op de ver-
lichting. Volgens Eneco-besparingsadviseur 
Paul Geenen loont het om naar de verlichting 

in een fabriek te kijken als die met twee shifts 
draait en minstens 4.000 branduren per jaar 
heeft. Geenen rekende uit dat er op jaarbasis 
€26.000 was te besparen door een aangepast 
lichtplan en energiezuinigere lampen. Eneco 
heeft vervolgens zelf geïnvesteerd in de nieu-
we verlichting. “We spelen voor bank”, legt 

Barth de Klerk, directeur zakelijke markt, uit. 
“We kunnen de risico’s voor deze investerin-
gen beter inschatten dan banken.”
Zelf zou plantmanager Slijkhuis niet zo snel 
investeren in nieuwe lampen. “De oude han-
gen er toch al, ik zou eerder investeren in een 
snellere verpakkingsmachine. Dan is zo’n 
constructie met Eneco handig.” Het product 
dat Eneco aanbiedt, is een ESCO: een Energie 
Service Contract. Dit kan beperkt zijn tot de 
vervanging van de verlichting zoals bij Sanori-
ce of heel complex, zoals bij de Van Nelle-
fabriek waarbij Eneco de verwarming van    
het hele gebouw heeft overgenomen. 

BeDrijven Die zich afvragen of  
groenlicht ook voor hen geSchikt iS 

kunnen De BeSparingSScanner  
invullen. Deze iS te vinDen op  

www.eneco.nl/grootzakelijk. 

‘ Er is nog veel energie  
te besparen op  
verlichting in fabrieken’
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Van rijst tot rijstwafel

De grondstof rijst (uit Italië, India en Spanje) wordt eerst geweekt en vervolgens gemengd 
met zout en sesamzaad, of andere graansoorten. Dit mengsel gaat via een dagvoorraad-
bunker naar de pofstraat, het hart van de fabriek. In de ‘pofferij’ staan zo’n 500 individuele 
machines die constant gepofte rijstwafels produceren. Een machine bestaat uit twee bak-
platen van bijna 300°C en een huls met de diameter van een rijstwafel. De rijst valt op de 
onderste bakplaat. Onder hoge druk en hoge temperatuur schuiven de twee platen naar 
elkaar. In de huls ontstaat een kamer met een hoge druk waardoor de rijst expandeert.    
Na het poffen krijgt de wafel indien gewenst een smaakje. Op het moment van het bezoek 
kregen de wafels een salt&vinegar smaak voor de Engelse markt. Wafels met ‘natte    
smaken’ gaan nog de oven in. Voor ‘droge smaken’ zoals kaaspoeder hoeft dat niet. 

Chocoladerijstwafels hebben hun eigen lijnen. Voordat de rijstwafels een laagje chocolade 
krijgen worden ze eerst gekoeld omdat anders de chocolade in de verpakking wit uitslaat 

(detempereren). Chocoladerijstwafels zijn een snel groeiend product, 
daarom zijn er drie lijnen die de zoete laag kunnen toevoegen. Alle 

chocolade is UTZ-gecertificeerd. Slechts een klein percentage is 
fairtrade.

Als producent voor private label moet Sanorice flexibel zijn. “We 
hebben veel machines om alle formaten, smaken en verpakkin-
gen te produceren.” De 250 verschillende producten zijn 
bestemd voor 210 klanten in 40 landen. Behalve de fabriek in 
Veenendaal, staan er nog twee fabrieken in Italië en België. 

nieuw geopende magazijn zijn 19 speciale 
metaalhalide lampen met een prismalens 
geplaatst. Deze zijn speciaal bedoeld voor 
hoge ruimtes. Door deze vervanging nam 
per lamp het energieverbruik af van 460 
naar 160 watt. Behalve op de energiereke-
ning heeft de nieuwe verlichting ook een 
positief effect op het welzijn van de mede-
werkers. “Het is niet meetbaar, maar uit 
gesprekken met mensen op de vloer blijkt 
dat ze de nieuwe verlichting veel fijner     
vinden.” 

Energie besparen in het proces
De nieuwe lampen hangen al twee en een 
half jaar bij Sanorice. Eneco had de tijd 
nodig om na te gaan of de voorspelde ener-
giebesparing werd gehaald, hoe de licht-
opbrengst was over de tijd. Nu het project 
naar tevredenheid loopt, worden andere 
bedrijven benaderd. 
Omdat de verlichting niet de core-business is 
van Sanorice, maar juist wel van Eneco, 
werkt deze constructie goed. Procesgerela-
teerde energiebesparingsmogelijkheden 
zoekt Sanorice zelf uit of samen met een 
partner. “Met TNO kijken we of we het pof-
proces nog efficiënter kunnen uitvoeren. We 
kijken niet alleen naar het proces, maar ook 
naar het type rijst of een vochtiger omge-
ving.” Met compressorleverancier AtlasCop-
co onderzoekt Slijkhuis de mogelijkheden 
van een frequentiegestuurde compressor. 
“We gebruiken veel perslucht. Het loont 
daarom om naar de compressoren te kijken. 
De insteek is om twee compressoren vol te 
laten draaien en eentje frequentiegestuurd. 
Het zou een besparing van €50.000 moeten 
opleveren.” Adviseur Geenen heeft nog een 
tip voor bedrijven zoals Sanorice die com-
pressoren hebben. “Controleer zeker twee 
keer per jaar op lekken.” Slijkhuis volgt dat 
advies al. “We controleren bij de pofmachine 
twee keer per jaar en bij de inpakmachine 
een keer.”

• Dionne irving •

Bij de verpakkingslijn zijn meer lampen geplaatst omdat de medewerkers daar vaker staan.


