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TeksT en beeld: Izak Boot, EnErgIEconsultant & utIlIty 

EngInEEr BIlfIngEr tEBodIn

Dat we voor een energietransitie staan zal niemand ont-
kennen. De eerste contouren hiervan worden momenteel 
zichtbaar in de gebouwde omgeving; denk aan energie-
neutrale woningen, of in de mobiliteit met elektrische 
auto’s. Ook in de industrie krijgt energiebesparing in 
het kader van een energietransitie meer vorm. Maar het 
tempo hiervan ligt veel lager en het is minder zichtbaar. 
Om een indruk te geven van enkele concrete invullingen 
van de effecten van een energietransitie voor ‘de fabriek 
van de toekomst ’, bezoekt energie- en utility engineer Izak 
Boot van Bilfinger Tebodin een aantal ‘fabrieken van de 
toekomst’. Deze fictieve bedrijfsbezoeken vinden plaats in 
2030 waarbij een korte beschrijving van de fabriek en haar 
energievoorziening wordt geven. Wij zijn benieuwd hoe 
een fabriek eruit ziet, zo’n 15 jaar nadat is gestart met de 
energietransitie. U ook?

schets energielandschap 2030
Voordat we een kijkje nemen in de fabrieken, schetsen we 
eerst kort het energielandschap in Nederland met enkele 
kenmerken. 
•	 	Aandeel	duurzame	energie:	35%	van	totaal	energiege-

bruik (Besluit EP juni 2018).
•	 Aandeel	Gronings	gas	in	energiemix:	0%.
•	 	Energiegebruik	industrie:	50%	van	totaal	energiegebruik	

NL .
•	 CO2	taks:	+50%	t.o.v.	huidige	situatie.

In 2030 zal de verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijs 
wijzigen ten gunste van de elektriciteitsprijs, door het stij-
gende aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit.
Waar in het verleden de aandacht binnen de industrie 
voornamelijk uitging naar het verminderen van het energie-
gebruik van bestaande installaties en het efficiënter maken 
van	processen	om	(energie)kosten	te	besparen	en	CO2-
uitstoot te verminderen, is voor een echte energietransitie 
meer nodig. Dat neemt niet weg dat (proces)optimalisatie 
en hergebruik van restwarmte noodzakelijk is en een groot 
potentieel heeft, zoals eerder door ons beargumenteerd . 

Toch zal de fabriek van de toekomst zich kenmerken door 
hervorming van de energievoorziening, waarbij ook buiten 
de	gebaande	paden	wordt	gewandeld.	Enkele	kenmerken:
1.  vergaande proces efficiëntie en hergebruik van restwarmte;
2.  daling van voornamelijk thermisch energiegebruik;
3.  vergroening energieproductie door groen gas en bio-

brandstoffen;
4.	 CO2-afvang en opslag;
5.	 	Power	to	X	(elektrificatie,	x	=	(waterstof-)	gas,	warmte,	

producten, et cetera)

Hoe deze kenmerken praktisch vorm krijgen binnen fabrie-
ken wordt zichtbaar tijdens een fictieve rondgang bij twee 
fabrieken:
•	 	Middelgrote	fabriek	in	foodsector	(circa	150	werkne-

mers).
•	 Grote	fabriek	in	chemiesector	(circa	300	werknemers).

Blik op fabriek van de toekomst
de industrie staat voor een grote omslag in de energievoorziening. de toekomstige fabrieken zullen 
niet alleen zuiniger met energie omgaan, maar zullen ook gebruik maken van groene stroom, groen gas 
en co

2
-opslag. Hoe ziet een dergelijke fabriek eruit?
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Middelgrote fabriek foodsector
Wanneer we arriveren en de stekker van onze elektrische 
auto hebben ingeplugd, valt direct het recent nieuwgebouw-
de energieneutrale kantoorgebouw op. Het dak is volledig 
voorzien van zonnepanelen. De plantmanager vertelt ons 
dat de fabriek vroeger voorzien was van een uitgebreid 
stoomnet. Vijftien jaar geleden is begonnen met het installe-
ren van een warmwaternet gevoed door restwarmte, waarop 
alle	HVAC-installaties	werden	aangesloten.	Gaandeweg	is	
dit net uitgebreid met nieuwe gebruikers als product-voor-
warming,	CIP-installaties,	tankverwarming,	et	cetera.	Dit	
heeft geresulteerd in een forse afname van de stoomvraag. 

Een echt grote stap in de verduurzaming is recenter 
gemaakt, toen de oude stoomketel is vervangen door een 
compacte biogasgestookte ketel. Dit biogas wordt toegele-
verd door enkele mestvergisters in de regio via een lagedruk 
biogasleiding. Ook de eigen afvalwaterzuivering levert een 
deel van het biogas. De nieuwe ketel is door toepassing van 
een slimme stoomaccumulator, voorzien van elektrisch 
element, die de pieken in de stoomvraag opvangt, veel 
kleiner uitgevoerd. Tegelijk met het vervangen van de ketel 
is een warmtepomp geplaatst die het warmwaternet voedt. 
Deze warmtepomp onttrekt warmte aan het afvalwater van 
de fabriek, maar maakt ook gebruik van restwarmte van 
de koelinstallatie (condensors). Warmwaterbuffers zorgen 
ervoor dat de warmtepomp het restwarmteaanbod goed kan 

volgen. Toch is men aan het onderzoeken of ook de biogas 
ketel kan worden voorzien van een elektrisch element, zodat 
de stoom (deels) elektrisch kan worden geproduceerd. 
De lage elektriciteitsprijzen samen met de wens van de net-
beheerder	om	flexibel	vermogen	beschikbaar	te	hebben	om	
de onbalans in het net te verminderen, maken deze business 
case interessant. Slimme algoritmes in de procesregeling, 
gekoppeld aan een grote hoeveelheid procesinformatie 
(big data), zorgen ervoor dat de inzet van utilities en de 
energievraag vanuit het proces optimaal op elkaar worden 
afgestemd. Hierbij moet worden gedacht aan het automa-
tisch slim corrigeren van opwarmcurves, en het efficiënt 
gebruikmaken van bestaande buffercapaciteit.

grote fabriek in de chemische sector
Deze fabriek ligt in het hart van het industriële cluster. 
Tientallen jaren geleden is men hier al begonnen met 
aandacht voor energie-optimalisatie en verbetering van 
de procesefficiency. Dit heeft er destijds voor gezorgd dat 
het specifieke energiegebruik structureel is gedaald met 
procenten per jaar. Enkele jaren geleden is gezamenlijk met 
andere bedrijven in het cluster en de netbeheerder (na een 
zorgvuldige overgangs- en testperiode) besloten over te 
stappen op hoogcalorisch gas. Van dit overgangsmoment is 
ook gebruikgemaakt om enkele gebruikers van het stoomnet 
te verwijderen en aan te sluiten op een lokaal warmwaternet. 
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Dit net wordt gevoed met restwarmte vanuit de eigen 
fabriek. Vroeger was dit niet rendabel, maar doordat de aan 
ETS	gekoppelde	CO2 emissietaks in de laatste jaren flink is 
toegenomen en het bedrijf intern langere terugverdientij-
den accepteert voor dergelijke restwarmteprojecten, is dit 
project toch gerealiseerd. Enkele jaren geleden heeft men dit 
systeem uitgebreid over een groot deel van het industriële 
cluster. Doordat veel meer (rest)warmtebronnen zijn aange-
sloten, kan men ook (rest)warmte leveren aan het nabijgele-
gen stadsverwarmingssysteem. Met dit restwarmtenet is een 
flinke bijdrage geleverd aan de energietransitie. 

Tevens is één van de stoomketels vervangen door een 
elektrische	stoomketel.	Deze	is	flexibel	inzetbaar,	en	kan	
ook op afstand prioriteit van inzetbaarheid worden gegeven 
wanneer de netbeheerder dit nodig acht (smart grid).  
Ook het chemische proces is gewijzigd. Door gebruik van 
geavanceerde membraamtechnieken is in plaats van warmte, 
elektriciteit voor pompen en compressoren benodigd. Per 
saldo wordt hier tevens een efficiencyverbetering behaald. 
Een groot deel van de benodigde elektriciteit wordt gepro-
duceerd door een aantal windmolens binnen het industriële 
cluster.

In	de	afgelopen	jaren	is	een	installatie	gebouwd	die	de	CO2 
afkomstig uit het proces, maar ook uit de rookgassen van de 
stoomketels,	afvangt.	Deze	CO2 wordt slim gebruikt in het 
proces als chemische bouwsteen. Tevens wordt een deel van 
de	CO2 gecomprimeerd en via een centrale transportleiding 
in een nabijgelegen offshore gasveld geïnjecteerd.

Veel toekomstige projecten in de fabriek zullen zich focus-
sen op het verminderen van de stoombehoefte. Het is 
duidelijk dat eergenoemde voorbeelden alleen tot stand zijn 
gekomen	dankzij	een	forse	cultuuromslag:
•	 	Handelingssnelheid	en	bewustwording	bij	de	industrie	is	

enorm gestegen, in plaats van het hiervoor gebruikelijke 
‘net doen wat nodig is om te voldoen aan wet en regelge-
ving’.

•	 	In	plaats	van	praten	over	energiebesparing	hebben	enkele	
first follower industriële partijen de transitie succesvol 
in gang gezet met een ‘just do mentaliteit’. Hiervoor is 
de hogere terugverdientijd van meer dan tien jaar geen 
belemmering gebleken.

•	 	De	business	cases	voor	energiebesparing	worden	einde-
lijk op waarde ingeschat. Terugverdientijden van vijf tot 
acht jaar worden door veel bedrijven als een waardevolle 
investering gezien. 

terug naar vandaag
We zien dat duurzaam opgewekte elektriciteit meer en meer 
beschikbaar komt. Toch is elektrificatie van het thermische 
energiegebruik lang niet overal de meest voor de hand lig-
gende oplossing, zoals met eerdergenoemde voorbeelden 
is geïllustreerd. Er is (ook) een grote rol weggelegd voor 
industriële restwarmtenetten en vergaande proces efficiëntie-
verbeteringen. Enkele zaken waarmee in de toekomst binnen 
de	industrie	zeker	rekening	moet	worden	gehouden	zijn:
•	 	Duurzame	elektriciteit	is	in	de	toekomst	grootschalig	

aanwezig. Deze elektriciteit wordt verkregen uit bronnen 

zoals windparken op zee, windmolens op land, zonne-
energie (zowel lokaal als collectief) en biomassagestookte 
elektriciteitscentrales. Diverse lokale initiatieven, ook 
binnen de industrie, zullen bijdragen aan het aandeel 
duurzame elektriciteitsproductie. Tevens zijn er voldoen-
de mogelijkheden om groene stroom uit het buitenland 
te	importeren.	Dit	houdt	in	dat	binnen	de	industrie	100%	
inkoop van groene stroom realistisch is.

•	 	Het	aanpassen	en	uitbreiden	van	de	elektrische	infra-
structuur is zeer kostbaar. Tevens kan de uitvoering 
hiervan veel tijd in beslag nemen.

•	 	Flexibiliteit	van	de	elektriciteitsvraag	is	noodzakelijk	om	
overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. 
Hier draagt de energievoorziening van de fabriek van de 
toekomst actief aan bij.

•	 	Sommige	(energie-intensieve)	industrieën,	zoals	staal-
producenten, raffinaderijen en sommige chemische 
fabrieken, kunnen vanwege de behoefte aan hoge tem-
peratuurwarmte moeilijk zonder aardgas als brandstof/
grondstof.	Afvang,	transport	en	opslag	van	CO2	is	één	
van de belangrijke pijlers van de energietransitie binnen 
deze industrie.

BIlfIngEr tEBodIn  

Bilfinger Tebodin is een wereldwijd opererend, 
multidisciplinair consultancy- en engineering 
bedrijf. Met 3.200 professionals wereldwijd biedt 
zij kennis en ervaring in de markten: Energy, 
Industrial, Pharma, Food & Beverage, Oil & Gas, 
Pipelines & Infrastructure en Chemicals. Haar 
diensten bestaan uit consultancy, design en 
engineering, project management, inkoop en 
construction management. Sinds 2012 is Bilfinger 
Tebodin onderdeel van industrial service provider 
Bilfinger SE. 
Als ingenieurs en consultants houden wij ons 
continu bezig met actuele ontwikkelingen om 
klaar te zijn voor de toekomst en onze diensten 
daarop aan te passen. Wilt u weten hoe uw 
fabriek eruit kan zien over 30 jaar, of bent u be-
nieuwd naar de eerste stappen naar de fabriek 
van de toekomst? Neemt u dan contact op met 
Izak Boot (Energieconsultant & Utility Engineer 
Bilfinger Tebodin Netherlands, izak.boot@bilfin-
ger.com, +31610920798) of René de Schutter 
(Business Development Manager Bilfinger Tebo-
din Netherlands, rene.de.schutter@bilfinger.com, 
+31650266634). Zij wisselen hierover graag met 
u van gedachten.

Meer informatie: www.tebodin.bilfinger.com/. 


