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Door: Mark EldErMan, sr. EnErgIEconsultant & utIlIty 

EngInEEr, tEbodIn nEthErlands En gEcErtIfIcEErd EnEr-

gIEconsultant IndustrIE, fEdEc.

De energietransitie van de huidige fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, 
geothermie (en restwarmte), biomassa met als doel vergaande 
CO2-emissiereductie te realiseren is dagelijks in het nieuws. 
Het beheerst veel meer de politieke agenda dan enkele jaren 
terug. Ook tijdens de kabinetsformatie is (was) energietransitie 
een belangrijke thema. 
Energietransitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is 
niet alleen zeer kostbaar, maar ook complex, vanwege de grote 
discrepanties tussen het aanbod van duurzame bronnen en 

de energievraag. Op bewolkte winterdagen en ’s nacht leveren 
zonnepanelen geen elektriciteit, maar op zonnige dagen 
leveren panelen een overschot aan elektriciteit. Er zullen naast 
netverzwaring in elektriciteitsnetten, additionele conversie 
installaties noodzakelijk zijn om elektra overschot naar warm 
water (power to heat) of naar gas (power to hydrogen) om te 
zetten. Een alternatief is om bij een overschot miljoenen au-
toaccu’s gelijktijdig te laden of andersoortige opslagsystemen 
te bouwen om vraag en aanbod beter af te kunnen stemmen. 
Gezien de schaalgrootte een complex en zeer kostbaar project.

betaalbare industriële energiebesparing
Het totale primaire energieverbruik in Nederland in 2015 is 
3.080 PJ (1 PJ = 1015 J, ofwel 30 miljoen Nm3 gas ofwel 100 

Energiebesparing in de 
industrie: aanpakken!
de industrie in nederland is een grote energiegebruiker (bijna 50% van het totaal) met een fors bespa-
ringspotentieel in kosten, energie en co

2
. het besparingspotentieel is echter onderbelicht als men dit 

vergelijkt met de aandacht voor duurzame energieopwekking. de aanpak en realisatie van energiebe-
sparing in industrie vraagt om maatwerk en krijgt daardoor niet altijd voldoende resources om projec-
ten te realiseren.

Voorbeeld van dampstoompluimen die 

onbenut naar de omgeving gaan.
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tranche energiebesparingsrapporten opgesteld en ingediend 
voor de periode 2017-2020. 
Een EEP document is geldig voor vier jaar en omvat de vol-
gende onderdelen:
•	 beschrijving	van	het	productieproces;	
•	 energiezorg;
•	 beschrijving	en	analyse	van	het	energieverbruik;
•	 identificatie	en	selectie	van	besparingsmogelijkheden;	
•	 	beantwoording	basisvragen	energie-efficiëntie	doorlopen	

(ja	/	nee	aankruisen	op	standaard	besparingsmaatregelen);
•	 overzichtstabel	van	de	geplande	besparingsmaatregelen.

Op dit moment doen circa 1.100 bedrijven uit 40 sectoren 
mee aan de MJA3 en MEE, waarvan de 110 grootste bedrij-
ven aan het MEE. De deelnemers aan de meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie hebben de verplichting (ambitie) om hun 
energiehuishouding energie-efficiënter te maken. Voor de 
MJA3 geldt een inspanningsverplichting van 2% energie-
efficiencyverbetering per jaar (8% tussen 2017 -2020 ) voor de 
MEE bedrijven een ambitie van 1.5% per jaar (6% tussen 2017 
- 2020) (bron: rvo.nl). 
De totale besparingsdoelstelling van de sector industrie is dan 
jaarlijks 1200 PJ x gemiddeld 1.8%/jr = 22 PJ/jr. Hier bovenop 
heeft de energie-intensieve industrie in 2017 een akkoord 
gesloten dat zal leiden tot 9 PJ extra besparing in 2020. Dit 
betekent een additionele inspanning van 9 PJ/4 jaar = 2,2 PJ/
jr (0.2%). Het huidige beeld is dat de MJA3 bedrijven 2% 
energie-efficiencyverbetering hebben gerealiseerd, maar de 
grote MEE bedrijven lopen een stuk achter. Procentueel is de 
totale jaarlijkse energiebesparing in de industrie van 2%/jr 
dus helaas nog zeer beperkt, ondanks de inspanningen tot op 
heden. Hoe kan dit?

schaalgrootte industrieel energiegebruik
Om een beter beeld te krijgen van de complexiteit van de ener-
giebesparingen in de industrie, is het belangrijk om naar de 
schaalgrootte te kijken van industrieel energieverbruik. In de 
industrie treden grote onderlinge verschillen op in energiege-
bruik en energiekosten. Er zijn hele kleine verbruikers (enkele 

Eindgebruik 2015 PJ/jaar  
(1015 J/jaar)

Huishoudens 429

Industrie (inclusief grondstof) 1187

(ca. 1200, bijna 50%)

Landbouw&tuinbouw 136

Diensten 281

Verkeer 489

Totaal finaal energiegebruik 2522

Omzettingsverlies

Raffinaderijen 174

Elektriciteitscentrales 336

Gas-olieproducten 48

Subtotaal 558

totaal 3080

Tabel 1. Energie Eindgebruik Nederland 2015.  

Bron: Tabellenbijlage NEV2016, tabel 22a balans 2015, okt 2016.

Energiebalans Industrie 2015 naar energiedrager PJ/jaar  
(1015 J/jaar)

Olie 600

Gas 297

Elektra 104

Warmte 69

Biomassa & Gas 20

Kolen 97

Totaal finaal energiegebruik 1187

Aandeel non energetisch

Olie (conversie naar diesel en benzine) 476

Gas 84

Kolen 2

Subtotaal non energetisch 562

Tabel 2: Energiebalans Industrie 2015 naar energiedrager.  

Bron Tabellenbijlage NEV2016, tabel 22a balans 2015, okt 2016.

miljoen kWh elektriciteit, bij een conversierendement van
centrales van 40%).
Diverse procesindustrieën hebben hoge temperatuur warmte
nodig in bijvoorbeeld kraakprocessen voor chemie, staal- en
glasproductie waarvoor gas of olie als brandstof wordt toege-
voerd. Die hoge temperaturen zijn onhaalbaar met warmte-
pompen die worden aangedreven met (duurzame) elektriciteit.
Echter bij de processen met hoge temperaturen komen vaak
substantiële hoeveelheden restwarmte vrij.
Industriële energiebesparing is nogal onderbelicht in verge-
lijking met de aandacht voor duurzame energie en energie-
besparing in de gebouwde omgeving. Juist in de industrie
zijn regelmatig interessante en veelal beter betaalbare
energiebesparingsmaatregelen en concepten mogelijk dan
in gebouwde omgeving of met duurzame energiebronnen.
Energiebesparing in industrie vraagt echter veel maatwerk.
Meer aandacht zou gericht moeten zijn op industriële ener-
giebesparing.
De industrie is veruit de grootste verbruiker. Uit tabel 1 blijkt
dat de industrie circa 50% van het finale energiegebruik voor
haar rekening neemt. Het non energetische energiegebruik is
47% hiervan (560 PJ/jr) en betreft vooral conversie van ruwe
olie in diesel, benzine en smeermiddelen of omzetting van
tussenproducten in plastics, kunstmestfabricage en staalpro-
ductie.. Hier komen vaak grote hoeveelheden restwarmte vrij,
dat weer elders benut kan worden.

huidige energiebesparingsmaatregelen industrie
Welke maatregelen zijn tot nu genomen in de industrie? De
overheid heeft begin jaren negentig de eerste afspraken met
het bedrijfsleven gemaakt. Dit resulteerde in de Energie Effi-
ciency Plannen (EEP’s), waar een groot deel van de industrie
aan deelneemt. In deze plannen maakt het Ministerie van
Economische Zaken afspraken met het bedrijfsleven over de
verbetering van de energie-efficiency. Dit resulteerde in con-
venanten met de energie-intensieve sectoren, de zogenaamde
Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA’s) ) en het MEE-
convenant voor ETS-bedrijven (bedrijven die deelnemen aan
de CO2-emissiehandel). In 2016 hebben bedrijven de derde
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TJ) tot zeer grote verbruikers, zoals raffinaderijen (enkele 
tientallen PJ’s). 
Om gevoel voor de schaalgrootte van het industriële ener-
giegebruik te krijgen wordt eerst het energieverbruik van een 
woning geanalyseerd en daarna het energieverbruik van drie 
industrieën besproken waarbij het energieverbruik steeds een 
factor 10 hoger is.

De genoemde voorbeelden illustreren dat er enorme verschil-
len zijn in de schaalgrootte van het energiegebruik en de ener-
giekosten bij verschillende typen industrieën. De raffinaderij 
in het voorbeeld verbruikt evenveel energie voor de conversie 
van ruwe olie naar transportbrandstoffen als alle woningen in 
de stad Amsterdam! Er zijn vijf raffinaderijen in Nederland 
met een totaal energieverbruik meer dan 100 PJ/jr. Een raf-
finaderij heeft een gigantische hoge ruwe olie doorzet en de 
conversie is niet gratis (5 - 7% conversie energieverlies). 
Het energiegebruik van een kaasfabriek lijkt relatief be-
scheiden ten opzichte van een raffinaderij, maar er zijn in 
Nederland circa 20 grote kaasfabrieken en in totaal 50 forse 
zuivelfabrieken, waarvan er enkele een energiegebruik orde 
grootte 1 tot 2 PJ/jr hebben. Binnen de zuivel zijn vaak 
gelijksoortige energiebesparingsmaatregelen realiseerbaar. 
Het energieverbruik van de totale Nederlandse zuivel is gelijk 
aan het energieverbruik van één raffinaderij. Ondanks grote 
verschillen in schaalgrootte van het industrieel energiegebruik 
is energiebesparing bij alle bedrijven relevant!

belemmeringen industriële energiebesparing
Bij veel bedrijven is het een flinke toer om de voorgeno-
men (beperkte) energie-efficiencyverbetering van 2% per 
jaar (MJA) of besparingsambitie van 1,5% per jaar (MEE) 
daadwerkelijk te realiseren in de periode 2017-2020. Welke 
belemmeringen voor energiebesparingen in de industrie doen 
zich nog meer voor naast de verschillen in schaalgrootte die 
het complexer maken? Uit jarenlange ervaring van Tebodin 
met het opstellen van EEP’s en uitvoering van energie audits 
en besparingsprojecten komen diverse knelpunten naar voren 
die thans nog vergaande energiebesparing in industrie belem-
meren: 
1.  Onvoldoende menskracht en tijd beschikbaar op de site 

om energiebesparing diepgaand op te pakken. Veelal 
overbelasting van technisch geschoold personeel, mede 
door jarenlange bezuinigingen op arbeid en reorganisaties. 
Daarnaast worden de technische managers tegenwoordig 
overspoeld met uitgebreide vragenlijsten, SAP sheets en 
dergelijke vanuit het hoofdkantoor. 

2.  Het traject tussen het formuleren van een business case 
tot uitvoering en implementatie van de energie bespa-
ringsmaatregel is vaak erg lang, mede door stroperige 
beslissingstrajecten. Fabrieken moeten projecten in een 
administratief keurslijf van het hoofdkantoor passen. 
Hierdoor verliest men interesse op de site omdat men te 
vaak wordt geleefd door de waan van de dag. 

3.  De Capex (Investeringsbudget) die beschikbaar wordt 
gesteld voor energiebesparingsmaatregelen hangt vaak 
af van de bedrijfsresultaten van het voorgaande jaar. 
Knelpunt is dat onvoldoende Capex beschikbaar is om 
grote besparingsmaatregelen te financieren. Een oplos-
sing hiervoor is mogelijk een Energie Prestatie Contract. 

WONING
(rijtjeshuis, tussenwoning)

Jaarcijfers
productie en energie

Primaire energie
(GJ

primair
/jr)

Grote energieverbruikers Ruimteverwarming, tapwater, 
witgoed, ICT, verlichting

Elektriciteit 3.600 kWh 32,5 GJ
primair

  (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 1.500 Nm3 47,5 GJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie woning 80 GJ
primair

Energiekosten € 1.500/jr 1 woning equivalent
(1 w.e. = 3 bewoners)

Autokilometers 30.000 km, 1 : 15 => 2.000 liter 
benzine

72 GJ (= 90% van de totale 
energie van een woning)

1 Vliegreis USA en retour 2 x 10.000 km, 1,8 MJ/reizi-
gers km

36 GJ (= 45% van totaal ener-
gie van een woning! Vliegen 
kost dus veel energie.)

ZUIVEL, KAASFABRIEK Jaarcijfers 
productie en energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Doorzet melk, kaasproductie 300 miljoen liter, 46.000 ton 
kaas

Grote energieverbruikers 
en utilities

Wei-indamper, pakhuis 
kaasopslag, ijswater koeling, 
stoomopwekking

Elektriciteit 11,0 miljoen kWh 0,10 PJ
primair

  (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 3,1 miljoen Nm3 0,10 PJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie 0,20 PJ
primair

Energiekosten € 1,5 miljoen/jr 2.500 woning equivalent
(7.500 bewoners)

FABRIEK PHARMA  
PRODUCTS

Jaarcijfers productie en 
energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Producten Halffabrikaten pharma

Grote energieverbruikers 
en utilities 

Diverse fabrieken, roerwerken,   
koeling, stoomketels

Elektriciteit 110 miljoen kWh 1,0 PJ
primair

 (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 31 miljoen Nm3 1,0 PJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie 2,0 PJ
primair

Energiekosten € 15 miljoen/jr 25.000 woning equivalent
(75.000 bewoners)

RAFFINADERIJ Jaarcijfers 
productie en energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Doorzet, crude equivalent 200.000 barrels/day,  
10 Mton/jr

Grote energieverbruikers 
en utilities 

Fornuizen crude en vacuum 
destillatie, platformer, ont-
zwaveling

Elektriciteit 220 miljoen kWh 2.0 PJ
primair

 (9 MJ/kWh)

Aardgas (25%)
Stookgas (75%)

150 miljoen Nm3

300 miljoen ton
4.5 PJ

primair
  (31,65 MJ/Nm3)

13.5 PJ
primair

 (45 GJ/ton)

Totaal energie 20.0  PJ
primair

Energiekosten € 150 miljoen/jr 250.000 woning equivalent
(750.000 bewoners)



energiegids.nl Vakbeurs Energie: Energie & Industrie 35

Energie Efficiency wordt als een service aangeboden en de 
behaalde resultaten (besparingen) worden dan gedeeld om 
de investering te financieren (dergelijke diensten worden 
bijvoorbeeld door Tebodin samen met Bilfinger Efficiency 
aangeboden).

4.  Lage elektriciteitsprijzen en het ontbreken van een realis-
tische CO2-prijs (ETS). Elektriciteitsprijzen van 40 -70 €/
MWh staan veel besparingsprojecten in de weg en leiden 
geregeld tot een te hoge pay-back-time. De lage elektri-
citeitsprijzen zijn mede het gevolg van goedkope kolen 
die de Nederlandse markt overspoelen en elektriciteit uit 
gesubsidieerde duurzame energiebronnen ( overschot-
ten elektriciteit uit zon of wind). Daarnaast ontbreekt een 

realistische CO2-heffing op fossiele brandstoffen naar rato 
van CO2-emissie. De huidige kolenbelasting is  
€	14,50/1.000	kg;	1	ton	kolen	produceert	3,67	ton	CO2. 
Dus als kolenbelasting als CO2 tax wordt beschouwd, 
bedraagt deze slechts € 3,95 per ton.

5.  Het criterium voor de thans gehanteerde terugverdientij-
den van vijf jaar zou moeten worden verruimd naar zes 
tot acht jaar voor utility en restwarmteprojecten met lange 
levensduur. Volgens de energie-convenanten dienen be-
sparingsmaatregelen met terugbetaaltijden tot en met vijf 
jaar te worden uitgevoerd. Veel bedrijven hanteren intern 
veel kortere terugverdientijden. Beslissingen worden vaak 
buiten Nederland genomen en terugverdientijden moeten 

Figuur 1. Figuur 2.

Voorbeeld van dampstoompluimen die 

onbenut naar de omgeving gaan.
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lager zijn dan twee tot drie jaar.
  Veel utility projecten hebben een technische levensduur 

van 25-35 jaar. Denk aan modernisering van koelinstal-
laties, upgrade van stoom- of warmwatervoorziening of 
restwarmteprojecten. Voor deze projecten zou een pay-
back criterium van vijf jaar niet van toepassing moeten 
zijn. Het is realistischer om voor dergelijke projecten het 
pay-back criterium op te rekken naar zes tot acht jaar, 
zodat eerder modernisering en grootschalige energiebe-
sparingen kunnen worden gerealiseerd. Bij een terugbe-
taaltijd van zes tot acht jaar is het rendabel om bestaande 
ammoniak koelinstallaties te voorzien van een economizer 
of variable speed drive(s) waardoor, globaal 10% elektri-
citeit kan worden bespaard. Daarnaast kan restwarmte 
uit oliekoelers en/of desuperheaters worden benut voor 
verwarmingsdoeleinden. 

6.  Een deel van de EEP’s vertoont helaas te weinig diepgang. 
Veel EEP’s geven meestal een redelijke beschrijving van 
het productieproces, maar de beschrijvingen en analyses 
van energie-intensieve utilities en HVAC installaties zijn 
vaak onvolledig en er wordt een te gering aantal bespa-
ringsmaatregelen geïdentificeerd. De bedrijven besteden te 
weinig aandacht aan de analyses terwijl het juist lastiger is 
geworden om meer besparingen en energie-efficiencyver-
beteringen te realiseren. Daarnaast zijn in het geval van 
uitbesteding aan externe energie-adviseurs de budgetten 
om EEP’s op te stellen vaak beperkt. Gevolg is minder 
diepgang, terwijl dat nu juist nodig is! 

  Een oplossing is het in ere herstellen van het zogenaamd 
“klassieke EEP”, waarin veel dieper op de energiehuishou-

ding wordt ingegaan en patroonanalyses worden uitge-
voerd. Ongeveer 10 tot 15 jaar geleden werden dergelijke 
diepgaande bedrijfsenergiedoorlichtingen door externe, 
op bekwaamheid getoetste energie-adviseurs opgesteld in 
het kader van het Convenant Benchmarking. Deze  onder-
zoeken werden gefinancieerd met een kleine subsidie.  

7.  Diepgaande energie-analyse tools op basis van bijvoor-
beeld uur-waarden versus warmtevraag, elektriciteitsvraag 
of deelstromen, zoals koudevraag of persluchtvraag als 
functie van productie en buitentemperatuur (nattebol 
temperatuur), ontbreken vrijwel altijd in de EEP’s. Der-
gelijke analyses geven veel inzicht in de inzet en gebruik 
van de huidige utilities. Hiermee kan overmatig energie-
gebruik worden opgespoord. Mogelijk kunnen nieuwe 
analyse tools (Big Data) bedrijven helpen om patroon-
analyse sneller en beter uit te voeren om zodoende meer 
diepgaande energieanalyse uit te voeren. Figuren 1 en 2 
geven een analyse van inzet van een persluchtcentrale. Er 
is grote spreiding in specifiek energieverbruik (kWh/Nm3 
lucht). Er is dus is een betere, meer energie efficiënte inzet 
van de bestaande compressoren mogelijk. In Figuur 3 is 
voor een brouwerij met behulp van multi-regressieanalyse 
tools (excel) een grafiek gemaakt. Deze geeft de voorspel-
ling weer van het maandelijkse elektriciteitsverbruik van 
een 6 MW ammoniak koelinstallatie met als input de 
maandelijkse bierproductie en gemiddelde maandelijkse 
natteboltemperatuur. De regressie voorspelling komt goed 
overeen met de werkelijke waarden. Met andere woorden: 
deze tool is een handig hulpmiddel voor energie-analyse 
en monitoring. Andere procesintegratie tools voor 
diepgaande energieanalyses zijn pinch- en exergietools en 
modelsimulaties met bijvoorbeeld Aspen of Cycle-Tempo.

8.  Er zijn te weinig multidisciplinair geschoolde energie, uti-
lity specialisten en procesengineers met zowel praktische 
als theoretische energiekennis en ervaring hoe projecten te 
identificeren, onderbouwen en implementeren. Realisa-
tie van een restwarmteproject vanaf business case tot en 
met inbedrijfstelling en vraagt immers multidisciplinaire 
kennis. De integratie van besparingsmaatregelen tussen 
proces en utiliteit komt bijvoorbeeld te weinig aan bod. 
Hierbij kan men denken aan benutting van restwarmte uit 
een koelwatersysteem van een compressorinstallatie als 
voorwarmstap voor het verwarmen van drooglucht bij een 
poedertoren.  

Figuur 3.
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fEdEc op VakbEurs  
EnErgIE

FedEC, de vereniging van energieadviseurs, is dit jaar opnieuw 
aanwezig met een stand op Vakbeurs Energie. De stand wordt 
bemensd door leden van FedEC. 

FedEC is ook betrokken bij de uitreiking van de Energie Professio-
nal van het Jaar op dinsdag 10 oktober. Voorzitter van de vakjury is 
Kornelis Blok, hoogleraar energiesysteemanalyse aan de TU Delft en 
tevens ambassadeur voor FedEC. 

Tebodin
Tebodin is bedrijfslid van de beroepsvereniging FedEC. De werk-
groep industrie van FedEC streeft naar verdere professionalisering 
van energiebesparing in de industrie en maakt werk van een betere 
informatievoorziening door organiseren van cursussen, workshops en 
beurzen.

9.  Management van veel bedrijven geeft nog onvoldoende 
prioriteit aan energiebesparing. Prioriteit ligt te vaak 
alleen bij het productieproces, niet bij energiebesparing. 
Energiebesparing is in tegenstelling tot duurzame energie 
niet of te weinig ‘sexy’.

oplossingsrichtingen korte termijn 
Uit dit artikel blijkt dat energiebesparing voor industriële 
bedrijven op alle schaalgroottes relevant is. Energiebespa-
ring in industrie vraagt echter maatwerk en krijgt niet altijd 
voldoende resources om projecten te realiseren. Daarnaast 
zijn er helaas veel knelpunten die vergaande energiebesparing 
in de industrie belemmeren. Herstel van het meer ‘klassieke 
EEP’, met daarin analyse van de energiepatronen en veel meer 
diepgang in de energiecijfers en onderbouwing van de voorge-
nomen energiebesparingsmaatregelen, is een goed hulpmiddel 
voor identificatie en implementatie van besparingsmaatrege-
len.
Multidisciplinaire teams van energie-adviseurs, energie-en 
utility-ingenieurs, aannemers en financierders zijn nodig om 
diepgaande besparingsmaatregelen te identificeren, analyse-
ren en daarna te implementeren. Als gevolg van de zeer lage 
elektriciteitsprijzen in Nederland (door het ontbreken van een 
realistische CO2 brandstofheffing en het aanbod van gesub-
sidieerde duurzame elektriciteit) is de daadwerkelijk gereali-
seerde elektrische energiebesparing in industrie relatief klein 
en blijft helaas een groot besparingspotentieel nog onbenut. 
Na het (deels) wegnemen van bovengenoemde belemme-
ringen en het accepteren van iets langere terugbetaaltijden, 
maximaal zes tot acht jaar voor utilities en restwarmteprojec-
ten met lange technische levensduur, zal het daadwerkelijk te 
realiseren besparingspotentieel in de industrie substantieel 
kunnen oplopen, naar verwachting tot 15% – 30%. Nu nog 
aanpakken!


