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Het besparingspotentieel van rest-

warmtegebruik en efficiencyver-

betering in de Nederlandse industrie is 

enorm. De aanpak en realisatie daarvan 

vraagt echter om maatwerk en krijgt 

daardoor niet altijd voldoende resour-

ces om projecten te realiseren. Terwijl 

de industrie toch een fors en meer 

kosteneffectief besparingspotentieel in 

energie en CO2 biedt vergeleken met de 

gebouwde omgeving.

Energietransitie Minister 

Wiebes van Economische Zaken en 

Klimaat heeft onlangs een brief naar 

de tweehonderd grootste industriële 

laag calorisch gas (G-gas) verbruikers 

verzonden, met als doel te inventa-

riseren hoe het gasverbruik uit het 

Groningenveld uiterlijk in 2022 kan 

worden beëindigd.

De energietransitie of verduurzaming 

zal zeer kostbaar zijn, er zijn getallen van 

één tot drie procent van het bruto natio-

naal product, ofwel zeven tot 21 miljard 

euro per jaar genoemd. Volgens het 

Planbureau stijgt de energierekening 

per huishouden met zestig euro per 

maand. De Volkskrant noemde recent 

in haar artikel over volledige verduur-

zaming van huishoudens een investe-

ringsbedrag dat zou kunnen oplopen 

tot dertigduizend euro per huishouden. 

TenneT is voornemens om de komende 

jaren 28 miljard euro in Duitsland 

en Nederland te investeren om haar 

hoogspanningsnetten te verzwaren en 

geschikt te maken voor transport van 

grotere overschotten duurzame wind 

-en zonnestroom. 

Het enorme besparingspotentieel van 

restwarmtegebruik en efficiencyver-

betering in de Nederlandse industrie 

is onderbelicht in de discussie als men 

dit vergelijkt met de aandacht voor 

duurzame energieopwekking in de 

gebouwde omgeving. Dit terwijl zij een 

grote energiegebruiker is met een fors 

besparingspotentieel in energie en 

CO2 in vergelijking met de gebouwde 

omgeving. De grootste uitdaging is 

het feit dat de aanpak en realisatie van 

energiebesparing en restwarmtebe-

nutting in de industrie om maatwerk 

vraagt, waardoor bedrijven niet altijd 

voldoende resources kunnen vrijmaken 

om projecten te realiseren.

Energieverbruik In 2015 gebruikte 

Nederland 3080 petajoule energie, wat 

neerkomt op dertig miljoen kuub gas of 

honderd miljoen kilowattuur elektriciteit. 

De Nederlandse industrie verbruikt 

circa veertig procent van dit totaal. 

Hiervan wordt bijna de helft omgezet in 

producten. Kenmerkend voor diverse 

procesindustrieën is dat hogetempe-

ratuurwarmte nodig is in bijvoorbeeld 

kraakprocessen voor chemie, staal- of 

glasproductie, wat wordt geleverd door 

verbranding van aardgas of olie. Die 

hoge temperaturen zijn helaas niet haal-

baar met warmtepompen. Interessant is 

wel dat bij processen met hoge tempe-

raturen vaak weer substantiële hoeveel-

heden restwarmte vrij komen. 

Energiereductiescenario 

Veel bedrijven hebben al moeite de voor-

genomen energiebesparing van twee 

procent per jaar van het MJA-convenant 

of de besparingsambitie van 1,5 pro-

cent per jaar van het MEE-convenant te 

realiseren. Desondanks zijn zo’n 1.100 

bedrijven toegetreden tot de convenan-

ten en in 2016 is de derde tranche ener-

giebesparingsrapporten opgesteld en 

ingediend voor de periode 2017-2020.

Bilfinger Tebodin is ervan overtuigd dat 

momenteel nog veel potentieel in de 

industrie onbenut blijft. Om het effect 

van dit potentieel aan te tonen, is in lijn 

met de ambitieuze 49 procent CO2-

reductiedoelstelling een vereenvoudigd 

energiereductiescenario geschetst met 

focus op de industrie. In dit scenario 

bespaart de industrie netto zeshonderd 

petajoule per jaar in de periode tussen 

2018 en 2030. Dit scenario vereist een 

jaarlijkse efficiencyverbetering van twee 

procent op het eindverbruik en een 

additionele twee procent vermindering 

van het energiegebruik door restwarm-

tebenutting en elektrificatie: totaal 5,7 

procent besparing per jaar. Hierbij is ook 

rekening gehouden met een autonome 

groei van het energiegebruik van 0,7 

procent per jaar. Dit betekent een ver-

vijfvoudiging van de energiebesparing, 

waarmee de bijdrage van de industrie 

aan de klimaatdoelen substantieel is. 

Hoewel ambitieus, is deze ambitieuze 

doelstelling op voorhand niet onhaal-

baar, mits voldoende aandacht aan het 

potentieel in de industrie wordt besteed. 

Dat potentieel ligt met name in thermi-

sche energie, ofwel proceswarmte en 

ruimteverwarming, waar een besparing 

van drie procent per jaar is te behalen. 

Het besparingspotentieel voor elektri-

sche energie, wat vooral wordt aange-

wend voor pompen, compressoren, koe-

ling en drogen is twee procent per jaar. 

Dan is er ook nog een non energetische 

besparing te halen door procesefficien-

cyverbetering, verbeterde katalysatoren 

en regeling, wat tot een verbetering van 

één procent per jaar leidt. 

Het hergebruik van restwarmte die vrij-

komt bij non energetische en thermische 

processen levert een energiebesparing 

op van zo’n twee procent per jaar. Tot 

slot levert elektrificatie en de inkoop 

van duurzame elektriciteit een extra 

efficiencyverbetering door elektrificatie 

van twee procent per jaar. De elektrische 

energieopwekking wordt verduurzaamd 

door een grotere focus op (proces)effi-

ciencyverbetering. Voorbeelden hiervan 

zijn elektrificatie door toepassing van 

mechanische damprecompressors in 

plaats van thermische indampers, het 

gebruik van lage druk stoom warmte-

pompen in plaats van stoomketels of 

warmwater warmtepompen in plaats van 

stoomketels en stoomdistributie.

Kosteneffectief Het energie-

reductiescenario illustreert dat het 

grootste potentieel wordt gevormd door 

de categorieën restwarmtebenutting 

(273 petajoule per jaar) en besparing 

op thermische energie (190 petajoule 

per jaar), daarna volgt op enige afstand 

extra besparing door elektrificatie (134 

petajoule per jaar). Om genoemde effi-

ciencyverbeteringen te behalen, dienen 

de huidige inspanningen zoals vastge-

legd in de Energie Efficiency Plannen te 

worden verdrievoudigd, een flinke extra 

inspanning. Door het intensiveren van 

het aantal energiebesparingsstudies en 

Het energiebesparingspotentieel in de Nederlandse indus-

trie is groot, maar onderbelicht en deels onbenut. Restwarm-

tebenutting en thermische energiebesparing in de industrie 

kunnen substantieel bijdragen aan CO2-reductie en zijn kos-

teneffectiever, in termen van euro per ton vermeden CO2, 

dan gesubsidieerde duurzame bronnen als zon en biomas-

sa. Terugbetaaltijden van industriële restwarmteprojecten 

binnen de eigen poort liggen momenteel regelmatig rond de 

vijf tot acht jaar. Industriële energiebesparing en restwarmte-

benutting dienen dan ook meer aandacht en prioriteit te krij-

gen. 

Potentieel restwarmte 
nog niet volledig benut

ENERGIE-EFFICIENCY

Mark Elderman en Izak Boot van 

Bilfinger Tebodin Netherlands

Het grootste potentieel wordt gevormd door restwarmte-

benutting en besparing op thermische energie.



 20 UTILITIES 
  nr. 4 - juni 2018

 UTILITIES 21
 nr. 4 - juni 2018

toepassing van geavanceerde energie-

besparingstools zoals pinch en patroon-

analyses, zullen veel meer maatregelen 

met terugverdientijden van minder dan 

vijf jaar én aanvullende maatregelen met 

terugverdientijden tussen vijf tot acht 

jaar moeten worden geïdentificeerd en 

uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld restwarm-

teprojecten. 

Vaak is industriële restwarmtebenutting 

meer kosteneffectief in termen van euro 

per vermeden ton CO2 dan kostbare 

duurzame energiebronnen zoals zon, 

biostoom en geothermie.

Belemmeringen Het bedrijfs-EEP 

geeft een overzicht van geselecteerde 

energiebesparingsmaateregelen die de 

komende vier jaar zullen worden uitge-

voerd. Het EEP is de uitkomst van een 

selectieproces van energiebesparings-

ideeën, besparingsmogelijkheden en 

uitgewerkte besparingsprojecten binnen 

het bedrijf. De beschreven energiebe-

sparingsprojecten zijn geïdentificeerd 

op basis van workshops, energie audits 

en best practice studies. De selectie 

vindt plaats op basis van terugbetaaltijd, 

besparingspotentieel en duurzaamheid, 

complexiteit, flexibiliteit en praktische 

inpasbaarheid. In de Convenanten en 

de Milieuvergunning wordt een terugbe-

taaltijdcriterium van vijf jaar gehanteerd. 

Maatregelen met een kortere terug-

betaaltijd moeten in principe worden 

uitgevoerd. 

Uit jarenlange ervaring van Bilfinger 

Tebodin met het opstellen van Energy 

Efficiency Plannen en besparingspro-

jecten in de industrie komen een aantal 

knelpunten naar voren die verdergaande 

energiebesparing belemmeren. Een 

van de belemmeringen is veelal het ont-

breken aan beschikbaarheid en tijd van 

personeel op sites om energiebesparing 

diepgaand op te pakken. Vaak zijn het 

technisch geschoold personeel en inge-

nieurs overbelast. Daarnaast zijn er te 

weinig energiespecialisten of ingenieurs 

in dienst waardoor men niet toekomt 

aan het formuleren en begeleiden van 

energiebesparingsprojecten. Dit kan 

worden ondervangen door de opzet van 

Smart Energy Teams. 

Smart Energy Teams bestaan uit een mix 

van energie-, utility- proces- en eventueel 

HVAC, elektro- of control- engineers, die 

gedurende een periode van twee tot 

drie jaar intensief samenwerken met het 

team van de klant en ook regelmatig op 

site komen. 

Het team start met het opstellen van 

een Roadmap, ofwel toekomstvisie, voor 

energiebesparingsprojecten. Vervolgens 

worden in een workshop veelbelovende 

besparingsmaatregelen geïdentificeerd. 

Voor elke maatregel wordt conceptuele 

engineering uitgevoerd met als resultaat 

een Capex-schatting, het energie bespa-

ringspotentieel, de terugbetaaltijd en 

complexiteit van de maatregel. Bij posi-

tieve beoordeling wordt per maatregel 

een basic engineering uitgevoerd waar-

onder een diepgaande energiebespa-

ringsanalyse, aanvullende metingen, een 

beschrijving (specificatie) van de maat-

regel en een Capex estimate met hogere 

nauwkeurigheid. Vervolgens wordt het 

project aanbesteed, uitgevoerd en geïm-

plementeerd door een aannemer. 

Een praktisch idee is om het Smart 

Energy Team concept bij meerdere 

bedrijven met een tekort aan mens-

kracht toe te passen. Een beperkte 

overheidssubsidie als katalysator om 

externe ingenieurs gedurende het traject 

van twee tot drie jaar tussen identificatie, 

development en executie in te zetten 

zou dan zeer welkom zijn.  

Terugbetaaltijd Veel industriële 

bedrijven hanteren voor energiebespa-

ringsprojecten korte terugverdientijden, 

vaak vijf jaar zoals vastgelegd in de 

Convenanten en soms intern korter 

omdat beslissingen hierover buiten 

Nederland kunnen worden genomen. 

Veel strategische utility- en procespro-

jecten hebben een lange technische 

levensduur van soms 25 tot 35 jaar. 

Denk aan modernisering van koelinstal-

laties, upgrade van stoom- of warmwa-

tervoorziening en restwarmteprojecten. 

Het is redelijk om voor energiebespa-

ringsprojecten met lange technische 

levensduur een terugverdientijd van vijf 

tot acht jaar te accepteren zodat groot-

schalige energie-besparingsprojecten en 

modernisering van inefficiënte installa-

ties eerder kunnen worden gerealiseerd. 

Een nieuw, interessant instrument dat 

energiebesparing flink zal stimuleren is 

het hanteren van zogenaamde interne 

CO2 schaduwprijzen bij haalbaarheids-

berekeningen van energiebesparings-

maatregelen. Dit wordt al door enkele 

multinationals toegepast. De CO2 

schaduwprijs, bijvoorbeeld een drem-

pelwaarde van vijftig euro per ton, wordt 

vermenigvuldigd met de CO2-uitstoot 

van de vervuilende referentieketel of 

apparaat. De variabele kosten van de 

vervuilende referentie zal hierdoor 

toenemen en de terugverdientijd van 

de voorgestelde besparingsmaatrege-

len daalt tot onder de vijf jaar wat ze 

rendabel maakt. Een toename in het 

toepassen van reeds beschikbare stimu-

leringsmaatregelen (bijvoorbeeld EIA) 

draagt ook bij aan het rendabeler maken 

van industriële energiebesparingspro-

jecten. De genoemde instrumenten 

zullen resulteren in een forse toename 

van implementatie van het aantal maat-

regelen waardoor een forse additionele 

energie- en CO2 besparing mogelijk zal 

zijn, tegen relatief geringe kosten per 

vermeden ton CO2.

Lage elektriciteitsprijzen
De grootverbruikersprijzen voor elek-

triciteit (wholesale markt) zijn bijzonder 

laag. De lage elektriciteitsprijzen zijn 

mede het gevolg van goedkope kolen 

die de Nederlandse markt overspoelen 

en elektriciteit uit fors gesubsidieerde 

duurzame energiebronnen. De lage 

elektriciteitsprijzen belemmeren de 

terugbetaaltijd van elektrische bespa-

ringsmogelijkheden. Aan de andere 

kant biedt de veranderende prijsratio 

tussen gas en elektriciteit op termijn 

kansen voor nieuwe technieken zoals 

lage druk stoom warmtepompen in 

de industrie ter vervanging van gas-

gestookte ketels. Momenteel zijn deze 

warmtepompen nog relatief kostbaar 

en vragen veel maatwerk.

Potentie De kosten- en milieupresta-

ties van verschillende industriële energie-

besparingsprojecten kunnen onderling 

worden beoordeeld met de indicatoren 

kosteneffectiviteit en terugbetaaltijd. De 

kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt in 

euro per vermeden ton CO2.

Een zestal voorbeelden laat de potentie 

van restwarmte zien. Zo koppelde een 

bedrijf 2,7 megawatt restwarmte uit 

voor ruimteverwarming van zijn eigen 

industriële hallen en kantoren. Een 

ander bedrijf koppelde vier megawatt 

restwarmte uit voor verwarming van de 

eigen opslagtanks. Ook de industriële 

restwarmtelevering van vijftien mega-

watt thermisch aan de restwarmteleiding 

Rotterdam is een goed voorbeeld. Net 

als de opwaardering van de restwarmte 

van een top condensor destillatiekolom 

via een warmtepomp van 4,4 megawatt 

thermisch. Het vijfde voorbeeld is de 

inzet van toerengeregelde motoren bij 

reeds bestaande ketelvoedingswater-

pompen, wat een aardige elektrische 

energiebesparing oplevert. Als laatste 

voorbeeld wordt ook nog een zonne-

energie project bekeken waarbij zonne-

panelen op daken van industriële hallen 

worden geplaatst.

Restwarmteketens De eerste 

vier besparingscases zijn alle restwarm-

teprojecten. Een restwarmtesysteem 

kan vaak worden beschouwd als rest-

warmteketen. Uit de voorbeelden kan 

een aantal conclusies worden getrokken. 

Ten eerste liggen de terugbetaaltijden 

van deze vier restwarmteprojecten in 

de range van vijf tot acht jaar, exclusief 

subsidie. Doordat de terugbetaaltijden 

net te hoog zijn of doordat subsidie ont-

breekt worden deze projecten te weinig 

uitgevoerd.

De kosteneffectiviteit van de industriële 

restwarmteprojecten zijn twintig tot vijf-

tig euro per ton vermeden CO2 en voor 

de warmtepomp case circa zeventig 

euro per ton CO2. De CO2 kosteneffecti-

viteit van de eerste drie restwarmtepro-

jecten is laag in vergelijking met elektri-

sche besparingsmaatregelen en kosten 

voor duurzame energie. 

Het besparingspotentieel van rest-

warmteprojecten, vooral binnen de 

eigen fabriekspoort, is groot, maar vaak 

nog onzichtbaar. Het totaal uitgekop-

pelde restwarmtevermogen van de vier 

genoemde projecten is 26 megawatt 

thermisch. Indien we uitgaan van bij-

voorbeeld duizend industriële restwarm-

teprojecten in Nederland, ofwel 6.500 

megawatt thermisch restwarmtevermo-

gen, dan is het jaarlijkse besparingspo-

tentieel 140 petajoule per jaar. Dit cor-

respondeert met een aardgasbesparing 

van vijf miljard kubieke newtonmeter en 

een jaarlijkse CO2 emissiereductie van 

acht megaton. Dit lijkt niet onredelijk 

omdat al 1.100 bedrijven uit veertig sec-

toren meedoen aan de MJA3 en MEE. 

Veel restwarmteprojecten binnen de 

eigen fabriekspoort zullen naar verwach-

ting terugbetaaltijden tussen vijf tot acht 

jaar hebben, nog exclusief subsidie.•

Kleine en middelgrote  
restwarmteprojecten industrie ->

case 1 
industriële rest-

warmte t.b.v. HVAC 
toepassing

case 2 
industriële rest-
warmte (stoom)  

aan tankfarm

case 3 
levering  

restwarmte  
aan WBR-net

case 4 
warmtepomp  

destillatie kolom 
COP = 4.0

uitkoppeling restwarmtebron MW 2,7 4,0 15,0 4,8

Capex (uitkoppeling bron, distributie,  
inkoppeling gebruikers) EXCL. SUBSIDIES

€ 1.670.000 1.800.000 5.000.000 4.500.000

spec. investering project €/kW 619 450 333 938

annuïteitsfactor project (15 jaar, 4%) 1/jr 0,090 0,090 0,090 0,090

kapitaalslasten €/jr 150.202 161.894 449.706 404.735

equivalente vollasturen levering uur/jr 4.835 4.000 6.000 8.650

restwarmtebenutting GJ/jr 46.996 57.600 324.000 149.472

waardering restwarmte (aardgas) 
EXCL. CO2 prijs ETS bedrijven 

€/GJ 6,0 6,0 2,0 7,0

opbrengst restwarmte €/jr 281.977 345.600 648.000 1.046.304

extra elektrakosten (warmtepomp) €/jr gering gering gering 415.200

eenvoudige terugverdientijd jaar 5,9 5,2 7,7 7,1

rendement referentie ketelhuis  
(incl. ontgasser stoom)

% 90% 90% 90% 90%

vermeden Nm3 aardgas Nm3/jaar 1.649.858 2.022.117 11.374.408 5.247.393

vermeden ton CO2 ton/jr 2937 3599 20246 5716

looptijdproject restwarmteproject jaar 15 15 15 15

kosteneffectiviteit aardgas €/Nm3 ae 0,091 0,080 0,040 0,077

kosteneffectiviteit CO2 (excl. subsidie) €/ton CO2 51,1 45,0 22,2 70,8




