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Abstract

This study is an exploration of energy saving potential within a large waste processing company in the
Netherlands. Most important aspect of this study is the implementation of energy management, which
consists of four steps: energy auditing, identifICation of energy saving possibilities. implementation and
monitoring. Using the concepts of energy management the company can significanUy reduce energy
costs and environmental damage and can furthermore prepare for future legislation and boost

Ie imaoe.
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Quotes

·Wees verstandig met energie, want de wet van het behoud van energ/e geldt nlet vaor
energie. It

-Anoniem

"Een van de vele tskenen van de menselijke domheid ;s de bewondering vaor energie. Op zich
zelf Is energie een vo/kamen neutrale elgenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het
doel, waarop zij zich riehl, dat is. ..
-Jacques C. Bloem

"Energy and persistence alter all things."
- Benjamin Franklin

·Coalls a portable climate. It carries the heat of the tropics to Labrador and the polar circle;
and it is the means of transporling itself whithersoever it ;s wanted. Watt and Stephenson
whispered in the ear of mankind their secret, that a half-ounce of coal will draw two tons a mile,
and coal carries coal, by rail and by boat, to make Canada as warm as Calcutta, and with its
comfort brings its industrial power.•
- Ralph Wajda Emerson

·'s It a fact - or have I dreamt it - that, by means of electricity, the world of matter has become
a great nerve, vibrating thousands of miles in a breathless point of time? •
- Nathaniel Hawthorne

-Beter energie verbruiken is minder energie verbruiken. De kracht van energle vergroot, als Je
de kennis erover deelt.•
-Anoniem

·Being competent means the ability to control and operate the things in the environment and
the environment itself. •
- L. Ron Hubbard

·We won't have a society if we destroy the environment. •
- Margaret Mead
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Voorwoord

Oil rapport is de eindrapportage van een afstudeeronderzoek op het gabled van energie en
energiebesparing bij de van Gansewinkel Groep. De invoering van energiemanagement speelt hierbij
een centrale ro!. Met dit onderzoek sluit ik naast mijn studie Technische Bedrijfskunde oak een
levensfase, mijn studententijd, af. Ik besef me dal de vele zaken die ik tijdens mijn studie heb mogen
belaven en ervaren, niet mogelijk zouden zijn geweest zander steun van mijn ouders, vrienden en
vriendin. Ik wil ze hier dan oak hartelijk voor bedanken.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de afdeling Inkoop & Logistiek van de van Gansewinkel Groep en
de wef1(groep Energie en Milieu van de Technische Unrversiteit Ie Eindhoven. Rinus Ugen is vanuit de
van Gansewinkel Groep begeleider van het onderzoek. Dhr. Lambert (Fred) is 1- begeleider en dhr.
Keizer (Jimme) 2- begeleider vanuit de TUfe. Graag wil ik mijn begeleiders en coIlega's van de
afdeling Inkoop & Logistiek hartelijk danken voor de prettige samenwerking en hun waardevolle
ondersteunlng. Oaamaast wi! ik ook Bart van de Wouw en Jack van Heiden, beiden werkzaam bij
Maltha Glasrecycling, bedanken voor hun medewerking en ondersteuning.

Ik denk dat met de resultaten van dit onderzoek de van Gansewinkel Groep een goede start kan
maken kan het managen van haar energiestromen en bijhorende milieu-effecten. Oit zal een
belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam ondememerschap. Op deze manier kan de van
Gansewinkel Groep zich voorbereiden op een, vanuit energieperspectief, onzekere toekomst.

Martijn Wamaar
Juni2004
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Inleiding

Maatschappelijk ondememen, duurzaamheid en producentenverantwoordelijkheid zijn onderwerpen
die erg actueel zijn en steeds belangrijker worden in de hedendaagse maatschappij. Wetgeving en
eisen van de consument op dit gebied worden steeds stranger. Energie en milieu zijn onderwerpen
die hierin een centrale rol speten en die nauw met elkaar vemanden zijn. De activiteiten, zeals
ontplooid door de van Gansewinkel Groep, hebben een grate impact op mens en milieu en kenmerken
zich door een hoge energieconsumptie in de ...orm van elektriciteit, aardgas en/of fossiele brandstof.

Als de van Gansewinkel Groep zich in de afvalbrancMe wil profileren als een Mgroene- ondememing,
zal zij actief beleid mooten voeren op de onderwerpen energie en milieu. Oit onderzoek is daartoe een
eerste stap. In de praktijk b1ijkt dal energie en energiebesparing veelal geen hoge prioriteit hebben. In
de meeste gevallen staat procluctie centraal en het omgaan met en oplossen van alledaagse
problemen is soms al meer dan een dagtaak. Het geen aandacht besteclen aan energie wordt vaak
beargumenteerd met het feit dat energiegerelateerde kosten slechts een klein deel van de totale
kosten bedragen. Feit is achter dat toekomstige energieprijzen naar aile waarschijnlijkheid steeds
verder zullen stijgen en een groter aandeel van de totale kosten zullen vormen. Bovendien zijn
energiekosten in vele gevallen voor een groat gedeelte bernvloedbaar, dit in tegenstelling tot andere,
veelal vaste, bedrijfskosten. Uit dit onderzoek komt naar voren dat energiebesparing tot aanzienlijke
financil!le voordelen kan leiden. Oit wordt mede veroorzaakt doordat energiebesparing vrijwel altijd
gepaard gaat met verbeteringen op andere gebieden.

Oit onderzoek gaat in op energiemanagement en door100pt een cyclus die gericht is op het conUnu
verbeteren van de energie-efflCiency. Oak wordt in dit onderzoek de relatie tussen energie en milieu
aangegeven. De energiemarkten zijn volop in beweging en het besef dat duurzaamheid niet langer
een keuze meer is. maar steeds meer een (wettelijke en sociale) plicht wordt, grooit met de dag. Het
managen van de energiestromen en daannee oak de bijhorende milieu-effecten en bedrijfskosten, is
een goode slap richting duurzaamheid en dat is precies wat dit onderzook tracht te bereiken.
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Samenvattlng

Maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en producentenverantwoordelijkheid zijn onderwerpen
die erg actueel zijn en steeds belangrijker worden. Vrijwel aile milieuverontreiniging gaat, direct of
indirect. gepaard met energieverbruik. Hiermee zijn energie en milieu onlosmakelijk verbonden.
Samenvattend zijn VOOf'" de van Gansewinkel Groep 3 radenan om aandacht te besteden aan energie
en milieu:
1. Wettelijke eiseo; in het kader van de Wet Milieubeheer worden ondememingen verplicht gesteld

structurale aandacht te besteden aan energie en milieu.
2. Eisen van stakeholders (in het bijzonder de k1ant); k1anten beoordelen organisaties steeds meer

en steeds stranger op milieuprestaties.
3. Kostenbeheersing; de marges van de van Gansewinkel Groep nernen, onder andere door

toenemende concurrentie, verder af. Om een positief bedrijfsresultaat te behouden. is het van
belang om de bedrijfskosten onder controle te houden en waar mogelijk Ie reduceren. Hoewel
energiegerelaleerde kosten in de meesle gevallen slechts een klein deel (minder dan 5%) van de
totate koslen bedragen is het loch van belang hier structurele aandachl aan Ie schenken. Oil heeft
twee redenen:
./ Energiegerelateerde kosten zijn vaak relaUef eenvoudig beYnvloedbaar;
./ De toekomsUge energieprijzen zullen naar aile waarschijnlijkheid sterk slijgen.

Zowel de winning, hel transport als het verbruik van fossiele energiedragers. waaronder de productie
van elektricileil, veroorzaken een aanzienlijke milieudruk:

./ Bij de winning, het transport en de distributie van aardgas en aardolie ontstaan emissies naar
de luchl (met name methaan);

./ Elektricileitscentrates gebruiken grote hoeveelheden koelwater. Oaamaast ontstaan bij de
productie van elektriciteit belangrijke luchtemissies (onder andere kooldioxide (C02),

stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxlde (S02)) en vaste afvalstoffen (het zogenaamde v1iegas);
./ Uitputting van fossiele brandstoffen.

Om de energieslromen en bijhorende miJieu-effecten Ie kunnen beheersen, dienl energiemanagemenl
Ie worden loegevoegd aan hel operatlonete management. Figuur 8.1 geeft de verschillende stappen
van energiemanagement weer. Oeze stappen vormen de rode draad van dit onderzoek.

9;' ...,.., $ ,,_

RLiIIt c' •......"..., , .....
Flguur 5.1: De stappen van eoergiemanageme
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Binnen de van Gansewinkel Groep spalen de volgende energiedragers aen rol:

1. Elektrische energie;
2. Brandstof in de vorm van diesel;
3. Aardgas.

Tabel 5.1 geeft aen overzicht van de hoeveelheid en de verdeling van deze energiedragers voor de
van Gansewinkel Groep in Nederland en Belgi~.

Energledrager Hoeveelheld Eenheld Energledlchtheld
label 5.1: Verdeling energledragers Nederland en Belgte

€ 13.750.000
€ 184,000

€ 1.349.400
€ 15mlljoen

Totale kosten VG

.._...

E 0,651 k~
EO,23/m

EO,07S/kWh

Gemlddelde
kosten

88'
2.640

62
3....

Figuur S.2: Verdeling energiekosten

Energle·
Inhoud (!J)

42 GJJlon
3,3 GJlm3

3,6 MJlKWh

k~
m

kWh

21.125.000
800.000

17.300.000

In nevenstaande figuur is Ie lien dat brandslof
verantwoordelijk is voor 90% van de energiekosten
van de van Gansewinkel Groep. Daama voigt
elektriciteit (9%) Aardgas is in dit verband een
verwaarloosbare kostenfactor. Dit wordt veroor
zaakt, doordat de kosten per geleverde eenheid
energie bij aardgas erg laag zijn.
Naar aanleiding van deze analyse zijn voor de
energiestromen brandstof (veroorzaakt door
transport) en elektriciteit besparingsmaatregelen
onderzocht. Aardgas is verder buiten beschouwing
gelaten.

Diesel
Aardoas1

Elektrische energie
Totaat

Flguur 5.3: Verdellng naar Euro calegorie

....",......"

""

...."...
De veroorzaakte exteme mitieueffecten kunnen door middel
van het principe van schaduwprijzen financieel worden
gewaardeerd. Uitgaande van deze methodiek bedroegen de
transport schaduwkosten van de van Gansewinkel Groep in
2003 ongeveer 11 miljoen euro. Hiertoe is de verdeling van
het wagenpark naar Euro categorie bepaald, dit is
weergegeven in nevenstaande figuur. De van Gansewinkel
Groep was in 2003 verantwoordelijk voor ongeveer 50
miljoen transportkllometers en een totaal brandstofverbruik van ongeveer 25 miljoen liter. Er kunnen
verschillende redenen zijn om energie te willen besparen in transport, waarvan kostenreductie er
slechts een is. Energiebesparing in transport (en het verlagen van de maatschappelijke kosten) kan
bereikt worden door het nemen van verantwoorde beslissingen op de volgende gebieden:

1. Aanpassingen in de bedrijfsvoering en de logistiek;
2. Keuze van de vervoerswijze en bijhorende krachtbron;
3. Optimalisatie van het voertuig en het verbruik van het voertuig:

a. Logistieke optimalisatie en registratie
b. Technische optimalisatie
c. Optimalisatie onderhoud
d. Optimalisatie menselijke factoren.

Energiebesparing en miJieu--effecten transport
De logistieke activiteiten van de van Gansewinkel Groep veroorzaken naast een grote interne
kostenpost ook aanzienlijke schade aan milieu en leefomgeving. De belangrijkste externe milieu
effecten zijn:

,/ Energieverbruik en CO2 uitstoot;
,/ Luchtverontreinigende emissies;
,/ Geluidsoverlast;
,/ Exteme veiligheid;
,/ Ruimtebeslag en natuuraantasting door

transportinfrastructuur.

1 prognose ullgaande van gemlddelde waarden voor kantool'Vesligil'lgen; exacte gegevens niel bekend.
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De eerste slap bestaat uit strategische beslissingen en omvat o.a. locatiekeuzes en volume- en
voorraadbeheer. Op karta termijn kan op dit gabied geen energiebesparing gerealiseerd worden, maar
op lange termijn hebben aanpassingen op dit niveau aen zeer grate invloed op de totale energie
consumptie. Aanpassingen op dit niveau kunnen pas verantwoord genomen worden na een
diepgaand logistiek onderzoek (vooral m.b.t. locatiekeuzes), wat niet binnen de scope van dit
onderzoek vart.

De tweede stap bestaat uit het bepalen van de vervoerswijze met bijhorende krachtbron. De
specifieke energieconsumplie van transport verschilt per vervoersmodaliteit. Geografie. infrastructuur
en rigging in de nabijheid van spoor- en waterwegen speelt hierbij aen belangrijke rol. Vanuit
energetisch en milieuoogpunt verdient vervoer via binnenvaart en/of spoor voorrang boven
wegtransport, ervan uitgaande dat vervoer via pijpleiding geen optie is. Voor· en natransport kan de
voordelen van spoor- en binnenvaarttransport eehter teniet doen. Oak zijn er voor de binnenvaart nag
geen emissienormen voor motoren ingevoerd. oit heeft als gevolg dat vervoer via binnenvaart vanuit
milieu oogpunt niet altijd schaner is. Uit onderzoek blijkt dat vooral de aard van het product bepalend
is of een shift naar binnenvaart milieuvoordelen biedt. Met de afgegeven vervoersgaranties veor de
binnenvaart gaat de van Gansewinkel Groep de komende 5 jaar 44,4 PJ energie, equivalent met 1,2
miljoen liter diesel, besparen. oeze shift heeft een positieve uitwerking op de maatschappelijke
kosten. Een nieuwe ontwikkeling is de magelijke inzet van lZV's waarmee momenteel een
praktijkproef wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de randvoorwaarden die door de Wetgever gesteld
worden, kan inzet van LZV's leiden tot aanzienlijke energie- en kostenbesparing in het transport. Met
betrekking tot de keuze van de krachtbron kan geconcludeerd worden dat alternatieve brandstoffen
volop in ontwikkeling zijn, maar op dit moment vanuit economiseh perspectief weinig goade
altematieven beschikbaar zijn voor de verbrandingsmotor (fossiete brandstoffen). Alleen
gasvoertuigen (LNG) bieden op dit moment een goed altematief en het is van groat belang am
ontwikkelingen op dit gebied te volgen en aclief deel te nemen aan proeven met gasvoertuigen.
Gasvoertuigen kunnen de milieueffecten sterk verminderen en dragen positief bij aan het
bedrijfsimago. Bovendien is er een Europese Riehtlijn aangenomen die voorsehrijft dat in 2020
minimaal 20% altematieve brandstoffen moeten worden ingezet in het beroepsvervoer. Beredeneerd
vanuit het principe van sehaduwprijzen, is het aan te bevelen am altematieve kraehtbronnen eerst
binnen de bebouwde kom in te zetten, omdat daar de schaduwprijzen voor veroorzaakte emissies het
hoogst zijn. Het spreekt voor zich dat hiermee eerst uilgebreide proeven meeten worden gedaan.

Als de keuze voor de vervoerswijzen en kraehtbron is gemaakt, dient optimalisatie van het voertuig op
de 4 genoemde gebieden (Iogistieke optimalisatie en registratie,technisehe optimalisatie, optimalisatie
onderhoud en optimalisatie menselijke factoren) plaats te vinden. Er zijn verschiltende maatregelen
onderzocht, waarrnee optimalisatie van het gebruik van het voertuig kan worden gerealiseerd. Elke
maatregel is gescoord op economische, technisehe en organisatorische haalbaarheid. Op deze
manier is de prioriteit van elke maatregel bepaald. De top 5 prioriteit is als voIgt (zie bijlage 10):

1. oruksensor in bestuurderstoel interne transportmiddelen;
2. Monitoren brandstofverbruik en rijgedrag met terugkoppeling aan chauffeur;
3. Aanbieden cursus defensief rijden;
4. Snelheidsbegrenzer instellen op 80 km/uur Lp.v. 89 km/uur;
5. InstaUatie toerentalbegrenzer op huisvuil en reinigingsvoertuigen;

Het btijkt dat veoral de chauffeur een erg grate invloed heeft op het brandstofverbruik. Bij doarvoering
van de verschillende maatregelen, moet een totale brandstofbesparing van 10% t.o.v. de situatie in
2003 binnen 2 jaar haalbaar zijn. olt moet natuurlijk wei aangepast worden bij een toename van het
aantal gereden kilometers. oit is sen ambitieuze, maar realistisehe doelstelling en betekent een
jaarlijkse besparing van ongeveer 2 miljoen liter diesel, equivalent met 71 PJ primaire energie.
Uitgaande van een brandstofprijs van €0,55 per liter, kan een bedrag van €1,1 miljoon op jaarbasis
bespaard worden aan brandstofkosten. Ervaringen bij andere bedrijven wijzen uit dat Mn euro
brandstofbesparing ook resulteert in een besparing van Mn euro in onderhoudskosten, veroorzaakte
schades etc. Het besparingspotentieel komt daarrnee op £2,2 miljoon per jaar. Om dit resultaat te
bereiken, zal er wei structurele aandacht aan brandstofbesparing besteed mooten worden.
Management zal zich aan brandstofbesparing moeten verbinden en zal hierop moeten sturen. Veel
van de besproken maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 2 jaar, wat betekent dat
oak in oudere voertuigen gel"nvesteerd dient te worden. Of deze besparingen oak daadwerkelijk
gerealiseerd kunnen worden, zal moeten blijken uit praktijkproeven. Met de resultaten van
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praktijkproeven kan oak de werkelijke terugverdientijd worden bepaald en kan worden beslist wat de
maximum leeftijd van aen voertuig is, waarin nog ge)'nvesteerd wordt. Om het brandstofverbruik Ie
kunnen monitoran dient het brandstofverbruik nauwkeurig geregistreerd Ie worden. Oil kan door
middel van aen tankmanagement of lankregistratiesysleem. Moderne systemen werken met
magneetpassen en bieden waardevolle managementinformatie. Tankfraude zal hierdoor oak
afnemen.

Elektricneitsbesparing
Elektriciteit is verantwoordelijk voar 9% van de totala energiekosten van de van Gans8winkel Graep.
Jaarlijks wordt door de van Gansewinkel Graep ongeveer 17 miljoen kWh aan elektrische energie
verbruikt. De kosten verbanden aan dit verbruik bedragen 1,4 miljoen euro. Het grootste gedeelte van
dit verbruik komt op naam van de grootverbruikers in Nederland (12 miljoen kWh). Tabel S.2 laat de
gegevens zien van de 5 grootste verbruikers in Nederland Uaar 2003).

Off Plek (kWh) Verbrulk 2003Naam locatle AcUvltelt EANzcode Plek
kWh

Tebel 5.2; Jaartijks elektriciteltsverbruik 5 grootsle verbrulkers Nedef1and. gegevens 2003

1. Maltha Oinlelmond
2. CooIrec Eindhoven
3. CooIrec Oordrechl
4. GNQN Emmen
5. ceo Geldrop

Glas
Wlt- en bruingoed
Wlt- en bruingoed
Glas
Gevsarlijk alval

oo52918סס871687910

8716887000ooo25826
871689276000007166
oo52343סס871694631

oo53656סס871687910

1.905.229
1.079.408

928.356
757.661
549.514

1.074058
283.621
280.241
224.305
331.212

2.979.287
1.363.029
1.208.597

981.966
880.726

Om de (on)mogelijkheden van elektrische energiebesparing te onderzooken, is bij een vestiging van
de van Gansewinkel Groop, Maltha glasrecycling een energie·audit uitgevoerd.

Voor de situalie bij Maltha is een verbruiksanalyse uitgevoerd. Aan de hand van opgestelde
vermogens is bepaald welke installaties verantwoordelijk zijn voor welk gedeelle van het
energieverbruik. Op hoofdlijnen is het machinepark verantwoordelijk voor 95% van het totale
elektriciteitsverbruik. Na een verdere analyse zijn de volgende grootverbruikers naar voren gekomen:

Tebel 5.4 Grootverbrulkers mactllnepal1( Malltla

Bij Maltha blijkt dat de compressoren (34%), vooders (21 %) Nr Machines % verbrulk

en transportbanden (20%) de grootste verbruikers van ._====cc- ~m~.~'"hi'!!n.!Ipa""'-'"
elektrische energie zijn. Er is daarom in eerste instantie ~ =:~SSQ(8n ~~
verder onderzoek gedaan naar energiebesparings- 3 Transportbanoon 20%
mogelijkheden voor compressoren. Energiebesparing bij -"---""""""'''''''''"----'''''--
compressoren kan gerealiseerd worden door:
1. Optima/s compresson"egefing;
2. Aanzuigsn lucht van lage temperatuur;
3. Benutten afvalwarmte;
4. Optima/isatie druk in systeem; .
5. Vermijden lekkages;
6. Optimafisatie onderhoud.
In het geval van Maltha kan door gebruik te maken van nieuwe ventielen met een kortere sluitingstijd
naar aile waarschijnlijkheid vanaf januari 2005 een compressor van 75kW buiten bedrijf gesteld
worden. Dit levert een jaarlijkse besparing op van ruim 15 duizend euro aan energiekosten. Uit een
onderzoek, uitgevoord door Green Energy, blijkt dat door het plaatsten van phase-liners bij de
compressoren en cyclonen op jaarbasis €4.700 bespaard kan worden. Het plaatsten van deze phase
liners gaat ook gepaard met andere voordelen.

De beste manier om bij Maltha energie te besparen is een goede scheiding bij de bron; de ontdooner
van het glas. Hiermee zal ook de kwaliteit van het eindproduct toonemen. Het elektrisch
energieverbruik van Maltha dient verder op lijnniveau gemonitord te worden en dient gekoppeld te
worden aan output. Op deze manier ontstaat de zogenaamde Specifieke Energie Consumptie (SEC),
die een indicatie geeft van de prestatie van het proces. Het reduceren van het energieverbruik van de
voeders en transportbanden is aileen mogelijk door aanpassingen in de lay·out van het proces.
Aanpassingen van de lay-out gaan gepaard met behoorlijke investeringen en kunnen niet aileen uit
energie·oogpunt verantwoord worden.

2 EAN staal voor European Artide Number. Oil Is een uniek 18-djferig nummer dal de nelbeheerder heeft toegekend san een
elektridteits- of gasaansluiting. Hel nummer Is bekend bij de energieleverancier eo overige reJevante partijen. Met behulp van
ooze EAN-code worden maandelijks de afnamegegevens uilgewisseld lussen de verschillende partijen.
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Aanpassingen in de organisatie
Het iovoeren van energiemanagement vfaagt om organisatorische veranderingen. Naasl het formeel
vastleggen van taken en verantwoordelijkheden zal oak het gedrag van werknemers moaten worden
beTnvloed. De belangrijkste noodzakelijke organisatorische veranderingen die bij de van Gansewinkel
Groep doorgevoerd dianen te worden zijn de aanstelling van aen energiecoOrdinator en de varming
van aen werkgroep brandstofrnanagement (hier Iigt op dit moment de prioriteit). Daarnaast dient ook
het gedrag van medewerkers Ie worden bei"nvloed. Om aen gedragsverandering Ie bereiken kan aen
model doorlopen worden. Oit model bestaat uit een aantal stappen en begint met gericht informeren
van doelgroepen. Het is van belang dat duidelijk wordt waarom energiebewust gedrag verwacht wordt,
zodat inzicht ontstaat. Daama moet een positieve houding gecreeerd worden en er moeten
mogelijkheden geboden worden om bewust met energie om te gaan.

Energiemonitoring
Energiemonitoring is een onmisbare stap van energiemanagement. Het meten en monitoren van
energieslromen heeft een aantal doelen. Ten eerste geeft het een beler inzicht in de totale
bedrijfsvoering. Het specifieke energieverbruik van een bepaald proces of machine geeft een indicatie
van de toesland en de prestatie van dal proces (of die machine). Door het monitoren van
energiestromen kunnen afwijkingen en zwakke plekken worden gei·dentificeerd. Daarnaast is
energiemonitoring van belang voar de communicatie. Een boodschap wordt helderder wanneer deze
wordt ondersteund met harde cijfers. Tenslolte is het zonder energiemonitoring niet mogelijk om
doargevoorde energiebesparingsmaatregelen te evalueren.

Uit onderzoek blijkt dal het structureel moniloren van het energiegebruik een lucratieve bezigheid is
voar de industrie. De investeringen in procesbesturing, hardware, software, consultancy en
installatiewerk zijn, zonder subsidies, al binnen 1 tot maximaal 4,5 jaar terug te verdienen. Enerzijds is
monitoring een belangrijke peiler van energiezorg dat leidt tot energiebesparing. Anderzijds is het ook
een aanvulling op bestaande procesbesluring dat een extra dimensie geeft aan procesbewaking.
Energiemonitoring zorgt voar een constantere productkwaliteit en tot een verbetering van de
procesefficiency. De groatste prioriteit ligt op dit moment bij hel moniioren van het brandstofverbruik.
Op regionaal niveau dient op voortuigniveau het brandstofverbruik per kilometer gemonitord worden.
Input van de monitoring op regionaal niveau zijn de eigen verbruiksgegevens op voertuigniveau en de
rapportages op centraal niveau, waardoor ook de verbruiken van andere regio's inzichtelijk zijn.
Overige gegevens die bekend moeten zijn en mooten worden geregistreerd bestaan urt:

,f Voortuiginfo (matisnummer, merk chassis, bouwjaar);
,f Route-info (totale lengte, aantal stops, aard van de route);
,f Chauffeur (Ioannummer, naam);
,f Productiecijfers (vervoerde tonnages, aantalledigingen).

Op centraal niveau dient het totale brandstofverbruik van de gehele organisatie inzichtelijk gemaakt en
geanalyseerd Ie worden. Het is interessant om de verbruiksgegevens van verschillende regio's te
vergelijken. Op deze manier kunnen de regio's oak van elkaar leren. Samen met het brandstof
management team kunnen besparingsmaatregelen geevalueerd worden. De bevindingen worden
teruggekoppeld aan de regio's en er kan (bindend) advies aan de regio's worden uitgebracht. Als uit
de praktijkproeven blijkt dat bepaalde technische maatregelen positief bevallen en brandstofbesparing
opleveren, kan door de Logistieke Board besloten worden deze opties standaard in nieuw aan te
schaffen voertulgen in te bouwen.

Vanaf januari 2005 dient het elektriciteitsverbruik gemonitord te worden. Hierbij dient weI onderscheid
gemaakt te worden tussen groat- en kleinverbruikers. Sij de groatverbruikers dienen de SEC waarden
van de verschillende lijnen en/of machinegroepen op locatieniveau gemonitord te worden. Sij de
kleinverbruikers (meestal kantoren) volstaat een maandelijkse registratie van het absolute verbruik;
hier hoeft geen koppeling met output gemaakt te worden. Met behulp van deze registratie en
monitoring kan de energie-efficiency van de verschillende processen beoordeeld worden en met
elkaar vergeleken worden. Daarnaast geeft deze monitoring een gedetailleerd inzicht in het eigen
verbruik wat financiele voardelen met zich meebrengl bij de inkoop van energie.

Met de resultaten van dit onderzook kan de van Gansewinkel een start maken met de invoering van
energiemanagement. Naasl aanzienlijke kostenbesparingen draagt dit in belangrijke mate bij aan
duurzaam ondememerschap.
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Hoofdstuk 1: Bedrljfsbeschrijving van Gansewlnkel Groep BV

Oit eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van de van Gansewinkel Groep en is bedoeld om inzicht Ie
geven in de organlsatie en haar kemactiviteiten.

1.1: Algemene gegevens
De van Gansewinkel Groep is een dienstverlenend bednjf op het gebted van afvalinzameling en 
recycling. Zij profileert zich door haar diensten en in de markten waarin zij zkh beweegt, als een 50
sterren dienstverlener op het gebied van de integrale afvalbehandeling. Het bedrijf is een specialist in
lntegraal AtvaJmanagement en bledt oplossingen voor complexe afvatvraagstukken. De organisatie
richt zich voomamelijk op de zakelijke markt, waar ook het grootst8 deal van de omzet wordt
gerealiseerd. De van Gansewinkel Groep zamelt aile afvalstoffen met uitzondering van nucleair afval,
destructiemateriaal en meststoffen in en is actief betrokken bij de verwerking, sortering en recycling.
Het gaat hier om afvalstoffen als papier, karlon, vertrouwelijke documenten, metaal en glas, hout,
afgekeurde levensmiddelen, wit- en bruingoed. gevaartijk afval en restafval.

De hoofdactiviteiten van de organisatie omvatten:
./ Inzamelen en velWerken van vrijwel aile soorten afval;
./ Verzorgen diverse refnigingsactiviteiten zools vegen, kolkenzuigen, rioolreinigen;
./ Uitvoeren van op- en overslagactiviteiten ter plekke;
./ Outsourcing: ovememen van afvalzorgactiviteiten op locatie van de kJant;
./ Advisering over de behandeling van afvalstoffen, zoots preventiemogelijkheden, atval-

scheiding en verbeteringen in de interne logistiek;
./ Verzorgen van de benodigde afvalstoffenadministratie;
./ Verzorgen van klantspecifieke managementrapportages;
./' Detachering van personee! (bijvoorbeeld voor interne inzameling, sorlering, afvoer en

administratieve afhandeling);
./' Verzorgen van communicatie over de afvalinzameling.

De van Gansewinkel Groep bestaat uit een aantal vestigingen, waaronder:
./ Wit- en bruingoed recycling bedrijven in Eindhoven, Dordrecht en Belgi~; hier worden

(professionele) koelkasten en TV's, PC's en kleine hulshoudelijke apparaten (koffiezet
apparaten, broodroosters e.d.) gerecycled;

./ Glasverwerkingsbedrijven; ingezameld glas wordt hler gerecycled met behulp van de
modemste technieken;

./ Een Chemisch-Fysische-Scheidingsinstallatie (CFS) in Weert; hier worden gevaartijke
afvalstromen velWerkt en fs een installatie ontwikkeld voor de scheiding van watemoudende
stromen (bijvoorbeeld de velWerking van het afvalwater van autowasstraten);

./ Een vestiging voor de verwerking v~a::n::S::ch::::ee"",p::sa::fv.:.a::I::.; --,

./ Een aantal overslagbedrijven.

I -1---

1.2: Kerngegevens'
Bfj van Gansewinkel werken ca. 3500
mensen, verdeeld over 75 locaties in
zeven landen. In Nedertand werken
circa 2100 mensen, in BelgiA ongeveer
900 en in de ovenge landen samen 500.

Jaartijks halen de 1300 inzamel
v<>ertuigen van de ondememing
ongeveer 6,5 miljoen ton afval op in
zeven Europese landen. De omzet over
2003 bedroeg ongeveer 500 miljoen
euro. In nevenstaande flQuur is de
omzet uitgezet tegen de tijd.

, Gegeyens alkomstig uit jaatvef$Iag 2002
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1.3: Structuur
De van Gansewinkel Groep is decentraal georganiseerd. met tien regio's in de Benelux en aparte
landenorganisaties in Tsjechi~, Polen en Frankrijk. Vanuit elke regia en elk land wordt het volledige
dienstenpakket aangeboden. De Iijnen naar de ktanten zijn door deze structuur kart en snal. De regio's
worden ondersteund door een overkoepelende organisatie, met kantoren in Soerendonk en
Eindhoven. Onderstaande figuur geeft deze structuur weer.

IRaad van Bestow, van Gansewinkel Groepl

I Seerelatlf Rw9 Jl
lkl Groepsdiredie I Lid Groepsdlrectie I ILid Groepsdirectie Lid Groepsdirectie)
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Inkoop en LogiJliek LMarkeling & $.ales
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"""Flllnkrjk I LUll
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r-R&QIo'S:

'00'
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Oltllrheld Nl

LReglo's:
Limburg
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".
"'",C,,..,
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Figuur 1.2: Structuur van Gansewinkel Groep

De afdeling Inkoop&Logistiek, waar dit onderzoek is uitgevoerd, is centraal georganiseerd en verzorgt
voor de van Gansewinkel Groep de volgende laken:

./ Het inkopen van investeringsgoederen, technische gebruiksartikelen en zaken waarvan het
nuttig is deze voor de gehele Groep gecoordineerd in te kopen;

./ De ontwikkeling van inzamelconcepten en inzamelmiddelen;

./ Het capaciteitsmanagement van de vloot voertuigen inclusief het cijfermatig beheer en de
zorg voor verzekering en voertuigdocumenten.

De van Gansewinkel Groep kiest steeds voor een zorgvuldige aanpak, zawel voor het milieu als voor
de veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers en de mensen voor wie zij werkt. De
nationale en internationale regelgeving vormt dan oak het uitgangspunt van het beleid. De missie van
de van Gansewinkel Groep is om op een zeer klantgerichte wijze innovatieve en kwalitatief
hoagwaardige oplossingen te bieden voor aile afvalvraagstukken, waarbij een duurzame relatie met
opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, milieu en maatschappij centraal staat.
De van Gansewinkel groep streett naar een S-sterren dienstverlening, te weten:

R Klantgerichtheid;
R Integriteit;
R Vakmanschap;
R Veiligheid;* Innovatie.

De afvalmarkt heeft zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld. De oude oplossingen • afvalverwijdering
en storten - moeten wijken voor een nieuwe integrale aanpak van het afvalvraagstuk. De van
Gansewinkel Groep biedt zijn klanten niet langer een product aan, maar levert een totaaloplossing
voar de afvalproblematiek. Het gevolg is dat, naast inzameling en recycling, ook analyse en advies op
het gebied van afvalverwerking tot de kernactiviteiten behoren. Deze integrale afvalzorg betekent oak
meedenken met klanten op het gebied van kostenreductie, registratie en rapportage en het
delacheren van medewerkers. De van Gansewinkel Groep behoart tot de groatste ondememingen in
het vakgebied.

Dff hoafdstuk heeft een algemeen beeld gegeven van de organisatie en haar kernactiviteiten. In het
volgende hoofdstuk wordt de probleemstelJing van het onderzoek behandeld.
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Hoofdstuk 2: Probleemanalyse en opdrachtformulertng

Oit hoofdstuk is opgezet om antwoord Ie gaven op de vraag waarom dit onderzoek is uitgevoerd. Er
wordt uiteengezet welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gabled van milieu en op de afvalmarkt.
De onderzoeksopzet wordt gepresenteerd en er wordt beschreven op welke wijze het onderzoek is
ultgevoerd en welke randvoorwaarden zijn gesteld.

2.1: Ontwikkellngen op het gebied van energle en milieu
Maatschappelijk ondememen. duurzaamheid en producentenverantwoordelijkheid zijn onderwerpen
die erg actueel zijn en steeds belangrijker worden. Wetgeving en alsen van de consument op dit
gebie<:! worden steeds stranger. Energie en milieu zijn onderwerpen die hierin een centrale rol spelen
en die nauw met elkaar verbonden zijn. De activiteiten, zoats ontplooid door de van Gansewinkel
Groep, hebben een grote impact op mens en milieu en kenmerken zich door een hoge
energieconsumplie in de VOl1Tl van elektriciteit enlof fossiele brandstof. A1s de van Gansewinkel Groep
zich in de afvalbranche wil profileren als een -groene- onderneming, zal zij actief beleid moeten
voeren op de onderwerpen energie en bijhorende milieuaspecten. Vrijwel aile milieuverontreiniging
gaat gepaard met, direct of indirect, energievert>ruik. Hiel1Tlee zijn energie en milieu onlosmakelijk
verbonden. Samenvattend zijn voor de van Gansewinkel Groep 3 redenen om aandacht te besteden
aan energie en milieu:

1. Wettelijke eisen; in het kader van de Wet Milieubeheer worden ondememingen verplicht gesteld
structurele aandacht te besteden aan energie en milieu. In het verleden zijn binnen een aantal
vesligingen van de van Gansewinkel Groep met enige tussenpozen energiebesparingstudies en •
projecten uitgevoerd. Er werden hierbij in enkele gevallen verbeteringen aangebracht, maar de
vraag of een besparingsmaatregel de verwachte verbetering opleverde werd meestal niet
beantwoord.

2. Eisen van de klant; klanten beoordelen organisaties steeds meer en steeds strenger op
milieuprestaties. Het op een verantwoorde wijze omgaan met energie en milieu zal leiden tot een
positief ('groen') imago, wat commerci~le kansen met zich meebrengt. Hieronder vall ook het
nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

3. Kostenbeheersing; de marges van de van Gansewinkel Groep nemen, onder andere door
toenemende concurrentie, verder af. Om een positief bedrijfsresultaat te behouden, is het van
belang om de bedrijfskosten onder controle te houden en waar mogelijk te reduceren. Hoewel
energiegerelateerde kosten in de meeste gevallen slechts een klein deel (minder dan 5%) van de
totale kosten bedragen is het toch van belang hier structurele aandacht aan te schenken. Dit heaft
twee redenen:

./ Energiegerelateerde kosten zijn vaak relatief eenvoudig bernvloedbaar;

./ De toekomstige energieprijzen zullen naar aile waarschijnlijkheid sterk stijgen.

Het reduceren van energiegerelateerde kosten kan op twee manieren:
1. Sij een gelijkblijvend energievemruik energie goedkoper inkopen (de veroorzaakte

milieuschade en het energievemruik neamt hiermea niet af);
2. Het reduceren van het energievemruik en bijhorende milieuschade.

2.2: Aanlelding onderzoek en opdrachtformulering
De behoefte aan een onderzoek op energie. en milieugebied is ontstaan bij de centrale inkoop van
elektrische energie voor de grootvert>ruikers van de van Gansewinkel Groep. Bij de inkoop van
elektrische energie bleak dat de elektriciteitsprijzen wederom sterk gestegen· waren. De vraag
ontstond of er op dit gebied besparingen gerealiseerd kunnen worden. De oorspronkelijke
probJeemstellinglopdrachtformulering was dus gericht op het opstellen van een energiebesparingsplan
voor elektrische energie. Na analyse van de verschillende energiestromen (welke is uitgewerkt in
hoofdstuk 4, energie blnnen de van Gansewinkel Groep) op bedrijfsniveau, is gebfeken dat niet
e1ektrische energie, maar fossiele brandstoffen (voomamelijk gebruikt voor de logistieke activiteiten)
verantwoordelijk zijn voor de grootste energiegerelateerde kosten binnen de van Gansewinkel Groep.

• De eIeklrk:iteitsp~ de~ersWi Nedenand van de van Gansewinkel Groep zjjn Wi 2003 mel 35% gestegen
to.v. de sibJatie Wi 2002.

•
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Oak ward in deze fase duidelijk dat het Mnmalig opstellen van aen energiebesparingsplan (EBP) voor
aen bepaalde energiestroom niet structureel tot verbeteringen op het gabled van energie en milieu
leidt. A1s de van Gansewinkel Groep zich wil profileren als een milieubewuste en duurzame
onderneming, zal ef continu aandacht aan deze onderwerpen besteed moeten worden; management
van energie en bijhorende milieuaspecten. Naar aanleiding van de resultaten van deze analyse is
daarom baslotan om het onderzoek te verbreden en te onderzoeken op welke wijze de van
Gansewinkel Groep energiemanagement kan toepassen om op structurele wijze invulling Ie gaven
aan de onderwerpen energie en milieu. Oit proces heaft geleid tot de volgende definitieve
onderzoeksvraag I probleemstelling:

Op welke wljze kan de van Gansewinkel Groep structureel invulling geven aan de beheersing
van haar energiestromen en bijhorende milieuaspecten en continue prestatleverbetering op het
gebied van eneraie-efficiencv realiseren?

Het onderzoek bestaat uit de volgende deelstappenlvragen:

1. Identificeer en inventariseer de huidige energiestromen en bijhorende milieubelasting;
2. Identificeer en beoordeel energiebesparende maatregelen;
3. Onderzoek hoe energiebesparende maatregelen ge"lmplementeerd dienen te worden;
4. Onderzoek hoe de verschillende energiestromen gemonitord kunnen worden;
5. Geef aan welke organisatorische wijzigingen moeten plaatsvinden om structureel de

verschillende energiestromen te kunnen beheersen.

Bovenstaande deelstappenlvragen maken deel uit van de cyclus van energiemanagement, zoals deze
in hoofdstuk 3 besproken zal worden. De uitwerking van energiemanagement kan verschillen per
organisatie, maar het doel van energiemanagement is altijd hetzelfde: Continue prestatieverbetering
op het gebied van energie..efficiency.

2.2.1: Beperkingen en randvoorwaarden
Voor het onderzoek gelden de volgende beperkingen I randvoorwaarden:

./ Voor energiestromen met verwaarloosbare kosten, worden op korte termijn en in dit
onderzoek geen besparingsmaatregelen onderzocht;

./ Het onderzoek is niet logistiek van aard. Dit betekent dat routeoptimalisatie, locatie keuzes en
andere logistieke parameters niet worden onderzocht. Er wordt uitgegaan van het huidige
wagenpark en huidige routes. Ais er redenen zijn om verder onderzoek op dit gebied te
verrichten, zal dit worden aangegeven;

./ Het onderzoek is niet gericht op het optimaliseren van de inkoop van energie. De huidige
energiemarkt zal wei besproken worden, maar het doel is prestatieverbetering op het gebied
van energie-efficiency door middel van reductie van het energieverbruik;

./ Aileen milieu-effecten, veroorzaakt door het verbruik van energie, zullen in het onderzoek
besproken worden;

./ De principes van energiemanagement worden gebruikt als leidraad van het onderzoek.

2.3: Onderzoeksopzet en leeswijzer
De onderzoeksopzet is weergegeven in figuur 3.1. Het onderzoek voigt in grate lijnen de vier stappen
van energiemanagement, zoals deze in het volgende hoofdstuk besproken zullen worden. Deze zijn:
1. Energie-auditing;
2. Genereren besparingsmaatregelen;
3. Implementatie;
4. Monitoring en evaluatie.
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Flguur 2.1: Onderzoeksopzet

Hoofdstuk 3 bespreekt de verschillende stappen en definities van energiemanagement. Er wordt
aangeloond dat de cyclus van energiemanagement grate overeenkomsten vertoont met de cirkel van
Deming, waarin naar continue prestatieverbetering wordt gestreefd.

Hoofdstuk 4 begint met aen inleiding over energie en geeft aen overzicht van hat energieverbruik op
van Gansewinkel niveau van de verschillende energiestromen. Oak worden in dit hoofdstuk de
bijhorende mitieueffecten besproken.

In hoofdsluk 5 wordt een model gepresenteerd en doorlopen, waarmee brandstofbesparing in
transport gereallseerd kan worden. Vanuit beschikbare Jiteratuur, informatie van brancheverenigingen,
en leveranciers van brandstofbesparende apparaluur, worden verschillende besparingsopties
geselecteerd. Deze opties worden vervolgens gescoord op technische, organisatorische en
economische haalbaarheid. De maatregelen met de hoogste score worden in detail uitgewerkt.

Hoafdstuk 6 geeft de resultaten weer van een case studie naar de (on)mogelijkheden van elektrische
energiebesparing bij een grote glasrecycling Jocatie van de van Gansewinkel Groep. Hiertoe is ter
ondersteuning een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Naast specffieke maatregelen, toepasbaar
voor de case, zaJ worden getracht om algemeen toepasbare maatregelen te identif/ceren.

Hoofdstuk 7 gaat in op een onmisbare stap van energiemanagement; monitoring van energie. Oak
wordt aangegeven welke organisatorische veranderingen doorgevoerd mooten worden om
energiemanagement succesvol in te kunnen voeren.

Oit hoofdstuk haett de probleemsteJ/ing van het onderzoek toegeJicht. De bijhorende
opdrachtformuJering is na de analyse fase in overleg met de verschill6nde partijen aangepast en
verbreed. Het onderzoek voigt de stappen van energiemanagement, zoals in het voIgende hoofdstuk
aan bod zal kamen. Belangrijkste randvoorwaarde is dat het onderzoek niet Iogistiek van aard zal zijn
en zal uitgaan van de huidige situatie, hukJige /ocatie keuzes en huidige routes van de verschillende
voertuigen.
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Hoofdstuk 3: Energlemanagement

Oit hoofdsluk gaal in op energiemanagement. In de eerste paragraaf zullen verschillende definities
bekeken en met elkaar vergeleken worden. Daama komi de opzet van energiemanagement aan bod
en zullen de verschillende stappen van energiemanagement besproken worden.

3.1: Oeflnltle energlemanagement
Energiemanagement maakt het mogetijk om volgens een systeem de energiekosten. die voor de
bedrijfsvoering nodig Iijn. t8 beheersens. Energiebesparing en energilHlfflCiencyverbetering zijn
onderwerpen die op dit moment veel aandacht krijgen in het kader van de MJA2s en het Convenanl
Benchmarking. Ook maatschappelijk ondememen vraagt om een actieve rol op het gabied van
energie. Daarnasst dwingen de veranderingen in de elektriciteit· en gasmar1d tot een aetieve rot bij de
inkoop van energie waarbij meer inzicht in het eigen verbruik onontbeer1ijk is. Om structureel energie
(·kosten) Ie besparen zal energiemanagement toegevoegd moeten worden aan het operationele
management van een ondememing. Zoals al eerder naar voren is gekomen, zijn de belangrijkste
radenen om energiemanagement In te voeren:

" Kostenbeheersing;
" Milieuoverwegingen;
" Wettelijke elsen;
" Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
" Imago.

Er zijn wat verschi1len In definlties van energiemanagement (EM), maar het komt er altijd op neer dat
energiestromen en -kosten beheersbaar worden gemaakt door meten, registreren en bijsturen.
Energiemanagement wordt daarmee een integraal onderdeel van het operationele management van
een ondememing, net als kostenbeheersing, onderhoud, kwaliteit, veiligheid, kennis, etc.

De uitwerking van energiemanagement kan verschillen per organisatie, maar het doel van
energiemanagement is altijd hetzelfde: Continue prestatieverbetering op het gebied van energie
efficiency.

Energiemanagement vertoont grote overeenkomsten met energiezorg en energiebeheer. Novem7

omschrijft energiezorg als': ~Het op structurele en economlsch verantwoorde wijze uitvoeren van
organisatorische, technische en gedragsmaatrege/en om het verbruik van energie (ind. energie voor
de productie en het verbruik van grond- en hulpstoffen) te minimaliseren:
Uit deze definilie komt naar voren dat energiemanagement drie invalshoeken kent:

1. De organisatie;
Energiemanagement moet ingebed zijn in de bedrijfsvoering en de organisatiestructuur.
Belangrijke aspecten zijn planning, monitoring, inforrnatievoorziening en het vasUeggen van
verantwoordelijkheden.

2. De techniek;
De aanpak van energiemanagement is afhankelijk van de processen en bedrijfs
omstandigheden die specifiek zijn voor elke sector. Technische maatregeJen maken onderdeel
uit van energlemanagement, zowel binnen de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld innovatieve,
milieuvriendelijke processen) als informatievaorzjening (ondersteuning).

3. Hot gedrag;
Energiemanagement dient rekening te houden met de sociale factoren van de organisatie,
waaronder de stijl van leidinggeven, gOOrag van wer1u1emers en de organlsatiecultuur .

S Bron: Tumer, W.C., Energy Management Handbook, School d Industrial engneemg and Management, 0Idah0ma State
l.WYersity, 1997.
• Meef Jatlln Atspraken (MJA) energie etriciency zjjn OYefeenkomsten tussen de CMKtwtid en bedrijYen en instellingen OYer het
effec::liever en etrici6nter inzellen van energie.
J Ncwem. de Neder1andse orgarisatie voor energie en milieu. is een agentschap van hel Minlsterie van Economische zaten. De
rrissie van Ncwem is wertlen aan een duurzame samenlew.g, zowet in NedetIand aIs daarbuiten (bron: h~:JIwww.novem.nl).
• Bron: Ncwem, Referentie Enetgiezofg met Leidraad, deoembef 2002.
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Flguur 3.1: Cirkel van Deming
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Niet aileen de uitvoering, maar oak de planning,
monitoring en opvolging van de ingevoerde
maatregelen zijn van belang. Met andere wQorden.
energiemanagement is hat voortdurend doorlopen
van de cyclus: beleid maken, aeties plannen.
maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op
basis daarvan weer nieuw beleid maken. Met daze
cyclus is het mogelijk om continue verbetering Ie
realiseren, zoals voorgesteld in de welbekende
cirkel van Deming. Daze cirkel is hiernaast
weergegeven. De door Novem gebruikte definitie is
dus niet compleat en moot worden uitgebreid met de
hier genoemde stappen.

I• ':'" -• _.~, t .' ,-.....;

_'~_:"'-' . I·
"C..' -',," -- ••- .~~." ,.. .- I

Lc4>.i:" .
lw--- --'

Tijd

De aangepaste definitie van energiemanagement is dan als voigt:

"Energiemanagement is hat op structurele en economisch verantwoorde wijze plannen, uitvoeren en
monitoren van organisatorische, tachnische en gedragsmaatregelen om het verbruik van energie
(incl. energie voor de proeJuctie en het verbruik van grand- en hufpstoffen) te minimafiseren en het
voeren en continue aanpassen van een gedegen befeid op het gebied van energie en bijhorende
milieu-asDecten.•

3.2: De opzet van energiemanagement
De opzet van energiemanagement is schematisch weergegeven in onderstaande figuur9

• Aan de
figuur zijn de stappen van de cirkel van Deming toegevoegd. De belangrijkste voorwaarde voor het
slagen van energiemanagement is dat het (operationele) management zieh verantwoordelijk voelt
vocr een succesvolle uitvoering van energiemanagement. Het management dient aetief doelstellingen
vast te leggen en oak te registreren of doelsteliingen worden gehaald. A1s de doelstellingen niet
gehaald worden, dient bijsturing plaats te vinden. Energiemanagement dient dus niet gezien te
worden als een project, maar onderdeel van het algemene management dat met een vaste frequentie
onder de aandacht dient te komen

EnMu...............

..[1.
Commitment manageml1lt

Tallenlln Wlf8/ltwoordeJfkheden

l T
Energle.wltlngI 'D",~"- ..b\·Op$teIIen~.

o$p«ifieke Entffgie---.......- lIIonltcnft en eYalueqn

oTechnltJdIe. economildle en oGebt1D: van~
otpafiMloriJdte~ oOpze/fM ntgIslratiuyltwm-DoMn_ ·R~.~

oPlanning m.ketl

~---1 e-

~ Implemene.... '-fIarings-~.......--.
oBetrolckenheid medIi •• lIrirenI

Do ·1

Flguur 3.2: Energiemanagement

~ Bron: Kannan, R., Boie, W., Energy management practices in SME - case study of a bakery in Germany, Energy Conversion
and Management 44, Pergamon 2003. bewerkl.
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Het managen van energie volgens dit schema leidt tot een situatie van continue verbetering op het
gabied van energie-efficiency. De in de figuur weergegeven stappen van energiemanagement zullen
in de volgende paragrafen worden besproken.

3.2.1: Commitment management
De betrokkenheid van (hoger) management is een belangrijke vOOfWaarde om energiemanagement
succesvol in Ie voeren. Zander commibnent op management niveau zal energiemanagement niet
slagen. Energiemanagement begint met het formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden
op dit gabied. Het is van belang dal in de gehale organisaUe bewustheid ontstaat op dit gabied en dal
medewerkers actief bij het proces betrokken worden 10. Oat betrokkenheid van medewerkers van groot
belang is. blijkt oak uit het feit dal uit door Novem uitgevoerde Energiepotentieelscans is gebleken dal
ongeveer de helft van de gevonden energiebesnaringsmaatregelen direct of indirect Ie maken heeft
met het beTnvtoeden van menseHjk gedrag I. In hoofdstuk 7 zal besproken worden welke
organisatorische veranderingen plaats mooten vinden om energiemanagement succesvol in te
voeren. Oak wordt in dit hoofdstuk een model gepresenteerd waannee gedragsverandering bereikt
kan worden.

3.2.2: Energle auditing (act)
Voor hat initieel opzetten van een energiemanagementsysteem, zal een energiebalans moolen
worden uitgewerkt. De energiebalans geeft een overzicht van de situatie op dat moment. Om deze
balans op te kunnen stellen, zal infonnatie verzameld mooten worden. Het gaat dan nlet aileen om
verbruiksgegevens, maar oak om productiegegevens; het energieverbruik is immers sterk afhankelijk
van de hoeveelheid gerealiseerde productie. Hieronder is een concept van een massa· en
energiebalans weergegeven. Oil concept kan ook bij de van Gansewinkel Groep worden gebruikt. Hel
gaat erom dat het energieverbruik gerelateerd wordt aan een bepaalde output. Het kenge18l dat
hlerdoor onts18at, kan worden gebruikt voor moniloring en evaluatie doelelnden op locatieniveau.

Tabel 3.1: Concept massa- en enefglebalans

Input Mas.. Energle Output
(kg) (GJI

Mas.. E~le

(!tgl (GJ)
Basis materiaal
5ecundalre materlalen
Energledragers
Totaal

Product
Ullval
Enefgievenies
Towl

3.3.3: Identlflceren energiebesparlngsmaatregelen (plan)
Door middel van een energiebesparingsonderzoek (oak wei energiepotentieelscan genoemd) kunnen
energiebesparingsmaatregelen worden gernven18riseerd. Ook via branchevereniglngen, gespecia·
liseerde organisaties en leveranciers van energiebesparende apparatuur kan een inventarisatie
plaatsvinden. Door middel van een lechnische, economische en organisatorlsche analyse, kan
veIVo/gens bepaald worden of de desbetreffende maatregel doorgevoerd dient Ie worden. Op basis
van het verkregen inzicht in de energiebalans en besparingsmogelijkheden kunnen doelstellingen
(targets) worden gesteld. Targets dienen bepaald te worden aan de hand van opgestelde kenge18l1en,
zoals het specifieke verbruik van energiestromen (bijvoort>eeld kWh per ton verwerkt product of
brandstofverbruik per gereden (ton)kilometer).

3.3.4: Implementatie energiebesparingsmaatregelen (do)
Terwijl energiemanagemenl een pennanenl onderdeel van de bedrijfsvoering dienl te zijn, kan de
implementatie van energiemanagemenl en energiebesparingsmogeHjkheden het beste worden

10 Bran: Tt.mer, w.e., Energy Mar\agMlent Handbook, SChool of Industrial engineeMg and Management. Oklahoma State
lJriversity,1997.
II Bran: NoYem. Referentie Energiemrg met leidraad: Systematische en wortdurende verbetering van de energie-effic:iency In
de Industl1e en utiliteilSbOuw. versie deoBmber" 2002.
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aangepakt als aen project. Het doel, de middelen, de organisatie, het budget en de tijdsplanning
moeten van levoran worden vastgelegd. Voor de ontwikkeling en implementatie van aen
energiemanagementsysteem I monitoringsysteem is kennis nodig van het bedrijf, van management en
van energietechniek. Voor energietechniek wordt vaak ondersteuning buiten de organisatie gezocht.
In de praktijk zal aen besparingsmaatregel eerst kleinschalig (in de vorm van aen proof) worden
gei"mplementeerd. AJs uit de proof blijkt dal de besparingsmaatregel daadwerkelijk tot energie
besparing laidt en ef geen of verwaarloosbare negatieve bijeffecten optreden, kan beslatan worden
om de maatregel grootschalig in ta voeren. Betrokkenheid en instructie van de betrokken
medewerkers is hierbij van wezenlijk belang; zij zijn immers de mensen die met de maatregel mooten
gaan werken 6f juist de mensen waarop de maatregel van toepassing is. Goede communicatie met de
betrokken partijen is dus van groot belang. Er dient een positieve houding ten opzichte van de
getroffen maatregelen gecreeerd te worden. Het wei of niet creeren van die positieve houding is het
resultaat van de balans tussen voor- en nadelen van de betreffende maatregel. zoals de doolgroep
deze ervaart. De belangrijkste voordelen waarop gewezen moot worden zijn, in het geval van de van
Gansewinkel Groep kostenbesparing, een lagere milieubelasting en een positief bedrijfsimago

3.3.5: Monitoren en evalueren (check)
Zonder monitoring is het niet mogelijk om de gei"mplementeerde maatregel te evalueren en is er geen
of onvoldoonde inzicht in het eigen energieverbruik . Op het gebied van monitoring is een belangrijke
rol weggelegd voor inforrnatiesystemen. Er zijn verschillende energiemonitoringsproducten beschik
baar. In hoofdstuk 7 zal energiemonitoring verder worden besproken.

De volgende stap in de cyclus van energiemanagement is het opstellen van de nieuwe energiebalans,
waarna opnieuw energiebesparingsopties ge"lnventariseerd en geanalyseerd kunnen worden. Hiermee
is de cirkel niet aileen rond, maar wordt deze oak steeds opnieuw doorlopen en wordt een situatie van
continue verbetering op het gebied van energie-efficiency gerealiseerd.

Oft hoofdstuk heeft een overzicht gegeven van de principes van energiemanagement. Het onderzoek
zal globaal de verschillende stappen van energiemanagement vofgen. Energiemanagement vertoont
grote overeenkomsten met de cirkel van Deming, waarin naar continue prestatieverbetering wareft
gestreefd. De definftie van energiemanagement is daarom uitgebreid met de stappen in de cirkel van
Deming. De inventarisatie van de energiestromen op van Gansewinkel niveau is de eerste stap van
energiemanagement bij de van Gansewinkel Groep. Oil wordt in het vofgende hoofdstuk besproken.

11
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Hoofdstuk 4: Energle blnnen de van Gansewlnkel Groep

Oit hoofdstuk gaat diaper in op energie. A1lereerst wordt aangegeven wat energie is en welke
energiedragers een rot spelen binnen de van Gansewinkel Groep. Ook wordt de ralaUe tussen energie
en milieu besproken. Daama zullen de energiestromen diesel en elektriciteit in maer detail aan bod
komen. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de liberalisering van de elektrische
energiemariden in Neder1and en Belgit!. Door de huidige instabiliteit op daze energiemarkten. is er
sprake van een f1uctuerende energieprijzen.

4.1: Over.nergie
Hoewel energie een begrip geworden is dal dagelijks voorkomt in ons spraakgebruik en een
belangrijke rol speelt in natuurwetenschappen, techniek en economie. is er geen sluitende definitie
van Ie gaven. Het begrip energie won:H gebruikt om een nk3t-materieel object weer Ie geven, dal de
oorzaak van veranderingen kan veridaren. In de productiepraktijk doet energie zich voor in twee
vormen l2

:

1. Opgeslagen energie, gebonden aan energiedragers;
2. Energietransport.

De economie van Neder1and en andere geTndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet
van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers. Deze
fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij en dienen als grondstof voor de
productie van vele secundaire grondstoffen. In Nedet1and wordt aardgas en aardolie gewonnen.
5teenkool is in ons land economisch niet meer winbaar, de steenkoolmijnen in Limburg zijn in de jaren
zeventig gesloten. Voor sleenkool en aardolie is Nederland aangewezen op import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in etektriciteitscentrales en warmtekracht
installaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kemcentrate
(Borssele) draagt slechts voor een klein deel (4,1% in 2001 1

') bij aan de totate binnenlandse
elektriciteitsproductie. Behalve dat aardolie en aardgas een belangrijke rol hebben in de energie
voorziening, worden deze stoffen ook niet-energetisch gebruikt als grondstof voor de productie van
bijvoorbeeld plastics en kunstmest.

Zowel de winning, het transport als het verbruik van fossiele energiedragers, waaronder de productie
van elektricileit, veroorzaken een aanzienlijke milieudruk:

./ Bij de winning, het transport en de distribuUe van aardgas en aardolie ontstaan emissies naar
de lucht (met name methaan);

./ Elektriciteitscentrales gebruiken grote hoeveelheden koelwater. Daamaast ontstaan bij de
productie van elektriciteit belangrijke luchtemissies (onder andere kooldioxide (C02),

stikstofoxiden (NO.), zwaveldioxide (502)) en vaste afvalstoffen (het zogenaamde v1iegas);
./ Uitputting van fossiele brandstoffen.

Hieruit blijkt dus de nauwe relaUe tussen energie en milieu. De energiegerelateerde emissies naar de
luchl dragen vooral bij aan de milieuthema's 14 "Verandering van klimaat (broeikaseffectt en
"Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging.·

Binnen de van Gansewinkel Groep spelen de volgende energiedragers een rol:
1. Elektrische energie;
2. Brandstof in de vorm van diesel;
3. Aardgas.

Tabe14.1 geeft een overzichl van de hoeveelheid en de verdeling van deze energiedragers voor de
van Gansewinkel Groep in Nederland en Belgia.

12l.anbett. A..J.O., Energie en proWctie, Lenma, 2001.
lJ Bron: CBS.
.. Hel kablnet rormuIeerde In het eerste Nationaal MiIieubeIeid:sp (VROM, 1989) het themageric:hte rniIieubeIeid. Een
miieutherrla Is de noemer van een 'o"flt'Z3In8Iing nauw mel ekaar vetbonden PI obIemen, zoaIs klimaaMltandel1ng. vem.ring en--
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Tabel 4.1: Energiedragers binnen van de van Gansewinkel Groep: hoeveelheden, energie-inhoud en kosten
Energledrager Hoeveelheid Eenheid Energiedichtheld Energle· Gemlddelde

inhoud (!J) kosten
E 13.750.000

E 184.000
E 1.349.400

E 15 ml1joen

Totale koaten VG

o Afadvt-i>;en

• SociBle ",en
o l"II<ocpw_'- '*'<leilgoedlIren

.1'I!nsk>enlnlen

o Enefgjekollen

€ 0,65/ k~
EO,231m

E 0,0781 kWh

887
2.640

62
3.589

..,

'.'

Flguur 4.1: Kostenstromen als percentage van de omzet (2002)

42 GJtton
3,3 GJfm3

3,6 MJlKWh

k~
m

kWh

21.125.000
800.000

17.300.000

Uit tabel 4.1 komt naar voren dal aardgas
binnen de van Gansewinkel Graep de
energiedrager is met de grootste energie·
Inhoud, gevolgd door dieselbrandstof en
eleklriciteit. Aardgas wordt aileen gebruikt
voor verwarmingsdoeleinden. Om aen
overzicht te krijgen van de verschlllende
kosten op bedrijfsniveau is in figuur 4.1
aen aanta! kosten weergegeven als
percentage van de omzet. Hieruit blijkt dat
de energiekosten 3% van de totale omzet
bedragen (gegevens over 2002). De
omzet in 2002 bedroeg € 492 miljoen.

Diesel
Aardgas'S
Eleklr1sctle anergic
Tolaal

In figuur 4.2 is te zien dat brandstof
verantwoordelijk is voor 90% van de
energiekosten van de van Gansewinkel
Groep. Daama voigt elektrieiteit (9%)
Aardgas is in dit verband een verwaar
loosbare kostenfaetor. Dit wordt veroor
zaakt doordat de kosten per geleverde
eenheid energie bij gas erg laag zijn. Dit
blijkt uit label 4.2. Hier is ook te zien dat
elektrieiteit de meest dure vorm van
energie is.

Aardgas

'"

TabeI4.2: Kosten energiedragers
~__~=_Brandstof

90%

Energiedrager Gemlddelde
koaten IE)

Diesel
Aardgas

Elektriciteit

O,65/k~
0,25/ m

0,091 kWh

Kosten per
geleverde GJ

E 15,14
E0,076
E 25,00

Flguur 4.2: Verdellng energlegerelateerde kosten

Het blijkt dus dat aardgasverbruik een verwaarloosbare kostenfactor is. Binnen de van Gansewinkel
Groep wordt aardgas op dit moment aileen gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Randvoorwaarde
van het onderzoek is dat energiestromen met verwaarloosbare kosten, niet verder besehouwd zullen
worden. Aardgasbesparing is daarom niet in dit onderzoek meegenomen. Op lange termijn is het wei
aan te bevelen om ook hier onderzoek naar te doen, omdat ook hier verbeteringen mogelijk zijn. Op
dit moment heeft djt eehter geen prioriteit. In de volgende paragrafen zullen de energiestromen diesel
en elektriciteit in meer detail aan bod komen. Hier zijn immers voor de van Gansewinkel Groep relatief
de grootste voordelen te behalen 16.

4.2: Diesel
Diesel wordt gemaakt uit aardolle en bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen en enkele
additieven om de eigenschappen van de brandstof te verbeteren. Diesel bestaat uit een zwaardere
fraetie van de koolwaterstoffen dan benzine en is daardoor minder vluehtig en heeft een hogere
energiedjehtheid dan benzine. De samenstelling van diesel is in de loop van de tijd veranderd en zal
door nieuwe Europese eisen nog verder veranderen. Bijna aile voertuigen van de van Gansewinkel
Groep rijden op diesel, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen witte en rode diesel. Op rode
diesel worden minder belastingen geheven, waardoor de literprjjs goedkoper is dan de reguliere, witte

,~ Prognose ultgaande van oemlddelde waarden voor kantoorvestigingen; exacte gegevens nlet bekend.
,e rer Indicatie: De kostenbesparing van 1% minder brandstofverbrulk is gelijk aan de kostenbesparing horende bij een reductie
van het aardgasverbrulk van 75%.
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diesel. Rode diesel mag echter maar voor een klein aantal toepassingen worden gebruikt. Blj de van
Gansewinkel Groep mag rode diesel aileen worden gebruikt ...ocr verwarmingsdoeleinden en in aen
klein aantal voertuigen, o.a. veegwagens en kolkenzuigers.

4.2.1: Mili.u~ff.ct.n transport
Naast een grote kostenpost laidt het dieselverbruik van de van Gansewinkel Groep tot aen belasting
van het milieu. De doelgroep Verkeer en vervoer was in 2000 verantwoordelijk voor circa 16% van de
broeikasgasemissles, onder andere kooldioxide. in Nederland17

• De emissies van daze stoffen zijn
verantwoordelijk voor het versterkte broeikaseffect. dal een k1imaatverandering tot gevolg kan habben.
Van de verzurende emissies. stikstofoxiden, zwaveldioxkte en ammoniak. kwam eenderde in 2000
voor rekening van de doelgroep Verkeer en vervoer. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer de
belangrijkste veroorzaker van de verspreiding van fijn stot en is zjj een belangrijke bron van geluid- en
geurhinder. oeze geluid- en geurhinder is een voorbeeld van een extern effect van transport. Onder
exteme effecten worden effecten verstaan waarmee de veroorzaker geen rekenlng hoodt bij zjjn ot
haar beslisslng over mobiliteit. Verhoet1

& onderscheidt een drietal typen exteme kosten van mobiliteit.
oit geldt voor aile transportmodaJiteiten, maar de externe effecten kunnen per modaHteit verschillen:
1. Exteme effecten die het gevolg zjjn van daadwerkelijke transportactiviteiten en daarmee tot de

marginale kosten behoren: congestie, verkeersslachtoffers, geluidhinder, stankhinder en de
emissies van schadelijke stoffen. Brannen van emissies bij de verbranding van diesel:
.,f" Kooldioxlde (C02) wordt gevormd bij verbranding van het in de diesel aanwezige koolstof.

Hierdoor is de COremissie evenredig met het brandstotverbruik en kunnen emissiereducties
aileen worden bereikt door energiebesparing en in geringe mate door overschakeling op
brandstoffen met een lager koolstotgehalte;

.,f" Koolmonoxide (CO) wordt gevormd bij een onvolledige verbranding van motorbrandstoffen;

.,f" 5tikstotoxiden (NO,,) worden in de motor gevormd door verbranding van stikstot uit de lucht.
oit proces vindt in ongeveer dezeltde mate plaats in benzine!LPG- en dieselmotoren;

.,f" Zwaveldioxide (502) ontstaat door verbrandlng van het in de brandstot aanwezige zwavel;

.,f" Fijn stot. Bijna 80% van de emissie van fijn stot door verkeer en vervoer ontstaat bij de
verbranding van dieselolie ('dieselrook'); circa 15% is afkomstig uit slljtage van wegdek,
banden, remvoeringen en bovenleldingen. Op deze manier ontstaat het zogenaamde fijne stot
(PM ,O1')

2. Exteme effecten, veroorzaakt door stilstaande voertuigen: het gebruik van publieke ruimte tijdens
het parkeren en congestie op parkeerplaatsen. Hierbij hoort ook de vervuiling ten gevolge van de
productie en verwerking van voertuigen.

3. Exteme kosten die sterk zijn gerelateerd aan het bestaan van intrastructuur: barriere-effecten,
doorsnijding van landschappen (versnippering) met onder andere nadelige effecten op
ecosystemen en visuele hinder (horlzonvervuiling).

In het volgende hootdstuk worden een aantal externe milieu-effecten, veroorzaakt door de legistieke
activiteiten van de van Gansewinkel Groep, gekwantificeerd en financieel gewaardeerd.

4.3: Elektrlcltelt
Elektriciteit wordt in dit onderzoek opgevat als het transport van elektrische energie en is
geassocieerd met elektrische lading, een eigenschap van bepaalde elementaire deelljes. Elektrische
activiteit doet zjch overal en constant voor in het unlversum. Elektriciteit wordt gegenereerd,
getransporteerd en geconverteerd in warmte, licht, beweging en andere varmen van energie door
middel van zowel natuurlijke processen als door objecten, gebouwd door de mens. Elektriclteit kan op
verschillende manieren en met gebruik van diverse brennen worden opgewekt en kan bijna zonder
tijdvertraging worden getransporteerd over lange atstanden. Elektriciteit kan effici6nt worden omgezet
in andere varmen van energie en kan worden opgeslagen. In hootdlijn bestaan er drie manieren om
elektriciteit op te wekken:

1. Ornzetten van de chemische energie van tossiele brandstoffen in elektrische energie;
2. Omzetten van kemenergie in elektrische energie;
3. Gebruik van duurzame energiebronnen.

Op de volgende pagina wordt kart de huidige elektriciteitsmarkt in zowel Nederland als Belgi6
geschetst. oit zjjn namelijk de belangrijkste landen voor de van Gansewinkel Groep.

" Bron: mlIleooompendiu van Rijksinstituut voor YOksgeztJndheid en miieu.
Ie VerhOef, E.T., Economic EI'Iidency and Social Feasibiity In the Regulation of Road Transport Extema1ities. TII'Ibergen
Institute. Amsterdam, 1996.
,. PMMl staat YOOr deeIIjes mel een dlametef kIeiner dan 10 j,n.
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4.3.1: Elektriciteitsmarkt Nederland
In Nederland bastaan vijf grote productiebedrijven die samen elektriclteit opwekken; Essent, Nuon,
Electrabel, E.On en EPZ. In hun energiecentrales wordt stroom opgewekt door verbranding van
fossiele brandstoffen (gas. alie, en kolen) of door gebruik te maken van kernenergie. De
elektriciteitsvraag op de Nederlandse elektriciteitsmarkt wordt nag steeds voor het grootste gedeelte
gedekt met grootschalige elektriciteitscentrales. Tot 1998 bedroeg het aandeel van de centrale
productie nog bijna 60%. Nadal de elektriciteitsmarkt is geliberaliseerd is het aandeel van de centrale
productie teruggelopen tot net iets boven de 50%. In dezelfde periode is de import van elektriciteit
toegenomen van ruim 11% in 1998 tot 18% in 2000. De groei van de decentrale productie gaat sinds
1998 geUjk op met de greei van de totale elektriciteitsvraag. Het aandeel van decentrale productie Iigt
sindsdien op ongeveer 30%20. De duurzame energie omvat de wind- en waterkracht alsmede PV
installaties (zonne-energie). Het opgesteld vermogen hiervan neemt ieder jaar toe, vooral van het
windvermogen en de inzet van biomassa. Het totale aandeel van duurzame energie t.o.v.
conventionele elektriciteitopwekking is echter nog altijd erg klein.

4.3.2: Elektriciteitsmarkt Belgiii
In Belgi~ zijn Electrabel en SPE de belangrijkste producenten van elektriciteit. In 1995 hebben zij een
samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam CPTE (Commissie voor de Productie en het
transport van Elektriciteit) waarin Electrabel een belang heeft van 91,5% en SPE een belang van
8,5%. Het overgrote deel van de Belgische elektriciteitscentrales is eigendom van CPTE. Momenteel
is de productie van elektriciteit nag een quasi monopolje~activiteit van CPTE. In 2000 kwam 57,1%
van de totale productie van kemenergie, 40,8% van klassiek thermische centrales, 2,1 % was
hydraulisch en het aandeel hernieuwbare energie was praktisch nihil21

.

De elektriciteits- en gasmarkt in Nederland en Belgie is de laatste jaren, onder invloed van de
liberalisering, sterk veranderd. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze liberalisering en beschrijft de
gevolgen van deze veranderingen voor de van Gansewinkel Groep.

4.3.3: Elektriciteit binnen van de van Gansewinkel Groep
Jaarlijks wordt door de verschillende vestigingen van de van Gansewinkel Groep ongeveer 17,3 GWh
elektrische energie verbruikt. Hiervan wordt ongeveer 12 GWh door grootverbruikers in Nederland en
1,8 GWh door grootverbruikers in Belgi& verbruikt. Onderstaande tabellen geven hiervan een
overzicht.

Tabel 4.3: JaarUjkS elektridleitsverbruJk grootverbnJikers Nederland, geoevens 2003
Naam locatie Actlvlteit EANti code Plel(b Off Plel(N Verbruik 2003

(kWh) (kWh)
1. Mallha Ointelmond Glas 871687910000052918 1.905.229 1.074058 2.979.287
2. CooIrec Eindhoven Wit- en brulngoed 87168870000002582e 1.079.408 283.621 1.363.029
3. CooIrec Dordrechl Wil· en brulngoed 871689276000007166 928.356 280.241 1.208.597
4. GNON Emman Glas 871694831000052343 757.661 224.305 981.966
5. CCDGeldrop Gevaarlljk afval 871687910000053656 549.514 331.212 880.726
G. VG Amslerdam <>p. en overslag 871685900007813454 367.716 177.085 544.801
7. Destra Data Breda Vertrouwelijk papler 871687910000044081 623.530 33.419 656.949
8. VG Vlaardingeo Op- eo overslag 871689200000OO5549 468.573 150.643 619.216
9. CFS Weert 14 Afvalwaler 871692450000036270 322.170 222.101 544.271
10. CFS Weert 10 Atvalwaler 871692400000536010 224.793 178.578 403.371
11. YGYelp Papler 871687120000338855 328.016 43.918 371.934
12. VG Zutphen Op- en overslag 871687120000230012 297.864 39.478 337.342
13. VG Drachlen, Ller 2 Op- en overslag 871687120000016517 196.926 103.832 300.758
14. VG Ugnac Rucpheo Papier 871687910000086364 245.566 62.679 308.245
'5. YO Drachten. Uer 8 Op- en overslag 871687120000016524 162.576 59.883 222.459
16. VG ALT Groningen Papler 871694831000044973 106.488 15.370 121.858
17. VGVenlo Op- en overslag 871688520000058712 47.488 35.980 83.468

Totaal (kWh) 8.611.874 3.316.403 11.928.277

20 Bron: Energle In cijfers, Energleood8fZ08k Centrum.
t1 Bran: V1aamse Reguleringslnstanlie voor de eleklriciteits- en gasmarld.
ZI EAN staal voor European Artlde Number. Oit is een unlek Hk:ijferig nummer dal de netbeheerder heefl toegekend aan een
eleklriciteits- of gasaansluiting. Hel nU/M"IElr Is bekend bij de eoergieleverander en overige relevante partijeo. Met behulp van
daze EAN-code worden maandelijkS de afnarnegegevens ullgewlsseld tussen de versc:hiltende partijen.
ZI Eleklricitelisverbrulk tussen 7:00 uur en 23:00 uur.
2< Eleklriciteltsverbruik tussen 23:00 uur en 7:00 uur.

15



rUle
Tabel'U: Jaatlijk$ elektriciteltsverbruJk grootvertlruikeB Be!gi!, gegevenS 2003

Num IocaUe ActIvltelt EAH code Plek Off plek (kWh) Jaarlljks
(kWh) Yerbrul~

(kWhl,.
VG """""" W1t- en brulngoed 541448810000025811 356.... 85.415 442.409

2. VG ... CC{j' I garage 541448810000167481 297.267 136.812 434.079
3. Vanadlt8f Recydage Op-on_ 541448810000130041 251.488 110.896 362.384
4. Maltha Kaulille - 541449206000058970 180.642 32.633 213275
5. """"" Op-en_ 541448810000130133 00.012 38.217 128.229
8. VG Ronse Op-en_ 541448810000123005 504.756 35.076 89.832
7. _NVSO Op-on_ 541449206000097450 70.580 ..... 79.228

••
RPl_

""'"" 541«9206000085655 35.758 11.682 47.440
Totaat (kWh) 1.337.497 459.3n 1.796.874

4.3.4: Emissl•• door elektriciteitsvoorziening
Het opwekken van elektridteit gaat gepaard met een aantal, reeds besproken, milieu-effecten. De
samenstelling en de hoeveelheid van daze emissies is sterk afhankelijk van de verhouding tussen de
verschillende methoden van elektriciteitsopwekking. Daze verhouding verschilt per land en is vooral
afhankelijk van de in het betreffende land aanwezige grandstaffen. De emissies worden veroorzaakt
door:

.,f' De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en
warmteproductie;

.,f' De winning van gas en alie, zowel op het land als op zee;

.,f' Het transport en de distributie van energiedragers.

De emissies veroorzaakt door elektriciteitsproductie bestaan voomamelijk uit CO2 , NO" en SO/7. In
hoofdstuk 6 worden de emissies, veroorzaakt door het elektrisch energieverbruik van de van
Gansewinkel Groep gekwantificeerd en financieel gewaardeerd.

Uit dit hoafdstuk is gebJeken dat binnen de van Gansewinkef Groep drie energiestromen van belang
zijn. Brandstof Is verantwoarde/ijk voor de grootste energiegere/ateerde kostenpost, gevolgd door
e/eldriciteit en aardgas. Op korle termy·n is het niet interessant am onderzoek te verrichten naar
aardgasbesparing; de prioriteit ligt by de andere energiestromen. Voor aardgas zulfen daarom in dit
onderzoek geen besparingsmaatregefen gernventariseerd worden. Oat wi/ overigens niet zeggen dat
aardgas niet opgenomen moet worden in energiemanagement. De prioriteft ligt op dit moment echter
voomamelijk bij brandstof en in mindere mate bij efeldriciteit. Het vo/gende hoofdstuk bespreeld
energiebesparing in transporl. Hoofdstuk 6 gaat vervofgens in op besparingsmogefijkheden van
e/eldriciteit in de vorm van een case onderzoek bij een grootverbruiker van e/eldrische energie.

Zll Gegeven$ alkomstig van offefte Watl-Plus.
• ceo staal voor ChenUch Depot. HieI worden gevaarlijke afvatsloffen op. en ovetgeSIagen.
ZJ &on: Novem, qfets en TabeIIen, 2002, gebaseeftl op situatie 2002.
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5.1: Inleldlng en onderzoeksopzet
Atvalstoffen worden, vanaf het ontstaan
tot aan de definitieve eindbestemming,
vaak verschillende keren bewerkt, op-,
overgeslagen en vervoerd. Dil transport
gebeurt grotendeels met vrachtwagens
en is hierdoor verantwoordelijk voor een
hoge energieconsumptie in de vorm van
dieselverbranding. Bovendien laidt dit
transport tot de uitstoot van grote
hoeveelheden schadelijke slaffen en
draagt bij aan de mi1ieuproblematiek. In
dit hoofdstuk wordt uiteengezet op
welke manier de van Gansewinkel
Groep energie kan besparen in haar
transportactiviteiten. De opzet van dit
hoofdstuk is weergegeven in neven
staande flguur. Aflereerst zal het huidige
brandstofverbruik met bijhorende kosten
van de van Gansewinkel Groep worden
bepaald en geanalyseerd. Om inzicht t8
krijgen in veroorzaakte milleuschade za!
het principe van schaduwprijzen worden
behandeld. Vervolgens zullen m.b.v. FI 51' 0ncIefZ0e t Iebe rl
literatuur en ervaringen bij andere guur. . ksopze energ spa no transport

bedrijven (best practises) besparingsmogelijkheden worden gel"nventariseerd en beoordeeld. Hierop
za! een economische, technische en organisatorische analyse uitgevoerd worden en za! bepaald
worden welke opties het meest geschikt Zijn. Oit leidt tot concrusies en aanbevetingen. !mplementatie
en opvolging van de besparingsmogelijkheden zal invlOed hebben op het toekomstige
brandstofverbruik en draagt bij aan duurzaam ondememerschap.
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5.2: Huidig brandstofverbrulk
Het huidige wagenpark van de van Gansewinkel Graep is erg divers en verschilt nogal in leeftijd. Er
kan een functionee! onderscheid gemaakt worden tussen een aanlal categorieen voertuigen. Op
hoofdlijn kan onderscheid gemaakt worden tussen trekkende en getrokken voertuigen. Getrokken
voertuigen bestaan uit de categori~n aanhangwagen/oplegger. Een overzicht van de verschillende
categorieen en aantallen voertuigen in Nederland, Belgie en overige landen is weergegeven in
onderstaande tabel28

• Het betrefl hier de voertuigen in eigen beheer.

Tabel 5.1: categorie6n en aantallen zware voertuigen, december 2003

TU/e

Hoofdstuk 5: Energlebesparlng In transport

De aard van inzamel- en reinigings- Categorie voertuig
werkzaamheden, waarbij vaak geremd,
beladen en opgetrokken moet worden,
leidt tot een relatief hoog brandslof
verbruik. Dil is vooral van invloed op
het brandstofverbruik van huisvuil-,
inzamel en reinigingsvoertuigen. Afzet
en rotcontainer-voertuigen hebben een
meer constante en hogere snetheid,
wat een positieve invloed zal hebben op het brandstofverbruik. Nadelig bij hogere snelheden is de
kwadratisch toenemende luchtsnelheid. De registratie van verbruikte brandstof en gereden kilometers
gebeurt niet 6enduidig op centraal niveau en de registratie verschilt per regia. Oit maakt het niet
eenvoudig om nauwkeurig het totaal aantal gereden kilometers en verbruikte brandstof voor de van

a Gegevens afkcmstig uit hat YOef1uiginformatiesysteem van de van GansewiN<eI Groep, afdeling tnkoop&Logistiek.
a Onder deze categcrie vallen de YOlgende Ianden: L.uxemburg.F~, Polen eo TsJec:NI.
~ Onder deze categorie wilen 0.8. heftn..ld(s, interne ttansportmiddeI. promoyoertuigen eo seMoebussen.
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Gansewinkel Groep te bepalen. Gezien het feit dat geen centrale brandstofregistratie wordl
bijgehouden, zijn twee methoden nodig om het totale brandstofverbruik Ie bepalen:

1. Op basis van (gemiddelde) waarden \Iocr de volgende parameters:
a. Talaal aantal voertuigen per categorie;
b. Gemiddetd gereden kilometers van aen voertuiQ in een bepaalde categorie per jaar;
c. Gemiddetd verbruik (verhouding liter/kilometer) vaor aen voertuig in aen bepaalde

calegorie.
2. Opvragen geleverde hoeveelheden brandstof bij de verschillende leveranciers.

Gezien het feit dal het om aen groot aantal voertuigen gaal, waarover de gemiddelden bepaald
kunnen worden, zal dit aen redelijk goode indicatie van het dieselverbruik in 2003 van het aetieve
vrachtwagenpark geven. Het verbruik van interne transportmiddelen, waaronder kranen, service
bussen, bulldozers etc. alsmede verwarmingsinstallaties is hierin niet meegenomen. De eerste
methode is in bijlage 2 uitgewerkt. Hierin staat ook vermeld welke gemiddelde waarden zijn gebruikt.
Deze waarden zijn ervaringscijfers, gecombineerd met waarden afkomstig uit verschillende
registratiesystemen. Deze methodiek geeft een totaal dieselverbruik, inclusief de gereden kilometers
en verbruikte brandstof van ingehuurd transport, van ruim 21 miljoen mer en ruim 50 miljoen:Jl gereden
kilometers (zie bijlage 2). Dit is het verbruik van aile trekkende voertuigen, in aile landen, die voor de
logistieke activiteiten van de van Gansewinkel Groep worden ingezel. Daarnaast wordt er ook diesel
verbruikt door de categorieM "diversen," lease auto's en verwarmingsinstallaties. Tabel 4 geeft een
indicatie van het dieselverbruik van de lease aulo's.

Tabel 5.2: Aantal gereden kilometers en verbruikte diesel lease auto's 200332

Aantal auto's Gemlddeld gereden Verbrulk (Iiter/1oo
km's per jaar km)

Nederland
Belgil
Totaal

232
117
349

45.000 7
45.000 7

Aantal gereden
km's

10.440.000
5.265.000

15.705.000

Dleselverbrulk
(liter)

730.800
368.550

1.099.350

Hel dieselverbruik van de categorie "diversen~(inteme transportmiddelen, kranen etc.) en verwarming
is niet met behulp van gemiddelde waarden te bepalen. Daarom is de to18al geleverde hoeveelheid
diesel in Nederland en Belgia aan de van Gansewinkel Groep in 2003 opgevraagd bij de verschillende
leveranciers. Hierbij zijn begin- en eindvoorraden in de bulkopslag verwaarloosd. Leveringen aan de
van Gansewinkel Groep kunnen op 2 verschillende manieren plaatsvinden:

1. Leveringen (witte of rode diesel) aan de pomp (openbaar tankstation) m.b.v. tankpassen;
2. Bulkleveringen (witte of rode diesel); bij locaties met een eigen pompinstallatie.

Bijlage 3 geeft een overzicht van de dieselleveringen in Nederland en Belgie in 2003 per leverancier.
lngehuurd transport tankt buiten de van Gansewinkel Groep om. De totalen zijn weergegeven in
onders18ande tabellan; aile kosten zijn exclusief B.T.W. Bij de berekeningen is uitgegaan van
gemiddelde weekprijzen, zoals deze door de leveranciers worden doorgegeven aan de afdeling.

Tabel 5.3: Overzicht geleverde hoeveelheden diesel en bijhorende kosten in Nederland In 2003
Hoeveelheld bulk (Iller)

wit rood

Hoeveetheld pomp
(liter)

wit rood

Koslen bulk E

w.
Koslen pomp E

wit

Totale kosten E

7.614.138 1.765.230
Totaal wit Nederland (liter)
Totaal rood Nederland (liter)
Tolaal Nederland (liter12003

4.561.836 79.660
12.175.974

1.844.890
14.020.864

4.235.700 723.271 2.669.382 35.138 7.663.491

Tabel 5.4: OvelZictll geleverde hoeveelheden diesel en bijhofende kosten in Be!git In 2003
Hoeveelheld bulk (liter)

wit rood
3.812.900 456.010

Totaal wit BelgiA (liter)
Totaal rood BelgiA (liter)
Tolaal Belgll (liter) 2003

Hoeveelheld pomp Kosten bulk
(liter) wit E
wit

2.540.000 1.977.619
6.352.900

456.010
6.808.910

Kosten bulk rood

•
105.224

Kosten pomp

•
1.317.498

Totale kosten

•
3.400.341

1I Dills equivalent met 130 keerde afstand tussen de aarde en de maen en bijna 1.250 keer de omtrak van de Aarde.
:J2 Gegevens alkomslig uit het lease informaliesysteem van de afdeting Inkoop&Logisliek.
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Uit tabellen 5.3 en 5.4 blijkt dal in het jaar 2003 totaal 20,8 miljoen liter diesel in Nederland en Belg~

is geleverd. Voor de categorie Qvenge landen (Frankrijk, Luxemburg, Polen en Tsjechi6) zijn geen
gegevens betreffende brandstofleveringen beschikbaar. Op basis van de gemiddelde waarden wordt
17.5 miljoen liter (zje bijlage 2) diesel verbruikt door het acti8ve vrachtwagenpark in Nederland en
Belgi6. Daar komt het verbllJik van de lease auto's nag bij; dit is ongeveer 1 miljoen liter (zie tabel
5.2). Op basis van gemiddelde waarden wordt in Nedertand en Belgie dus totaal 18.5 miljoen liter
(verbruik actieve vrachtwagenpark plus verbruik lease auto's) diesel verbruikt. exclusief het
dieselverbruik van het ingehuurde transport. Totaal geleverd is 20,6 miljoen titer (ook exclusief
diesetverbruik extern ingehuurd transport). Het verschil van 2 miljoen liter wordt veroorzaakt door de
~gende factoren:

./ Verbruik categorie "diversen- (interne transportmiddelen, rangeerwagens, servicewagens etc.)

./ Oieselverbruik voor verwanningsdoeleinden (rode gasolie);

./ Fraude;

./ Rekenonnau~eungheid.

Gezien het feit dat er geen 66nduidige tankregistratie plaatsvindt, is het onrnogelijk om dit verschil van
2 miljoen liter verder te verdelen naar de genoemde factoren. In het kader van energiemanagement is
het van groat belang een gedegen en betrouwbare tankregistratie op te zetten. Zonder deze
registratie is het onrnogelijk om eventueel door te voeren besparingsmaatregelen te evalueren.
Brandstofregistratie wordt aan het einde van dit hoofdstuk uitvoeng besproken.
Het totale dieselverbruik van de gehele van Gansewinkel Groep is nu het nauwkeungst te bepalen
door de sam van aile leveringen in Nederland en BelgHi (14 miljoen + 6,8 miljoen), het verbruik in de
overige landen (bepaald aan de hand van gemiddelde waarden, 2 miljoen liter) en het verbruik van
extern ingehuurd transport (1,5 miljoen liter). Oit komt uit op een totaal van 24,3 miljoen liter.

5.3: Exteme milieu-effecten transport
Transportactiviteiten hebben een direct effect op het milieu en de leefomgeving. Externe effecten zijn
moeilijk financieel te waarderen en worden in het algemeen niet meegenomen in inteme
transporttarieven. De belangrijkste exteme milieu-effecten zijn al in het vorige hoofdstuk besproken:

./ Energieverbruik en CO2 uitstoot;

./ Luchtveronlreinigende emissies;

./ Geluidsoverlast;

./ Externe veiligheid;

./ Ruimtebeslag en natuuraantasting door transportinfrastructuur.

Tabel 5.5: EmIsslestandaarden zware dleselmotonln

0,15
0,8

0,5
0,5

J3 De EU'O norm Is een Europese norm YOCI"de maximaaI Dlgestane uilsloot van luchtveronlleilligende emissies van zware
diesemotolen en k4Wl dus worden gezfen aI:s een milieudassificatie. Deze norm 'NOl'dt periodIek aangesc:herpl en is lot stand
~omenna NfVMWT180 van Rlchtljn 19991'961EC doof het Europese Parlemenlln 1999.

&on: hllp:lIYMw.d'l858IneLoom



Flguur S.2: Verdeling naar Euro categorie

TU/e

Opvallend zijn de grate hoeveelheden voertuigen in Euro
categorie 2. Verontrustend is het relatief grote aandeel van
Euro 0 voertuigen die veelal binnen de bebouwde korn
opereren (huisvuil-. inzamel en reinigingsvoertuigen). Het
gevolg hiervan is dal relatief veel schadelijke emissies binnen
de bebouwde korn worden gegenereerd. De gevolgen hiervan
blijken uit tabel 5.6. De in daze methodiek gehanteerde
schaduwprijzen zijn ontleend aan diverse (internationale)
studies en zijn afgeleid uit de schadekosten (schade als
gevolg van aen milieueffect) of uit de prevenliekosten (kosten
die de samenleving ervoor over heeft om een milieueffect te
voorkomen) van een milieueffect, veroorzaakt door transport
activiteiten. Schaduwprijzen zijn een manier om milieueffecten
financieel Ie waarderen en geven inzichl in veroorzaakte
milieuschade.

aoo,H' ~_,...__
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Tabel 5.6: SChaduwprijzen emlssies
In tabel 5.6 is Ie zien dat de schaduwprijs van de ' PrlJs (fJkg) PrlJs (fJlIg)
emissie van kleine deeltjes (PM10) binnen de Emlssle bulten bebouwde Blnnen
bebouwde kom erg hoag is. Hel veelvuldig kom bebouwde kom
oplrekken en remmen binnen de bebouwde kom Stikstofoxide NO. 5 7

Koolwaterstof HC 5 7
met Euro 0 geclassificeerde voertuigen, leidt tol KooImoooxide CO 0,06 0,06
hage emissiewaarden van kleine deelljes en zal Stofdeelijes PM,o 20 150
dus ook leiden lot hoge schaduwprijzen. Mel Zwaveldioxide S02 3 3
behulp van tolaal gereden kilomelers, verbruikte Kooldioxide C~ 0,05 0,05
brandstof en verdeling naar Euro categorie kunnen de emissies bepaald worden, die veroorzaakt
worden door de lagistieke activileilen van de van Gansewinkel Groep. Hierbij dienl ook ingehuurd
transport meegenomen te worden. Bij hel ingehuurde transport zijn de volgende aannames gemaakt:

.; Het betreft afzetvoertuigen met een gemiddeld verbruik van 40 liter 1100 km;

.; Totaal ingehuurde transportkilomelers is met een verhouding 70:30 verdeeld over Nederland
en Belgi~;

.; Gemiddeld gereden afsland per voertuig is 50.000 km; totaal74 voertuigen ingehuurd;

.; Hel ingehuurde transport bestaat voornamelijk uit relatief jonge voertuigen met 70% in Euro
categorie 3 en 30% in Euro categorie 2.

Tabel 5.7 geeft een overzicht van de veroorzaakte emissies voor de verschillende Euro categorieen
zware voertuigen. Het blijkt dat de CO2 en 502 uitstoot niet afhankelijk is van de Euro categorie. De
gegevens uil label 5.7 Iiggen ten grondslag aan de emissiemonitor van Transport en Logistiek
Nederland. Deze emissiemonitor is gebruikl om het 1018al van de emissies te bepalen, veroorzaakt
door de transportaclivileilen van de van Gansewinkel Groep. Oil is weergegeven in label 5.8.

Tabel 5.7: Emlssles per liter verstooltte dleselolie, Ind. raffinage, naar milieuklasse vraChtwagen3ll

Emlss!e (gram) Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5

Ca, 2.818,04 2.818,04 2.818,04 2,818,04 2.818,04 2.818,04
NO. 30,89 25,99 18,09 12,99 9,39 5,69
CO 8,28 4,56 2,72 2,40 2,40 2,40
HC 1,30 1,46 1,18 1,32 1,32 1,32
PM,,, 1,48 0,89 0,56 0,32 0,07 0,07
Sa, 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

labeIS.S: Totaal veroorzaakte emlssles door I istieke actlvltelten in 2003, Indusief I ehuurd trans
Land Aantal Mllleukl.... wag.nl Emissl.. r aar In k

wag.nl EUf1) 0 EUf1) 1 Euro 2 Euro 3 NO. HC CO PM,. So,

......"" 805 ", "" 44, '8% 387.868 19.340 49.529 7.719 1.066

'''''' '" ,.. ", .., 23, 152.591 7.969 19.879 3.068 '""""' 140 67, .. '1% '" 66.348 3,651 12.010 1.751 '"T_
''''' 568.607 30.900 81,416 12.538 1.682

Gemlddeld per wagen
k '" .., 24,65 04,12 g,ga

3Il Bron: Transport en Logistiek Nederland
»Bron: Emissiemonllof Transport en Logisliek Nedel1and.
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Met behulp van de gegevens uit label 5.6 en tabel 5.8. kunnen de maatschappelijke emissiekosten
van de van Gansewinkel Groep bepaald worden. Gezien het feit dal de schaduwprijs sterk afhankelijk
is van het feit of de desbetreffende emissie binnen of bullen de bebouwde kom gegenereerd wordt, is
in label 5.9 het gewogen gemiddelde bepaald van gereden kilometers binnen en builen de bebouwde
kom voor de situslie van de van Gansewinkel Groep. Deze percentages zijo bepaald in overteg met
de wagenparkbeheerder. Oit gewogen gemiddelde is bepaald aan de hand van de percentages
gereden kilometers binnen en bullen de bebouwde kom, gemiddeld santal gereden km's per categorie
per jasr en santallan voertuigen per categorie. Hierbij is aangenomen dat ingehuurd transport volledig
afzettransport betreft.

fabel 5.10: fatale schaduwkOsten emissiesEmJ.... SChaduwkosten E
Stblofoxide NO. 3.486.000
Koofwalef1;lOf HC 183.900
KoomonoxIde CO 4.900
Stofdeelties PM. 1.017.000
Zwaveldioxlde so, 5.046
KookIioJdde ~ 2.748.300
Totaal E 7.445.146

T~ 5.9: Vethc:ludng errisaies blnnen en builen bebouwde kom
Clitegorie % kilometers % klklmetMs

bull.., b1nlWn bebouwde
bebouwde kom

Oom-, '0% "'"---- "'" '0%

''''''''''' "'" "'"Reiniging .'" ..'"...."'" .'" ..'"-" 53'" .,'"
gemlddelde17

Bij het gebruik van schaduwkosten dienen een aantal opmerkingen gemaakt te worden. Het blijkt dat
meerdere methodieken voorhanden zijn om schaduwkosten Ie bepalen. Een andere methode om
exteme milieudoerstellingen finaneieel Ie waarderen is om uit te gaan van de toekomstige
overheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en verkeersveiligheid. Gebruikmakend van deze
methodiek kamen de emissiekosten van de van Gansewinkel Groep een sluk lager uit. Transport
levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart. wat zich uit in toegevoegde waarde voar de
samenleving. Doel van het gebruik van schaduwkosten is het cre6ren van bewustwording dal
transport oak exteme of maatschappelijke kosten veroorzaakt. A1s bekend is welke aannamen ten
grondslag liggen aan een methodiek, is het daardoor minder van belang welke methodiek toegepast
wordt. Van belang is vcoral dat inzicht ontstaat in de mogelijkheden om de maatschappetijke kosten te
vertagen en dat bedrijven h~oor verantwoording nemen. Bovendien kunnen op deze manier oak de
door de van Gansewinket Groep veroorzaakte milieu-effecten gemonitord worden. Hierdoor ontstaat
waardevolle management informatie en kan beleid op dit gebied opgesteld worden.

Uit taOOI 5.10 blijkt dat bij gebruik van deze methodiek de schade- enlof preventiekosten, veroorzaakt
door de verschillende emissies, bijna 7,5 miljoen euro op jaarbasis bedragen. Daarboven komen nag
de maatsehappelijke kosten van de andere effecten. Deze worden in de volgende paragraaf
OOsproken. Emissies zijn grensoverschrijdend en er is daarom aangenomen dat de schaduwprijzen uit
tabel 5.6 voor aile landen waarin de van Gansewinkel Groep aetief is, gelden. Het grootste deel van
de schaduwkosten wordt veroorzaakt door de emissies van NO.., PM 10 en CO2. De CO2 uitstoat is
onafhankelljk van de Euro norm en kan dus aileen worden verminderd door het vertagen van het
brandstofverbruik of omschakeling naar een (altematieve) brandstof met een lager koolstofgehalte. De
NO~ en PM,o uitsloat is sterk afhankelijk van de betreffende Euro categorie van het voertuig en kan
dus oak worden gereduceerd door vemieuwing van het wagenpark. Door het hoge "stop and go· werk
van de van Gansewinkel Groep zuHen de verschillende emissies in werkelijkheid waarschijnlijk nag
hager zijn.
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Overige milieu effecten
De valgende milieu effecten zijn nog niet aan bod gekomen; Geluidsoverlast, externe veiligheid en
ruimtebestag , natuuraantasting door transportinfrastructuur. Oak hier zijn verschillende methodleken
voorhanden om daze effecten financieel te waarderen. Het verschil hiertussen wordt veroorzaakt door
de keuzes om bepaalde kosten wei of niet mee te nemen in de methodiek. Het gaat hler wei altijd om
marginate kosten, dat wi! zeggen dat vasta infrastructuurkosten niet worden meegenomen. Uitgaande
van aen studie van TLN38 zien de externe kosten van geluidsoverlast, veiligheid en ruimtebeslag van
de van Gansewinkel Groep er als voigt uit (zie tabel 5.11):

Tabel 5.11: Marginale kosten milieu effecten
Effect Kosten Aantal km Totale kosten E

(Eet Ikm)
755.445

1.410.164
1.309.438
3.465.047

50.363.000
50.363.000
50.363.000

Totaal

1,5
2,_
2,6

Geluid
Veiligheid
InfJastructuur

Bij het bepalen van de maatschappelijke kosten,
zoals weergegeven in tabel 5.11 is uitgegaan van
solo transport met een gewicht groter dan 12 ton.
Oil is immers de transportcategorie die in de
meeste gevallen voor de van Gansewinkel Groep
van toepassing is. De gebruikte methodiek gaat uit
van overheidsdoelsteJlingen in 2010. Ook hier geldt dat het totaalbedrag van 3,5 miljoen euro een
indicatie geeft van de door van Gansewinkel veroorzaakte, marginale. maatschappelijke kosten. Deze
kosten worden niet direct bei"nvloed door de verdeling van het wagenpark naar Euro categorie.
Verantwoording nemen voor deze kosten vraagl een actief beleid op veiligheid en geluidsovertast en
speelt een belangrijke rol, zeker omdat de van Gansewinkel Groep veelal binnen de bebouwde kom
actief is. Verantwoording nemen voor aile exteme milieu effecten, betekent dat verantwoorde keuzes
gemaakt moeten worden m.b.t. de keuze van vervoerswijzen en inrichting van de logistiek. In de
volgende paragraaf wordt aangegeven welk traject doortopen kan worden om energie te besparen (en
zo ook milieu-effecten te verminderen) in transport.

5.4: Inventarisatie besparlngsmogelijkheden en besparingspotentieel transport
Transport is vrijwel onlosmakelijk verbonden met productieketens. Zo worden grondstoffen
getransporteerd naar productielocaties en producten vervoord naar klanten. Deze routing wordt vaak
grafisch weergegeven, waarbij vooral de aandacht wordt gelegd op de optimalisatie van de routing
van grondstof tot klant. Minder aandacht is er voor het feit dat na afdanking van het product, of de
verpakking hiervan, ook transportactiviteiten plaatsvinden, waarbij de verschillende afvalstromen vaak
verschillende keren bewerkt, op- en overgeslagen en vervoerd worden. Nadat een aantal van deze
afvalstromen gescheiden en verkleind zijn, ontstaan door recycling nieuwe grondstoffen die wederom
vervoord mooten worden naar afnemers. Deze activiteiten vinden plaats aan het eind van een
productieketen, maar vormen in geval van recycling tevens de start van een nieuwe productieketen.
Er kunnen verschil1ende redenen zijn om aandacht te besteden aan de afwikkeling van transport,
waarvan energiebesparing er ~~n is:

./ Kostenreductie.

./ Eisen van wetgever rNet Milieubeheer: geluid, trillingen, luchtverontreinigingen).

./ Eisen van afnemers en klanten {bijvoarbeeld onder invloed van certificeringseisen

./ Eisen van verzekeraars (exteme veiligheid).

./ Groen imago I consumenten imago I marktori~ntatle.

./ Ketenverantwoordelijkheid en ketenaansprakelijkheid.

Vaak is energiebesparing niet de directe aanleiding om transport te veranderen, maar bijna aile
beschikbare maatregelen zijn onderting afhankelijk. Zo zal een defensief en anticiperend rijgedrag niet
aileen leiden tot minder ongevatlen en schades, maar oak tot brandstofbesparing. Energiebesparing
leidt oak weer tot andere voordelen; in de praktijk blijkt dat een euro brandstofbesparing ook tot
(totaal) een euro besparing in onderhoudskosten, schades etc. leid!.

• Bron: Gelijke monniken, gelijke kappen, Pleldooi van Transport en Logistiek Nedel1and voor een praktiSCh en lransparant
sysleem van doort>efekenlng van maatschappelijke koslen In de transportseclor om ovemeidsdoelstellingen Ie halen biJ gelijke
behandeling van vervoerswijzen, februari 2002.
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• Bron: VNCI, Vereniging van de Nedel1andse lndusbie. Kemgioep Energie In samenwet1dng mel NOVEM, 2002.
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Figuur 5.3; OptimaJi$atie eoergIeverbrulk transport

1. Aanpassingen in de bedrijfsvoering en
de Iogistiek;

2. Keuz8 van de vervoerswijze;
3. Optimalisatie van hat voertuig en het

gebruik van het voerluig.

Daze dria benaderingen kunnen niet los
van elkaar worden gezjen. Er bestaat een
grate samenhang tussen productie
kervnerken. aisen die aan het transport
worden gesteld en de keuzes die worden
gemaakt ten aannen van de inrichting van
het transport en de keuze vocr aen
bepaalde vervoerswijze. Anderzijds heaft
de keuze voor een bepaalde vervoers
wijze mogelijk consequenties voor de
inrichting van het logistieke proces of
andere kenmerken van de productie. Oit is
grafisch weerg~even in nevenstaande
ftguur (figuur 5.3) .
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Energiebesparing in transport kan bereikt
worden door het maken van verantwoorde
keuZ8s op drie gebieden:

De votgende paragrafen behandelen de drie niveaus waarop energiebesparing in transport gereali
seerd kan worden.

Hoewel figuur 5.3 is ontwikketd voor productiebedrijven, die met grondstoffen of hatffabrikaten
eindproducten produceren, is deze figuur ook toepasbaar aan het eind van de productieketen. Het
product van de van Gansewinkel Groep kan immers worden gezien als een gescheiden en verkleinde
maleriaalstroom die wordt aangeboden aan een afnemer. Grondstoffen zijn de verschiltende, vaak
ongescheiden, afvatstromen die worden ingezametd bij klanten.

5.4.1: Aanpasslngen In de bedrijfsvoering en de loglstiek
De beste, maar tevens meest ingrijpende, manier om energie Ie besparen in transport is het
verminderen van de vraag naar transport. In hel geval van de van Gansewinket Groep ontstaat vraag
naar transport bij de ontdoener (bron) van afval. De hoeveetheid aangeboden afvat kan niet direct
door de van Gansewinkel Groep beTnvloed worden. Wet kan door aanpassingen en opUmalisatie in
productietocaties of productieprocessen, de hoeveetheid benodigd transport worden beTnvloed.
Mogelijke aanpassingen zijn:

./ Locatiekeuze van velWerkings· en/of overstagcapacileil;

./ Volume- en voorraadbeheer;

./ Produclieaanpassingen;

./ Verpakkingen;

./ lnnovatieve laad· en losinfrastructuur.

Deze ingrijpende manier om energie te besparen in transport bestaan uit stralegische, lange tennijn
beslissingen op logistiek gebied. Zoals bij de afbakening van de opdracht is aangegeven, zat deze
opcIracht niet ingaan op logistiek. Het is wei aan Ie bevelen om hier nader onderzoek naar te
verrichten .
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In de praktijk ontstaat vaak de situatie dat, onder invloed van contracten, afvalstromen naar aen
bepaalde verwerkingslocatie worden vervoerd, terwijl een andere verwerkingslocatie (waar dezelfde
verwerking mogelijk is) veel dichter bij de bran gesitueerd is. Vanuit energetisch en milieuoogpunt is
dit erg nadelig en lOU voorkomen moeten worden. De eerste stap is het bepalen van de belangrijkste
legistjeke parameters:

./ Vraag naar transport; geografische ligging van brannen, volumes, tonnages. aard van
producten en ralalie transportvraag met tijd;

./ Locatiekeuzes vestigingen/opslagcapaciteiten; geografische ligging (rekening houden met
beschikbaarheid transportinfrastructuur), verwerkings- en opslagcapaciteiten, inrichting
locatie.

Op deze manier ontstaat inzicht in de volgende vraag: Wanneer moeten welke producten in welke
hoeveelheden van een bepaalde bron naar een bepaald tussen- en/of eindpunt worden
getransporteerd en waar zijn deze tussen- enlof eindpunten gesitueerd?
A1s dit inzicht is verkregen, is het bepalen van de vervoerswijze de volgende stap. oit is uilgewerkt in
de volgende paragraaf.

5.4.2: Keuze van de vervoerswijze
Vervoer over de weg, het spoor en per (binnenvaart)schip zijn de meest bekende altematieven voor
de aan- en afvoer van goederen. Transport per pijplijn is een altematief dat in aandeel toeneemt en is
vooral van belang voor de procesindustrie, maar kan in de toekomst wellicht een rol gaan spelen bij
vloeibaar afvaltransport. De keuze van de vervoerswijze heefl een grote invloed op het
energieverbruik per tonkilometer40

. oit wordt verduidelijkt in onderstaande tabel, waarin per
vervoerswijze het gemiddelde energieverbruik per tonkilometer wordt aangegeven.

Tabel 5.12: Gemidclelde waarden voor het energieverbnJik per tonkm biJ verschillende transportmodailleilen
Vervoerswljze Energleverbruik Opmerkingen Bron

MJltonkm
Pljpleidlng
Blnnenvaart

S"""
Weglransport SOlO
Weglransport opl6QQ6f
Vliegiulg

< 0,25
0,15-1,54 Afhankelijk van laaclvermogenskiasse·'

0,61
2,00 6 MJ I voertuigkm, (vervoert gemiddeid 4 a 5 ton)
1,00 12 MJ I voertuigkm (vervoert 11 a 12 ton)

7

Jansses & Smeenk. 1993
RIVM,l997
RIVM,1997
CE,2OO2
CE,2OO2
CE,2002

Belangrijke opmerking bij bovenstaande tabel is dat de waarden voor het energieverbruik in de praktijk
sterk kunnen varillren, onder andere onder invloed van transportsnelheden, gedrag, beladingsgraden
en routekeuzes. De routekeuze wordt bei'nvloed door de routeplanning, maar ook door geografische
omstandigheden, waardoor men soms genoodzaakt is een langara weg ta kiezen. Zo gaan
waterwegen vaker in een rachte lijn van begin- naar eindpunt dan wegen. Oat betekent dat de roule
per schip soms korter is dan dat het vervoer over de weg wordt afgewikkeld. Oit houdt in dat het
energieverbruik per kilometer voor de verschillande transportmodaliteiten altijd moet worden bezien in
relatie tot de af te leggen afstand die per vervoerswijze kan verschillen.

Veelal is het nlet mogelijk om "van deur tot deur" te transporteren per schip of per spoor. In die
gevallen is voor- enlof natransport per vrachtwagen noodzakalijk. Bij de keuze voor intermodaal
transport moet m.b.1. energie rekening gehouden worden met de volgenda punten:

./ Extra energieverbruik bij voor- en natransport;

./ Extra energieverbruik voor de extra overslag.

Bij de van Gansewinkel Groep vindt op dit moment vrjjwel al het transport plaats via wegtransport met
vrachtwagens. Op dit moment worden ook de mogelijkheden van altematieve vervoerswijzen
onderzocht. Twee recente ontwikkelingen spelen hierbij een rol:

.00 Tonkilometer wordt verbruikt om gereden kilometers Ie koppelen aan een preslalie; 1 tonkilometer staat VOOf he! verplaatsen
van 1 ton produd over een afsland van 1 kilometer.
•\ De moos! VClClfXomende binoenvaartschepen in Nedertand, met een laaclvermogen tussen de 400 en 650 ton verbrulken 0,61
MJ I tonkm,

"
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1. VerschuMng wegtransporl naar vervoer over water (binnenvaarl); In het kader van het
subsidieproject Transactie Modal Shift (TMS) is de mogelijkheid tot aanleg van kadefacUiteiten bij
een aantal vestigingen binnen de van Gansewinkel organisatie onderzocht. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot investeringsbesluiten voor de aanleg van kadefaciliteiten bij de vestigingen Oss,
Amsterdam en V1aardingen. Deze verschuiving heeft een grote impact op energie en
milieugebied. De komende 5 jaar wordt door de verschuiving een energiebesparing van ongeveer
44 PJ gerealiseerd, wat overeenkomt met een brandstofbesparing van 1,2 miljoen liter diesel. Dit
is uitgewerkt in bijlage 5. Hierin is oak aangegeven wat de gevolgen van deze shift zijn op
milieugebled. Een shift naar binnenvaart is vaak minder gunstig voor het milieu dan gedacht en
succes wordt aileen bereikt wordt als aan een aantal vOOlWaarden worelt voldaan42

• VooraJ de
aard van de lading speelt hierbij een belangrijke rol. Door de van Gansewinkel Groep wordt aan
deze vOOlWaarden voldaan en een shift naar binnenvaart leidt in dit geval tot aanzienlijke
besparinoen op energie- en milieugebied.

2. Inzet van Langere en Zwaardere Voerlu;gen (LZV's) in Nederlantr, oak wei aangeduid als
Mroadtrains.MDe maximale lengte van een LZV bedraagt 25,25 meter en het maximale gewicht 60
ton. Hoewel de modalitelt (wegtransport) bij inzet van LZV's t.o.v. traditioneel wegtransport
weliswaar niet verandert, kan toch gesteld worden dat hier sprake is van een andere
vervoerswijze. Op dit moment vindt er een praktijkproef plaats en is inzet van LZV's door de van
Gansewinkel Groep beperkt door een maximaal aantal trajecten waarop LZV's magen worden
ingezet. Bovendien worden op dlt moment per traject strikte vOOlWaarden gesteld. Uit
praktljkproeven blijkt dat door inzet van LZV's ongeveer 30% energlebesparing en een
kilometerreductle van maximaal 50% gereaJiseerd kan worden. De gevolgen hiervan zijn
uitgewerkt in bijlage 6. Na de praktijkproef (1 november 2006) zal blijken of LZV's worden
toegestaan op de Nederlandse wegen en onder welke voorwaarden. Vooral deze voorwaarden
beD~alen of grootsehalige inzet van LZV's door de van Gansewlnkel Groep mogelijk is.

A1s de keuze voor een bepaalde vervoerswijze is gemaakt, dient bepaald te worden welke krachtbron
zal worden Ingezet. Het is van groot belang dat ontwikkelingen op het gebied van altematieve en
duurzame (nlet fossiele) brandstoffen aetief worden gevolgd. Inzet van voertuigen die gebruik maken
van alternatieve brandstoffen, kunnen de in de vorige paragraaf besproken milieu effecten (met
bijhorende schadekosten) namelijk sterk verminderen en dragen positief bij aan het bedrijfsimago. In
bijlage 7 wordt een overzicht gegeven van de huidige ontwikkelingen op het gebied van altematieve
brandstoffen. Het blijkt dat de inzet van (aard)gasvoertuigen In de binnenstad voar de van
Gansewinkel Groep erg interessant kan zijn. Gasvoertuigen veroorzaken minder geluidsoverlast en
emissies in de binnenstad (waar de besproken schaduwprijzen het hoogst zijn) worden drastisch
verminderd. Er zal dan wei mooten worden geTnvesteerd in pompinstallaties en nieuwe voertulgen.
Recente ontwikketingen tonen aan dat de urgentie om altematieve brandstoffen in te zetten steeds
groter wordt. Verschillende Europese steden stellen steeds strengere eisen aan voortuigen die in de
binnenstad opereren. Zo worden in Barcelona geen zware dieselvoortuigen meer toegelaten in de
binnenstad. Het is voor de van Gansewinkel Groop dus zeer belangrijk om op deze ontwikkeling
voort>ereid te zijn en een start te maken met praktijkproeven met voel1uigen die gebruik maken van
altematieve brandstoffen. Op dit moment zijn er contacten gelegd met leveranciers van gasmotoren.

ot Bron: Vergelijkjng appeIs met peren. TfW\SPOJl: en Logistiek Nedertand, 1999.
Q Gegevens a&omstig uIt: PraktiJqlroef LZV, resultaten van een proef mellangere enk:A zwaatdent 'IOer1uigcombinties op
Nedet1andse wegen, Raklc en van 't Hoff, Minlslefie van Verkeer en Waterstaat, december 2002.

2.
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5.4.3: Optimallsatle van het yoertuig en het gebruik van het yoertuig
A1s de keuze yocr de transportmodaliteit met bijhorende brandstof is bepaald (of de keuze is beperkt
tot een vervoerswijze), dient optimalisatie van het energieverbruik van de geselecteerde vervoerswijze
Ie worden nagestreefd. Door suboptimalisalie kan de energiebesparing, bereikt door aen veranderde
vervoerswijze, teniet gedaan worden. Een lege belading en lege rUten c.q. vaarten zijn hiervan
voorbeelden. Optimalisatie van de geselecteerde vervoerswijze kan worden verdeeld in aen viertal
gebieden:

1. Logistieke optimalisatie en registratie:
2. Technische optimalisatie:
3. Optimalisatie onderhoud:
4. Optimalisatie menselijke facloren.

Bijna aile vrachtwagens van de van Gansewinkel Groep rijden op diesel. Bij de oplimalisatie per
vervoerswijze en het inventariseren van mogelijke besparingsopties. zal hiervan worden uitgegaan.
Per gebied zullen allereerst de belangrijkste energiebesparingsmaatregelen voor vrachtwagens met
dieselmotoren besproken worden. Daama zal gekeken worden op welke manier energie bespaard kan
worden bij het gebruik van inteme transportmiddelen.

Loqistieke optimalisatie en registratie
Energiebesparing kan gerealiseerd worden door het optimaliseren van de door het bedrijf uitgevoerde
logistieke activiteiten. Het gaat hierbij am twee belangrijke zaken: route optimalisatie en optimaliseren
van de beladingsgraad. Hier onder worden de belangrijkste bijhorende maatregelen besproken.

Route optimalisatie
./ Gebruik van (handmatige of automatische)

routeplanning;
./ Tijdstip van transport (nachttransport).

OpUmalisatie beladingsgraad
./ Combineren van ritten;
./ Kiezen optimale voertuiggrootte;
./ Kiezen optimaal motorvermogen;
./Voorkomen leegrijden;
./ Combineren aanvoer grondstof en afvoer

eindprOOuct.

Gebruik van routeplanning kan resulteren in een aanzienlijke besparing in het aantal te rijden
kilometers. Binnen de van Gansewinkel Groep worden in het algemeen vaste trajecten gereden, zOOat
voor elk traject de optimale route kan worden bepaald.

Gezien de hUidige verkeerssituatie in Nederland (congestie) kan nachttransport een mogelijkheid zijn
am transportkosten (waaronder energiekosten) te verlagen. Er moet dan weI aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. Het betreft dan vooral werktijden en openingstijden van
verwerkingslocaties. Zoals al eerder is vermeld zal dit onderzoek zich niet verder richten op logistieke
optimalisatie.

Verder is het noodzakelijk dat het brandstofverbruik systematisch en nauwkeurig wordt geregistreerd.
De registratie van gereden kilometers en brandstofverbruik geeft inzicht in de stand van zaken en
biedt waardevolle managementinformatie. Registratie is bovendien nodig am eventueel getroffen
energiebesparingsmaatregelen te evalueren en is input voor een aantal maatregelen die de
menselijke factoren kunnen optimafiseren. Voor de automatische registratie van deze gegevens zijn
verschillende systemen ontwikkeld. Voor wegtransport kan gebruik gemaakt worden van een
boardcomputer of blackbox. Het is van belang dat eigen pompinstallaties voorzien worden van een
registratiesysteem. Oak kan er gebruik gemaakt worden van een automatisch tankmanagement
systeem. Er is hier een belangrijke rol weggelegd voor informatiesystemen.

Technische optimalisatie
Nadat de voertuigkeuze, met bijhorende krachtbron, is gemaakt en de routes zijn geoptimaliseerd is
het noodzakelijk dat technische optimalisatie van het voertuig plaatsvindl. Dit gebied bestaat uit
maatregelen van lechnische aard. waarbij de logistieke activiteiten niet worden aangepast. Mel het
oog op energiebesparing en milieunormen worden continu nieuwe technieken antwikkeld. Deze
technieken worden in de meeste gevallen direct toegepast in voertuigen die ap de markt gebracht
worden. Een voorbeeld hiervan is de Eura norm voor zware diesel motaren. Er zijn echter ook
technische apties beschikbaar die niet standaard toegepast worden in nieuwe voertuigen. Dit betekent
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dal er een afweging gemaakt moet worden of eEln of meerdere van daze opties moet worden
toegepast in:

1. Ni8UW aan Ie schaffen voertuigen;
2. Bestaande voertuigen;
3. Voertuigen (nieuw en bestaand) van een bepaalde categorie.

Om Ie bepaJen of een investering in een bepaalde optie vanuit economisch perspectief verantwoord
is. zijn de volgende gegevens nodig:

./ Initiale investering en levensduur van de investering (bepaling jaar1ijkse afschrijvingskosten);

./ Door investering veroorzaakte extra kosten (bv extra onderhoudskosten);

./ Jaar1ijks gerealiseerde besparing door investering;

./ Eventueel Ie Ol1tvangen subsidies op de desbelreffende investering.

Het beoordelen van investeringen kan op verschillende manieren geschleden. Op het gebied van
investeren in energiebesparingsmogelijkheden is een aanta! model1en ontwikkeld. waarbij ook
rekening gehouden wordt met f1uctuaties in energieprijzen.44

AJs de technische optie, met bijhorende inveslering. economisch verantwoord is. dienl deze genomen
Ie worden; naast energiebesparing (met bijhorende emissievertaging en vertaging van
maatschappelijke kosten) leidt de optie immers oak tot economisch voordeel. Een verdere afweging
dient plaats te vinden als een optie economisch niet verantwoord is. maar vanuit andere perspec
tieven (ethisch. milieu) wei gewenst is.
Hieronder worden een aantal technische opties opgesomd;

./ Installatis boardcomputer met econometer;

./ Snelheidsbegrenzer;

./ Toerentalbegrenzer (aileen mogelijk op voertuigen met elektronisch gaspedaal);

./ AArodynamische maatregelen (spoilers, neuskegels, fenders, straktrekken dekzeilen);

./ Gebruik lichlgewicht componenten en opleggers;

./ Gebruik automatisch bandenspanningsysteem in combinatie energiezuinige banden;

./ InstaUatie cruise control.

Oplimalisatie onderhoud
De technische staat waarin een voertuig zjeh bevindt, heeft invloed op het brandstofverbruik en
emissies. Tijdig onderhoud zorgt elVoor dat de motor in optimale conditie blijft. De belangrijkste
aandaehtspunten bij onderhoud zijn;

./ Gebruik synlhetische olie;

./ Juiste afstelling kleppen;

./ Balanceren;

./ UiUijnen;

./ Juiste bandenspannlng.

Optimalisatie menselijke faetoren
Zoals al eerder vermeld heert het menselijk (rij)gedrag een grote invloed op het brandstofverbruik van
het voertuig. Het gaat hierbij om zaken als juist schakelen, het rijden in het optimale toerengebied.
antieiperend rijden en gebruik maken van het rollend vermogen van het voertuig. In de molortechniek
is de laatste jaren vee! veranderd. Moderne vrachtwagens vereisen vaak een andere manier van
rijden. Niet aile chauffeurs zijn daarvan op de hoogte. Om chauffeurs de juiste manier van rijden bij te
brengen, zijn verschiUende opJeidingen en cursussen beschikbaar. Oak het geven van terugkoppeling
over het brandstofverbruik en rijgedrag aan chauffeurs, zal in vee! gevallen leiden tot brandstof
besparing. Voorwaarde hierbij is dat brandstofverbruik systematisch wordt geregistreerd. AJs dit
gerealiseerd is. kan er ook gawEnt worden met bonussen voor energiezuinig entof schadevrij rijden.
In het algemeen kan gesteld worden dat er bewustwording moet worden gecr~rd van de invloed
van het menselijk handelen op brandstofverbruik.

.. Bron: VehhuIjsen. J.W.• DetenTlinants oIinYestment In enetgy conservation. RUG, 1995.
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5.5: Interne transportmiddelen
Het optimaliseren van het gebruik van interne transportmiddelen op energie gabled, gebeurt in
principe aan de hand van dezelfde stappen als besproken bij de categorie vrachtwagens, te walen:

1. Logistieke oplimalisatie en registratie:
2. Technische optimalisatie:
3. Optimalisatie onderhoud:
4. Optimatisatie menselijke faetoren.

Tabel 5.13 geeft een overzicht van de belangrijkste voertuigen uit de categorie interne
lransportmiddelen. aangedreven door dieselmotoren. Interne transportmiddetleen vallen onder de
categorie diversen. Andere voorbeelden van voertulgen uit de categorie diversen zijn servicebussen,
promotievoertuigen etc.

Tabel 5.13: Inleme transporlmiddelen
Machine I voertulg Aaotal Inzet,

december 2003
10,.
34

K"'"Shovel (Iaadsd"lop)
HeftNd<

Er wordt aangenomen dal de keuze voor daze voertuigen zijn
gemaakt en dat er optimalisatie van het voertuigtype gaat
plaatsvinden. Op een hoger niveau kan er gekozen worden voor
aanpassingen aan de inrichting of locatie en/of investeringen in
innovatieve laad- en los voorzieningen. Logistieke optimalisatie kan
in dit geval worden bereikt door het zorgen voor een optimale inrichting van het bedrijfsterrein. Interne
transportmiddelen maken vrijwel altijd gebruik van in eigen beheer zijnde pompinstallaties. Oak voor
deze interne transportmiddelen dient brandstofregistratie plaats te vinden. In tegenstelling tot het
aantal gereden kilometers bij vrachtwagens, spselt bij deze categorie het aantal draaiuren (uren van
inzet) een belangrijke rol. Er kan op deze manier een norm gesteld worden aan het brandstofverbruik
van een intern transportmiddel per draaiuur. Het rijgedrag van interne transportmiddelen is in hoge
mate 'stop and go.' Hieruit beredenerend kan het interessant zijn am toerentalbegrenzers toe te
passen. In de praktijk kunnen zich echter situalies voordoen, waarbij het noodzakelijk is dat de
machine in sen hoog toerental opereert. Oit maakt de inzet van toerentalbegrenzers een stuk minder
interessan!. Een andere mogelijkheid is het optimaliseren van het aantal uren dat het intern
transportmiddel stationair draait. Ult bijlage 8 blijkt dat door optimaliseren van de stationair uren van
aile shovels een jaarlijkse besparing van € 53.000 mogelijk is. Deze besparing kan op twee manieren
worden gerealisserd:

1. Instrueren van bedieners I chauffeurs van interne transportmiddelen;
2. Technische regeling d.m.v. schakelaar in besluurdersloel; als er sen bepaalde tijd niemand in

het voertuig zit, wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Deze opUe vraagt een Mnmalige
investering van €600. Uitgaande van bovenstaande analyse bedraagt de terugverdientijd van
deze investering in een shovel slechts een aantal maanden.

Deze technische regeling kan ook worden toegepast om het brandstofverbruik en de onderhouds
kosten van kranen en heftrucks te reduceren. Hoewel hierover geen gegevens m.b.t. draaiuren
beschikbaar zijn, is het waarschijnlijk dat investeringen in een technische regeling voor deze
voertuigen oak interessant zijn. In de praktijk zal moeten blijken op welke waarde de technische
regeling moet worden ingesteld. Vanuit energetisch oogpunt is te bepalen vanaf welk tijdstip een
stationair draaiende motor uitgeschakeld zou moeten worden. Deze waarde moet in de praktijk
werkbaar zijn en dient geen negatieve gevolgen te hebben op het gebied van veiligheid en effectiviteit.

5.6: Inventarisatie relevante brandstofbesparingsopties
Naar aanleiding van het voorgaande kan er nu een lnventarisatie gemaakt worden van
energiebesparingsopties in transport die relevant kunnen zijn voor de van Gansewinkel Groep. Het
onderhoudsproces blijft hierbij buiten beschouwing; tijdens het onderhoud dienen de genoemde
aandachtspunten meegenomen te worden. Uitgaande van de huidige situatie van het wagenpark,
kunnen de volgende maatregelen (besparingsopties) genomen worden om energetische optimalisatie
van de vervoerswijze te realiseren:

./ Stroomlijnen wagenpark;

./ Snelheidsbegrenzer instellen op 80 km/uur i.p.v. 89 km/uur;

./ Installatie toerentalbegrenzer;

./ Installalie cruise control;

./ Installatie autornatisch bandenspanningsysteern in cornbinatie mel energiezuinige banden;

./ Aanbieden cursus defensief rijden aan chauffeurs;

./ Monitoren brandstotverbruik en rijgedrag met terugkoppeling aan chauffeur;

./ Druksensor in bestuurderstoel interne transportmiddelen.
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Verdere mogelijke besparingsopties die aan het einda van dit project naar voren zijn gekomen (en
daarom niet verder zijn geanalyseerd) zijn afzeilen van containers tijdens transport en het inzetten van
gladdere containers (mindar ribben aan de zijkant). Per maatregel wordt in bijlage 9 het volgende
besproken:

./ Het doe! van de maatregel;

./ De categorie of categorieGn voertuigen waarvoor de optie het meest geschikt is;

./ Het besparingpotentieel (zowel kilometerreduetie als brandstofreductie);

./ Verwachte investering en indicatie levensduur;

./ De kwalitatieve effecten;
" De effecten op de logistieke kosten;
./ RandvOOfWaarden en mogelijke knelpunten.

Het is niet mogelijk om de besparingspotent~lenvan de verschillende maatregelen bij elkaar op te
tellen. Oit wordt veroonaakt doordat veel opties met elkasr samenhangen en onder1ing afhankelijk
zijn. De besparingspotentielen zijn bovendien gemiddelde waarden en zijn afhankelijk van de
beginsituatie. Als bijvoorbeeld in de beginsituatie de chauffeur al een rustig rijgedrag nastreeft en zich
al bewust is van zijn invloed op het brandstofverbruik van zijn voertuig, zaJ het besparingspotentieel
van een cursus defensief rijden niet al te groot zijn. De enige manier om objectief het werkelijke
potentieel te bepalen is testen in de praktijk op de volgencle manier:

1. Nulmeting; registreren brandstofverbruik in oude situatie (zander besparingsoptie);
2. Toepassen van een optie en vergelijken met de oude situatie bij:

a) Helzelfde voertuig;
b) DezeJfde route (aantal stops en getransporteerde hoeveelheid product mag niet

signifICant veranderen tijdens testperiode);
c) Dezelfde chauffeur.

5.7: Sepalen prioritelt besparingsmaatregelen
Vanuit energie- en milieuperspectief dienen aile opties doorgevoerd te worden; de verschillende opties
leiden immers allen tot energiebesparing en een ontlasting van het milieu. In bijlage 10 zijn de opties
die geschikt zijn voor toepassing op het huidige wagenpark besproken vanuit verschitlende
perspectieven. Hierbij is er van uitgegaan dat lichtere componenten aileen kunnen worden toegepast
bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. Per maatregel wordt een indicatie gegeven van:

./ De voertuigcategorie(n) met aantallen waarvoor de maatregel het meest geschikt is;

./ Het besparingspotentieel in % t.o.v. de huidige situatie;

./ Investering per voertuig;

./ Levensduur van de investering;

./ Jaarlijkse besparing per voertuig;

./ Totale potentiale besparing per jaar, uitgedrukt in liters brandstof;

./ Return On Investment (ROI);

./ Een score van 1-10 (Iaag·hoog) voor de haalbaarheid, onderverdeeld in:
• Technische haalbaarheid
• Organisatorische haalbaarheid
• Economlsche haalbaarheid

Het is praktisch gezien niet aan te raden om aile opties direct in te voeren. zeker gezien het feit dat
een aantal opties afhankelijk zijn van elkaar. Het is daarom noodzakelijk om per besparingsoptie de
prioriteit aan t& geven. De prioriteit van een optie wordt niet aileen bepaald door de economische
haalbaarheid, maar ook door de technische en organisatorische haalbaarheid. De organisatorische
haalbaarheid wordl bepaald door de uitwerking van de maatregel op organisatorisch gebied.
Eventuele weerstand van chauffeurs speelt hierbij een belangrijke rol. Uitgaande van deze methodiek
is de prioriteit voor de van Gansewinkel Groep als voigt (zie bijlage 10):

1. DruksenSO( in bestuurderstoel interne transportmiddelen;
2. Monitoren branclstofverbruik en rijgedrag met terugkoppeling aan chauffeur;
3. Aanbieden cursus defensief rijden;
4. Snelheidsbegrenzer instellen op 80 kmJuur,
5. Installatie toerentalbegrenzer op huisvuil en reinigingsvoertuigen;
6. lnstallatie cruise control op afzet (bulk) voertuigen;
7. Stroomlijnen afzet en rolcontainervoertuigen met spoilerset;
8. lnstallatie automatisch bandenspanningsysteem.
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Bij de economische analyse is aileen de besparing in brandstofkosten meegenomen. A1s oak
besparingen in onderhoudskosten, schadekosten, snelheidsovertredingen ~rroces verbalen) worden
meegenomen, kan de besparing ongeveer twae keer zo groot uitvallen . Met betrekking tot de
brandstofprijs is uitgegaan van aen gemiddelde prijs van €O,55 per liter. De onzekerheid van
toekornstige energieprijzen maakt energiebesparing (in transport) nog urgenter. Bij de berekeningen is
ervan uitgegaan dal de verschillende maatregeten niet in aanmerl<ing kamen voar subsidies.

Omdat de gegevens die ten grondslag li9gen aan de bepating van het besparingspotentieel en de
terugverdientijd resullatan zijn die door andere bedrijven gerealiseerd zijn, is niet met zekerheid te
stellen dat deze resultaten ook bij de van Gansewinkel Groep bereikt zullen worden. Zoals al eerder
gesteld, zal dit moeten blijken uit praktijkproeven. Het blijkt dat een ogenschijnlijk kleine procentuele
besparing een groot jaarlijks besparingspotentieel heeft. Dit wordt veroorzaakt door de grote aantallen
voertuigen (met jaarlijks gereden transportkilometers), waarop de desbetreffende maatregelen
toegepast kunnen worden.

Uil bijlage 10 kan geconcludeerd worden dat de chauffeur de grootste invloed heeft op hel
brandstofverbruik. De maatregelen mel de hoogste prioriteit hebben immers betrekking op het
stimuleren van defensief rijgedrag van de chauffeur 6f betreffen technische maatregelen die de
chauffeur dwingen om economisch te rijden (begrenzers).

Hoewel niet met zekerheid te stellen is of aile indicatieve brandstofbesparingspercentages ook door
de van Gansewinkel Groep gerealiseerd zullen worden, moet een totale brandstofbesparing van 10%
t.o.v. de situatie in 2003 haalbaar zijn. Dit is een ambitieuze, maar realistische doelsteUing en
betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 2 miljoen liter diesel, equivalent met 71 PJ primaire
energie. Uitgaande van een brandstofprijs van EO,55 per liter, kan een bedrag van €1, 1 miljoen op
jaarbasis bespaard worden. Om dit resultaat te bereiken, zal er wei aandacht aan brandstofbesparing
besteed moeten worden. Management zal zich aan energiebesparing moeten verbinden en zal hierop
moeten sturen. Dit kan gerealiseerd worden door het opstellen van een brandstofbesparingsplan46

. In
een brandstofbesparingsplan wordt aangegeven welke besparingsmogelijkheden toegepast zullen
gaan worden. Het is van groot belang dat medewerkers, in het bijzonder de chauffeurs, op de hoogte
gehouden worden van de plannen en dat ze belrokken worden bij de voorbereidingen. Op deze
manier ontstaat commitment.

De maatregel met de hoogste prioriteit, de druksensor in de bestuurderstoel is reeds in bijlage 6
behandeld. Het monitoren van het brandstofverbruik, de tweede prioriteit, zal in de volgende paragraaf
worden toegelicht en in detail worden uitgewerkt.

5.8: Monitoran brandstofverbruik en rijgedrag met terugkoppeling aan chauffeur
Het monitoren van het brandstofverbruik kan op twee manieren plaatsvinden:
1. Real-time monitoring en terugkoppeling in het voertuig d.m.v. dieselverbruiksmeter;
2. Administratieve monitoring na verioop van ene bepaalde periode aan de hand van gereden

kilometers en getankte diesel.

Het is aan te bevelen am beide manieren grootschalig in te voeren. De real-time monitoring geeft de
chauffeur directe terugkoppeling en maakt de chauffeur bewust van zijn invloed op het
brandstofverbruik. Hieraan zijn wei enkele randvoorwaarden verbonden; het systeem moet47

:

./ De bestuurder voorzien van duidelijke, juiste en ondubbelzinnige informatie op het juiste moment;

./ Rekening moet houden met de situatie waarin het voertuig zich bevindt;

./ Geen eisen aan de bestuurder stellen die te hoog zijn om met de eigenlijke rijtaak te combineren;

./ Werken zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Daarnaast moet er een duidelijke relatie bestaan tussen de handelingen van de bestuurder en de
ondersteuning die wordt gegeven en mag de bestuurder niet overbelast worden door de hoeveelheid
informatie die wordt geboden. De administratieve monitoring maakt het mogelijk om te sturen op

05 Bron: Transport en Logistiek Nederland
.0& Hel opslellen van een brandstofbesparingsplan is uitgewefkt in hel handboek -Succesvol brandslof besparen" van Transport
en Logistiek Nederland.
• 1 Bron: Deslng and evaluation of a new fuel-efficlency support 1001, Voort, van dar. M.e., Universlteit Twente, 2001.
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Flguur 5.4: 5bJren op brandstofverbrulk d.m.v. normering

Overige punten die van belang zijn op het gebied van monitoring en terugkoppeling:
,.I' Zorg voor een duidelijke communlcatie met de chauffeurs; wees duldelijk In verwachtlngen en

elsen ten aanzien van de chauffeur;
./ Betrek de brandstofprestatle van de chauffeur blj de beoordeling van het totale functioneren;
./ Motiveer de chauffeurs tot de juiste ultvoering van afspraken.
./ Bled de mogeJijkheid aan tot het volgen van een opleldlng, training of cursus op het gebled

van rijvaardigheld en zulnlg rijden. oeze investerlng verdlent zlch snel genoeg terug. A1s na
de cursus het brandstofverbrulk gemonltord wordt. zal het effect van de cursus bovendlen
optlmaal zijn. Normaal vindt er na een cursus (na ver100p van tijd) namelijk een afzwakking
van het leereffect plaats. In combinatie met brandstofmonitorlng zal deze afzwakking een stuk
kleiner zijn.

De norm moet dus befnvtoedbaar zijn door de
chauffeur en incidentele ritten op een onbekende
route of met een ander voertuig moeten hierin niet
meegenomen worden. Op deze manier kan een
beloning of bestrafflng van (on)gewenst rijgedrag
worden ingevoerd. Publicatie van de resuttaten.
waarbij de chauffeurs die m.b.t. hun specifleke
situatie het beste hebben gepresteerd worden
beloond. kan ertae leiden dat een interne
competitie ontstaat. oit kan een erg grote
brandstofbesparing tot gevolg hebben. De stappen
van het monitoren van het brandstofverbruik
vertonen grote eigenschappen met de stappen
van energiemanagement. zoals reeds besproken
is in hoofdstuk 3. oit is achier niet verwonderlijk;
het monitoren en lerugkoppeten van brandstof·
verbruik aan de chauffeur is immers opgezet om
de energleslroom brandstof te kunnen managen.

TU/e

Ook hier btijkt weer dal aen betrouwbare brandstofregistratie noodzakefijk is. Per chauffeurl voertuig
(uitgaande van een vasta combinatie) dient het brandstotverbruik nauwkeurig geregistreerd Ie worden.
Brandstofreglstratie zal in de volgende paragraaf besproken worden. Brandstofverbruik. uitgedrukt in
een kengetal (liters/km) wordt op daze maniar een KPI, net als bijvoorbeeld veroorzaakte schades of
klachten van klanten. A1s het brandstofverbruik in de oorspronkelijke situatie gemeten is. kan in
oveneg met de chauffeur een norm met tijdsplanning opgesteld worden. Daze norm is niet voar aile
chauffeurs gelijk; het brandstofverbruik is immers oak afhankelijk van factoren waarop de chauffeur
geen invloed op kan uitoefenen:

,.I' Categorie voertuig en de technische staat en leeftijd waarin het voertuig zkh bevindt;
,.I' De te rijden route (binnenstad is niet vergelijkbaar met autoweg);
,.I' AantaJ stops, bereikbaarheid klanten etc.

brandstofverbruik. Dil wordt duidelijk uit onderstaande figuur (figuur 5.4). In bijlage 11 wordt een
antwerp gegeven van een tabel die maandelijks gebruikt kan worden voar de administratieve
monitoring.

5.9.1 Brandstofreglstratie elgen pompinstallatie
Bij de sltuaUe van een pomplnstaJlatie In eigen beheer. dient een overzicht van het brandstofverbruik
bijgehouden te worden. Bij elke tankbeurt dienen de volgende gegevens geregistreerd te worden:

./ Identiteit van de vrachtwagen en de chauffeur. IdenUteit van het voertulg kan worden
gereglstreerd door middel van het ingeven van het unleke matisnummer" van het voertuig. In
vele gevallen is de combinatie voertuig - chauffeur vast. Is dit niet het gaval, dan dient een

5.9: Brandstofreglstratie
Het reglstraren van tankgegevens is van betang om een overzicht te krijgen en te behouden van het
brandstofverbrulk van de verschillende voertuigen. oit geldt zowel bij het tanken aan de eigen
pompinstallatie als tanken bij openbare tankstations.
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aparta registratie plaats Ie vinden. Dil kan geschieden tijdens het tankan of achleraf door Ie
kijken naar de planning van de desbetreffende dag.

./ Getankte hoeveelheid en soort brandstof;

.; Kilometerstand;

./ Plaats en tijdstip.
Met aen tankmanagement· of brandstofregistratiesysteem kan dlt brandstofoverzicht verkregen en
behouden worden. In augustus 2003 is er binnen van Gansewinkel aen intern onderzoek verricht naar
brandstofregistratiesystemen. Hieruit bleak dal er momenteel zas verschillende systemen door de
verschillende regio's gebruikt worden. Hiervan bieden drie systemen nagenoeg dezelfde
functionaliteiten. De onderlinge afwijkingen bevinden zich met name in de aansturing van de
programmatuur en de opbouw van de hardware. Een aantal systemen worden niet als gebruiks·
vriendelijk ervaren en vragen veel manuele arbeid om de gegevens op de juiste manier te verwerken.
De systemen die wei als positief worden ervaren registreren automatisch de volgende zaken:

./ Voertuignummer (matisnummer);

./ Kaartnummer;

./ Getankte liters;

./ Kilomelerstand;

./ Datum;

./ Pompnummer.
De kilometerstand dient hierbij handmatig door de gebruiker bij de tankhandeling ingegeven te
worden. Het voertuignummer is gelieerd aan het kaartnummer. Bij gebruik van een magneet
kaartidentificalie, kan er tevens gebruik gemaakt worden van de magneetkaarten die de brandslof
leveranciers verstrekken en waarmee ook extern getankt kan worden. Van de leveranciers van de
systemen is een programma verkrijgbaar die de genoemde gegevens in gebruiksvriendelijke vorm kan
aanleveren en de brandstofverbruiken inzichtelijk kan maken. Het is mogelijk om de gegevens vanuit
meerdere locaties op een centrale pc te verkrijgen. Hiervoor moet ieder brandstofregistraliesysteem
via een modem vanuit een backofficelocatie bereikbaar zijn. In het onderzoek is een aanbeveling
gedaan voor een specifieke systeem-Ieverancier combinatie. Hel betrefl de combinalie die op dit
moment in Vlaardingen in gebruik is. Dit systeem werkt met keyprocessors (metalen magneetstrippen)
en is erg gebruiksvriendelijk.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van microchips; de vrachtwagens worden daartoe
uitgerust met een microchip in de vorm van een ring rondom de brandstofinlaat. Deze microchip wordt
herkend door een andere chip, die geplaatst is in het brandstofpistool van de pompinstallatie. Zodra
de chauffeur het brandstofpistool uit de opening van de brandstoflank haalt, stopt de brandstofloevoer
automatisch. Een ander voertuig of jerrycan voltanken wordt dus onmogelijk, waarmee fraude
bemoeilijkt wordt. Dit systeem is toe te passen op de eigen pompinstallatie en wordt ook steeds meer
toegepast bij openbare pompstations. Bij de eigen pompinstallatie controleert het systeem bovendien
of het voertuig aan de juiste pomp staat: rode diesel kan dan niet in een vrachtwagen getankt worden
en normale diesel bijvoorbeeld niet in een heflruck. Het systeem is aan te passen aan de wensen van
de klant en aile noodzakelijke gegevens kunnen worden geregistreerd. Bovendien kan de betaling bij
een openbaar tankstation kan worden geaulomatiseerd en de gegevens kunnen digitaal worden
doorgegeven aan het brandstofregistratiesysteem van het eigen bedrijf.

5.9.2 Brandstofregistratie openbaar tankstation
Tanken bij een openbaar tankstation gaat in aile gevallen met behulp van de door de leverancier
geleverde tankpassen. Een tankpas is gekoppeld aan het matisnummer van het voertuig. Registratie
van de gegevens kan op twee manieren:

1. Achteraf op het moment dat de facturen binnenkomen;
2. Geautomatiseerd; in dit geval moeten de systemen van de leverancier en van de

desbetreffende regio gekoppeld worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat de manier van registreren niet van groot belang is; er zijn
verschillende systemen beschikbaar die voldoen aan de eis dat op voertuigniveau het
brandstofverbruik geregistreerd kan worden.
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5.10: Conelus!es en aanbevelingen energiebesparing in transport
./ Gebruik de methodiek van schaduwprijzen en nearn dit mae in besluitvorming. Oit leidt tot

bewustwording binnen de organisatie. Bereclenerend vanuit daze methodiek is het voor de
van Gansewinkel Groep van belang om:

o Binnen de bebouwde kern relatief jonge voertuigen in Ie zetten en/of voertuigen die
gebruik maken van altematieve brandstof. Op het gabled van altematieve
brandstoffen kan vooral iozet van gasvoertuigen in de binnenstad een kans voor de
van Gansewinkel Groep zijn om de besproken milieu-effecten met bijhorende
maatschappelijke koslan ta reduceren;

o Het wagenpark, indien economisch mogelijk. in een zo snel mogelijk tempo Ie
vemieuwen;

o Een aetief beleid te voeren op de extema milieu effecten, veroorzaakt door de
logistieke activiteiten. Door het voeren van een aclief beleid op de genoemde milieu
effecten kan van Gansewinkel zich voorbereiden op de tookomst, waarin wet- en
regelgeving steeds strenger zal worden. Dit is ook van belang om een 'groen'
bedrijfsimago te behoudenlverkrijgen.

,f' Onderzoek de mogelijkheden van verschillende vervoersmodaliteiten en volg de ontwikkeling
van altematieve brandstoffen. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan vervoer via
binnenvaart en inzet van LZV's. Hier kunnen naast voordelen op energie en milieugebied ook
grote financi61e voordelen behaald worden. Oak nachttransport is een optie waamaar
gekeken dient te worden.

,f' Zorg voor tijdig ondertloud van de verschillende voertuigen. De technische staat van het
voertuig is van invtoed op het brandstofverbruik en op de veroorzaakte emissles.
Bandenspanning, balancering, uitlijning en de juiste afstelling van kleppen spelen hierbij een
belangrijke rol.

,f' Zorg bij interne transportmiddelen voor een optimalisatie van het aantal draaiuren. Probeer
hierbij het aantal uren dat het voertuig stationair draait te minimaliseren. Investeer in een
technische regeling in de zitting van de chauffeurstoel.

,f' Nieuw aan te schaffen voertuigen dienen van aile genoemde energiebesparende maatregelen
voorzien te zijn. Gezien het feit dat vrachtwagens vaak langer dan 10 jaar worden ingezet.
zullen de investeringen in deze opties zeker terugverdiend worden.

,f' Voer praktijkproeven uit met de aangegeven besparingsmaatregelen en meet en evalueer de
resultaten. Hiema kan beslist worden of de desbetreffende maatregel grootschalig wordt
ingevoerd.

." Voer een eenduidig en nauwkeurig brandstofregistratiesysteem op voertuigniveau in. Een
voorbeeld hiervan is een automatisch tankmanagementsysteem. Een brandstofregistratie
systeem is de basis voor evaluaties en is ook noodzakelijk om brandstofverbruik als KPI van
de chauffeur in te voaren. Meten is weten!

." De chauffeur heeft de grootste invloed op het brandstofverbruik. De maatregelen met de
hoogsle prloriteit hebben allen betrekking op het stimuferen van defensief rijgedrag 6f
betreffen technische maatregelen die de chauffeur dwingen om economisch (defensief) te
rijden.

." Betrek de brandstofprestatie van de chauffeur bij de beoordeling van het totale functioneren.
Geef de chauffeurs de kans een cursus defensief rijden te volgen, zedat er bewustwording en
kennis op brandstofgebied ontstaat. Stel vervolgens per voertuiglchauffeur een realistische en
haalbare norm. Deze nOlTTl moat beinvloedbaar zijn voor de chauffeur. Beloon de chauffeurs
die de nOlTTl halen en maak de resultalen openbaar. Blijf de nOlTTl periodiek bijstellen,
afhankelijk van de situatie en betrek de chauffeur bij het plannen en realiseren van
verbeteracties.

." Een totale brandstofbesparing van 10% t.o.v. de situaUe in 2003 moot binnen 2 jaar haalbaar
zijn. Dit moet natuur1ijk wel aangepast worden bij een toename van het aantal gereden
kilometers. Dit is een ambitieuze, maar realistische doelstelling en betekent een jaar1ijkse
besparing van oogeveer 2 miljoen liter diesel, equivalent met 71 PJ primaire energie.
Uitgaande van een brandstofprijs van E 0,55 per liter, kan een bedrag van E1,1 miljoen op
jaarbasis bespaard worden aan brandstofkosten. Om dit resultaat te bereiken, zaJ er wei
structurele aandacht aan brandslofbesparing besteed mooten worden.

Oit hoofdstuk is ingegaan op energiebesparingsmogelijkheden van transporl. Oak is de veroonaakte
milieuschade door hat transporl van de van Gansewinkel Groep inzichtelijk gemaakt. Het voIgende
hoofdstuk gaat in op elektrische energiebesparing.
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Hoofdstuk 6: Elektrtsche energlebesparlng

Oit hoofdstuk gaal in op elektrische energiebesparing. Zoals in hoofdstuk 4 naar YOren gekomen is,
wordt door de van GanS8winkei Groep jaar1ijks ongeveer 17 miljoen kWh aan elektrische energie
verbruikt. De kosten verbonden aan dit verbruik bedragen ongeveer 1,4 miljoen auro. Het grootste
gedeelte van dit verbruik komi op naam van de grootverbruikers In Nederland (12 miljoen kWh).
Onderstaande tabellaat de gegevens Den van de 5 grootsl8 varbruikers in Nedertand (jaar 2003).

Off Plek (kWh) VeriJruik 2003

GIas
Wit- eo bruingoed
Wit- en btuingoed
GIas
Gevaar1iik afval

871687910000052918
871688700000025826
871689276000007166
871694831000052343
871687910000053656

1.005.229
1.079.408

928.356
757.661
549.5'4

1.074058
283.621
280.241
224.305
331.212

2.979.287
1.363.029
1208.597

981.966
""".726

Om verwarring te vO<rtomen geeft bijlage 12 een overDcht van veelgebruikte termen betreffende
elektrische energie en elektriciteitsnota's.

Milieu-effecten elektrisch energieverbruik
Zoals in hoofdstuk 4 al naar voren gekomen is, gaat energieverbruik gepaard met milieu-effecten. In
hoofdstuk 5 is de methodiek van schaduwprijzen gebruikt om kwalitatieve milieu-effecten financieel te
waarderen. Hetzelfde kan gedaan worden voor elektrische energie. Tabel 6.2 geeft een overzicht van
de verschillende emissies bij de opwekking van 1 kWh in Nederland, uitgaande van de situatie in
2002.

Tabel 6.2: Emlsslewaarden elektrisctle etlflfQieilO
E~rgl••troom Eenheld CQ.a Ikg) NO. (Ill S9.a Ig)
Elektridtelt kWh 0,566 0.15 0,425

Met behulp van de gegevens uit label 6.2 kunnen voor de van Gansewinkel Groep de emissies
bepaald worden naar hel milieu, veroorzaakt door het verbruik van centraal opgewekte elektrische
energle. Dit Is weergegeven in tabel 6.3. Het betreft hier de mitieu-effecten in de gehele keten.

5
5

0.06
20
3

0.05

PMJ. (flkgl
Eml••le bulten bebouwde

"om
Slikstofoxlde NO.
KOOIwaterstof He
_CO
Slofdeelijes PMIO
Z_so,
KooIdIoxide <A

Tabel 6.4: SChaduwprijzen emissies

EIekb1ciIeIl kWh 17,3 9.790 2.600 7.400

Tabel 6.3: Totale emlssles veroorzaakl door verbnJik elektrisehe energle

Energle.troom Eenheld Hoe.....lheld C9.a NO. (kg) s~ (kg)
(GWh) c- 1000 kg)

Tabel 6.4 geeft de schaduwprijzen weer, zoals deze al behandeld
zijn in hoofdstuk 5. Elektriclleit wordt in het algemeen bullen de
bebouwde kom opgewekt, zOOat de schaduwprijzen bullen de
bebouwde kom van toepassing zijn.

De totale schade emissiekosten. veroorzaakt door het elektrische energieverbruik van de van
Gansewinkel Groep bedragen hiermee nJim ESOO.OOO. De overige exteme milieu-effecten, geluid,
veiligheid en infrastruetuur zijn niet nauwkeurig te kwantificeren.

Elektriciteitsbesparing leidt tot kostenbesparing en een onUasting van het milieu. Daamaast heeft
onderzoek van Worells1 aangetoond dat maatregelen op het gebied van energie-efflCiency oak
andere, niet energiegerelateerde voordelen met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn:

• EAN staat voor European Attide Number. [)it ts een uniek 18-qferig nummer dat de netbeheerOer heeft toegekend aan sen
eleklricileits- at gasaansIuiting. HeII"U'TllTl8r ts bekend bij de enElf\)ieIevera en overige relevante pao1ijen. Mel behuIp van
dez8 ENk:ode worden I1'I8ar'Idelijk de afnamegegevens uitge:,.,'$se!d tussen de versc:hiIende partijen.
JO Bton: Novem. emissiewaarden zIjn gebaseeId op de sltuatie In 2002.
SI Worel. E.. Latner, JA, Ruth, M., Fnnan, H., Productivity benefits at Industrial energy effldency measures. Enerw.
"""""'.2Im
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1. Verbeterd intern klimaat;
2. Geluidsreductie;
3. Lagere arbeidskosten en tijdswinst;
4. Verbaterda proces controle;
5. Direct en indirect voordeel door downsizing van bepaalde apparatuur;
6. Minder af- en uitval;
7. Verbaterda productkwaliteit.

Mills en Rosenfeld52 benadrukken dal aen aantal van deze voorbeelden aen sleutelrol spalsn in
klantbeslissingen.

Om de (on)mogelijkheden van elektrische energiebesparing binnen de van Gansewinkel groep Ie
onderzoeken, is beslolan om een groolverbruikerslocatie te selecteren en daar aen energie-audit uit te
vaeren. Doel van de audit is om naast locatieafhankelijke maatregelen oak algemeen toepasbare
energiebesparingsmogelijkheden Ie identifiesren en Ie analysersn, zOOat deze voor de gehele
organisatie kunnen worden toegepast. In samenspraak met begeleiders van het onderzoek is besloten
om dil onderzoek uit te voeren bij Maltha Glasrecycling BY De redenen hiervoor zijn:

1. Maltha is de grootste (elektrische}energieverbruiker;
2. De positieve houding van Maltha t.o.v. het onderzoek;
3. Coolrec Eindhoven (de nummer 2 van de lijst) heefl te maken met f1uctuaties in de productie;
4. Er bestaan overeenkomsten met het proces van GNON in Emmen, waardoor

besparingsmaatregelen waarschijnlijk ook daar kunnen worden doorgevoerd (synergie).

Naast de specifieke energiebesparingsmaauegelen die bij Maltha van toepassing zijn, zullen ook
algemeen toepasbare maatregelen worden gel"dentificeerd en besproken. Deze maatregelen kunnen
interessant zijn bij andere vestigingen van de van Gansewinkel Groep. De voJgende paragraaf geeft
een inleiding over Maltha.

6.1: Onderzoek Maltha Glasrecycling Nederland
Maltha Glasrecycling Nederland is gespecialiseerd in de recycling van glas. Recycling van glas kan
worden onderverdeeld in de verwerking van holglas (potten en 11essen) en vlakglas (ruiten, spiegels
etc).

Vlakglas
In het Belgische Kaulille staat sinds begin 2002 de eerste vlakglasfabriek ter wereld. Hier worden aile
soorten vlakglas, van fijnglas tot autoruiten, draad- en isolatieglas, opgewerkt tot uiteenlopende
halffabrikaten voor de 91as- en glaswolindustrie. De installatie heefl een capaciteit van 150.000 Ion
netto product per jaar.

Hoiglas
Om holglas te recyclen heeft Maltha in samenwerking met de TU Delft en machinebouwers
geavanceerde installaties ontwikkeld en gebouwd in haar fabrieken in Heijningen (Maltha Dintelmond)
en Emmen. Holglas bestaat in bijna aile gevallen uit verpakkingsglas. De hoeveelheid eenmalig
verpakkings~as die jaarlijks door de Nederlandse huishoudens wordt afgedankt, bedraagt zo'n
550.000 ton . Om te voorkomen dat die hoeveelheid jaar na jaar op de vuilstortplaatsen terechtkomt,
slaan er in Nederland ongeveer 25.000 glasbakken waarin het eenmalige 91as wordt ingezameld. Van
dit glasbakkenglas wordt weer nieuw glas gemaakt, onder andere door Maltha. Glas kan zonder
verlies van kwaliteit keer op keer worden ingezet bij de productie van nieuw glas. Op dit moment wordt
ongeveer 80% van de totale hoeveelheid eenmalig glas hergebruikt en dit percentage neemt nag altijd
toe. De capaciteit van Maltha Dintelmond bedraagt ongeveer 1,3 miljoen ton product per jaar.

Geschiedenis Maltha
Het bedrijf Maltha werd in 1921 opgericht door Johan Bernard Maltha, een kleine vervoerder die in
jeneverstad Schiedam voomamelijk flessen vervoerde van en naar de distilleerderijen en
glasfabrieken. Met het opkopen van de scherven die waren ontstaan bij het afvulproces en de verkoop

5.2 Mills, E., Rosenfeld A., Consumer non-energy benefits as a motivation for making energy-efficiency Improvements,
Proceedings ACEEE 1994 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Washington D.C., American Council for an Energy
Efficient Economy, 1994
503 Bron: CBS
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eNan aan de glasfabrieken, legde hij de basis voor het hedendaagse Maltha. Sindsdien heeft Maltha
een gestage ontwikkeling doorgemaakt en heeft het een aelieve rol gehad in de plaatsing van
glasbakken door heel Nederland. Op dit moment staan ef in Nedertand mear glasbakken dan
brievenbU5sen. In 1999 besluit Maltha zich Ie gaan concentreren op haar core business: de opwerking
van glas. Oil resulteert onder mear in de verkoop van de transporttak aan de van Gansewinkel Groep.
MaJtha zeit maakt steeds Yaker gebruik van haar kade voor vervoer over het water. In 2000 neemt de
laatste vertegenwoordiger van de familie Maltha afscheid van het bedrijf. De familie, die het bedrijf
bijna 60 jaar heart geleid, verkocht in dal jaar haar aandelen aan de van Gansewinkel Groep en BSN
Glasspack.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Iocatie in Heijningen en betreft dus de recycling van holglas.
De onderzoeksopzet vertoopt globaal volgens de stappen van energiemanagement. A1lereerst w()(dt
in de volgende paragraaf een procesbeschrijving gegeven. Vervolgens wordt het huidig
elektriciteitsverbruik gernventariseerd. Aan de hand van opgestelde vermogens en productieve uren
kan vervolgens bepaald worden welke installaties verantwoordelijk zijn voor de groo1$te
energieconsumptie. Daama w()(dt een energie-audit gepresenteard, die als houvast kan dianen bij het
zoeken naar energiebesparingsmaatregelen. Deze audit wordt dooriopen voor de situatie bij Maltha.
De measte maatregelen die naar v()(en komen zijn argemean toepasbaar.

In het algemean kunnen twee typen besparingsmaatregelen gefdentiflCe8rd worden:
1. Maatregelen waarbij het proces ongewijzigd blijft. Het betreft hier de installatie van systemen

die de energie-effJciency verhogen. Omdat het hier om specialistische systemen gaat, is ter
ondersteuning een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld (Green Energl").

2. Maatregelen waarbij het proces of werkwijze w()(dt gewijzigd. Om deze maatregelen te
identiflCeren en te analyseren wordt een energieaudit uit beschikbare literatuur geselecteerd
en vervolgens toegepast in de huidige situatie van Mallha.

Beschikbare maatregelen kunnen. net als bij het onderzoek naar brandstofbesparing, technisch.
economisch en organisatorisch worden beoordeeld.

6.2: Het proces blj Maltha
Het proces voor de verwerking van holglas bij Mallha ziet er op hoofdlijnen als voigt uit

1-

~,

Ver1deind odu

I~:~I ¥Yc---
1.._....

Flguw 6.1: Recydingproces hoIgIas bij MaItha

JoI Gfeen.Energy Is een Ieverander van energiebesparingsystemen gerictlt op het eIft*1ento van fadlitaire disbibutievet1iezen
van Indusb16le grootvertlruIkers (bron:www.~.nr).
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Bijlage 14 geeft aen geeft de stroomschema's voar de vier productielijnen:

1. AS lijn, vocr bont en groan 91a5;
2. C lijn, voornametijk voar de verwerking van afkeurpartijen;
3. Cycloonlijn;
4. 0 lijn, voar wit 91a5.

Hieronder zullen de verschillende stappen van het recyclen van holglas kart besproken worden:

InzameJing
Hoewel de inzameling niet door Maltha wordt verzorgd, zal daze hier wei kart besproken worden. Oit
om aen beeld te krijgen van het gehele recyclingproces. Er bestaan verschillende middelen en
methoden om recycling-glas in te zamelan. In de measle gevallen gaat het daarbij om het
zogenoemde 'brengsysteem', Oat betakent dal burgers (en soms bedrijven) recycling-glas naar het
inzamelmiddel brengen. In het algemeen worden bij het brengsysteem de volgende inzamelmiddelen
gebruikt de glasbol, de glasbak, de glascontainer en het milieupark. De glasbol, glasbak en
glascontainer worden zowel bovengronds als ondergronds toegepast. Ze worden geplaatst op
verschillende locaties in de gemeente. Het milieupark is meestal een speciaal aangewezen terrein,
waar ook inzamelmiddelen voor andere afvalstromen beschikbaar zijn.

Naast het plaatsen van inzamelmiddelen staat gemeenten ook nog een aantal andere methoden ter
beschikking. Dit zijn ondergrondse inzameling, 'huis·aan-huis'·inzameling, vlakgascontainers en
industri~le inzameling. Veor ondergrondse inzameling worden bijna dezelfde inzamelmiddelen
gebruikt als bovengronds, maar deze zijn voorzien van enkele technische aanpassingen. De meest
optimale vorm van inzameling is die waarbij inzamelaars huis·aan·huis het recycling-glas
gecontroleerd kunnen collecteren. Dit systeem gaat echler gepaard met hoge kosten. Bij inzameling
van glas bij bouwbedrijven en glasgroothandels wordt gebruik gemaakt van vlakgascontainers.

Aanvoer Maltha
Aanvoer vindt plaats per vrachtwagen of schip. Dit transport wordt niet door Maltha georganiseerd. Bij
aanvoer vindt registratie en weging plaats, Bij de aanvoer wordt de kwaliteit (voornamelijk bel'nvloed
door mate van vervuiting van de partiD bepaald. Afgekeurde partijen gaan retour.

Kwa/iteitsconfrofe
Voor bewerking vindt een kwaliteitscontrote plaats. In het aangevoerde glas mogen niet te veel
verontreinigen zitten die het proces emstig verstoren, Bovendien dient het glas op kleur gescheiden te
zijn.

Voorsorleren
Bij iedere ton glasbakkenglas zit ongeveer 90 kilo vervuiling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 1)
producteigen vervuiling, zoals deksels, dopjes, eliketten en etensresten en 2) productvreemde
vervuiling, zeals plastic zakjes, papier en overig afval. Daamaast belanden er in de glasbak zaken die
er met de beste bedoeling worden ingegooid, maar het productieproces ernstig verstoren, zoals
aardewerk kruiken, gloeilampen, kopjes en ovenschalen. Alvorens het glas de fabriek in wordt
gevoerd, worden grove verontreinigingen handmatig verwijderd.

Breken
Nadat de grove verontreinigingen zijn verwijderd, brengen brekers het glas op de gewenste
scherfgrootte, waama de verschillende fracties op grootte worden afgezeefd en hun weg door het
proces vervolgen.

Metaaf scheiden
Door middel van sterke bandmagneten worden metalen delen (bijvoorbeeld dekseltjes) uit de
glasstroom verwijderd, De metalen delen worden apart afgevoerd.

Afzuigen lichfe de/en
Delen Iichter dan glas (zoals papier en plastics) worden uit hel glas gezogen door middel van
cyclonen. Deze delen worden apart afgevoerd en vervolgen hun weg naar de cycloonlijn.

39



TU/e

Verwijdenm niet magnetische meta/en
Niet magnatische metalen (voomamelijk aluminium) worden uit de glasstroom verwijderd door een
combinatie van statische getadenheid en een korte versnelling in de glasstroom. Oil gebeurt met
behulp van aen eddy current. Daama worden de diverse fracties afgezeefd.

Steenscheiden (KSP machines)
Met behulp van laserstralen en camera's worden delen keramiek, steen en porsefain in de glasstroom
opgespoord. De positie van daze niet glazen delen wordt door de computer doorgegeven aan een
machine die iets verderop de delen door middel van een sterke luchtstroom (perslucht) van de band
schiel. Het verwijderen van een deellje steen uit de processtroom, laidt made tot het verwijderen van
gemiddeld 10 andere deelljes (waaronder gras). Oit benadrukt het feit dal het van groot belang is om
steen en andere verontreinigingen in een zo vroeg mogelijk stadium uit het proces te verwijderen.

KJeurschekien
Met behuJp van spectrummachines wordt glas met afwijkende kJeur uit het proces verwijderd. Deze
machines werken volgens helzelfde principe als de steenscheider. Er kan onderscheid worden
gemaakt tussen wit gJas, groen glas en bont glas.

Nasorteren
Met de hand worden de laatste verontreinigingen uit het glas gehaald.

Composteren
A1s de scherven uit de fabriek komen, zijn ze ontdaan van praktisch alle niet glazen delen. Van de 90
kilo velVuiling per ton waarmee het glas binnenkwam, resteert nu slechts 25 tot 30 gram. A1vorens het
geleverd kan worden aan de glasfabrieken dient het echter ook te worden ontdaan van organische
resten die aan de scherven zitten. Om deze te verwijderen wordt het bereid product op het terrein
gestort am 6 tot 10 weken te composteren. Op deze wijze wordt het glas gereinigd zander onnodig
gebruik van spoelwaler.

Kwaliteitscontrole
Om nieuw glas te kunnen maken van oud glas, mag er aan hat eind van het opwerkingsproces van de
oorspronkelijk aanwezige 90 kilo vervuiling niet meer dan 35 gram per ton resteren. Om dat te kunnen
garanderen, vindt er op verschillende plekken in het proces kwaliteitscontrole plaats. Op deze manier
wordl gecontroleerd of een bepaalde batch wordt goedgekeurd of afgekeurd.

Afvoer
Afvoer vindt plaats naar de glasverwerkende industrie. De inzet van scherven in plaats van ruwe
grondstoffen levert aanzienlijke besparingen op. Belangrijker dan de voordelen voor de glasfabrieken
is de winst voor het milieu:

..... Minder afval op de vuilstortplaatsen;

..... Ruwe grondstoffen, zoals zand, kalk en soda bljjven in het milieu;

..... ladere 10% scherveninzet levert 2,5% energiebesparing op. Gemiddeld zetten de
glasfabrieken 50 tot 80% schelVen in;

..... Minder CO2 uilstoot;

..... De verschillende soorten restafval die bij het opwerken van het glas worden gescheiden,
worden grotendeels aangewend voor andere toepassingen .

..
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6.3: Huldig elektrtciteitsverbruik en elektriciteitskosten Maltha
Maltha Heijningen heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 3 miljoen kWh en is daannee
verantwoordelijk voor 17% van het tatale elektriciteitsverbruik van de van Gansewinkel Groep.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maandelijkse verbruiken in 2003. Figuur 6.2 geeft
daze gegevens grafisch weer.

T8bel 6.5: Maande!ijkS vetbnJik Maltha 2003
Maane! V«bruIk h
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156.318 93.584
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162.935 79.762
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164.480 106.408
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310.153
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Flguur 6.2: MaandeIIjks \/I8fbruik Maltha 2003

Zoals in ftguur 6.2 te zian is, is er sprake
van een kleine seizoensinvloed. Bijlage 13
geeft een gedetailleerd overzicht van aile
energiegeretateerde kosten. De tatale
elektridteitskosten bedroegen in 2003
ongeveer E165.000. Uit figuur 6.3 is op te
maken dat de elektriciteitskosten 3% van
de totale bedrijtskasten bedragen. Het
gemiddelde tariet voor elektrische energie
in 2003 bedroeg daarmee ongeveer
EO,062 per kWh. In dit gemiddelde lariet
zitten zowel vaste als variabele kasten. De
variabele prijs per kWh bedraagt EO,052.
Dit betekent dat een besparing van een
kWh op dit moment leidt tot een kosten
besparing van 5,2 eurocent.
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Figuur 6.3: Verdellng bedrijfskosten naar categorle, 2003
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Fig111M'" 6A: Bektriciteitswtbruik MaItha op hoofdIijn

Uitgaande van de opgestekte vermogens en
actieve uren (zoals v8fTTleld in de bijlage), geeft
flQuur 6.4 de verdeling van het elektriciteits
verbruik, onderverdeeld naar bovengenoemda
groepen. Uit de analyse blijkt dat het
machinepark verantwoordelijk is voor 95% van
het tatala elektriciteitsverbruik van Maltha.
Vertichting is verantwoordelijk voor 3% en de
categorie overig (ovenge apparatuur, zoals pc's
an kantoorapparatuur) voor 2%. Om een

6.4: Verbrulksanalyse elektrlsche energie Maltha
Elektriciteitsnota's zijn niet gespeciflceerd en het is daardoor niet duidelijk welke instaUaties of
apparatuur verantwoordelijk zijn voor welk gedeelte van het tatale elektriciteitsverbruik. Om hier inzicht
in te verkrijgen is een verbruiksanalyse uitgevoerd. Aan de hand van opgestelde vermogens en
productie-uren kan het elektriciteitsverbruik per installatie bepaald worden. De verschi1lende
installaties en apparatuur kunnen vervolgens gedassifteeerd worden in groepen. Bijlage 15 geeft een
overzicht van de opgestelde vermogens bij Maltha. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden in:

1. Machines (met een onderverdeling per lijn en soort machine);
2. Vertichting;
3. Overig; deze groep bestaat uit koe!

kasten, kantoorapparatuur etc.
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gedetailleerder inzicht in het elektriciteitsverbruik te krijgen dient de groep machines verder verdeeld
te worden in categorieen. Allereerst is aan de hand van de opgeslelde vermogens en draaiuren het
elektriciteitsverbruik per productieljjn bepaald. de resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 6.5.
Omdat perslucht in meerdere lijnen wordt gebruikt, zijn de compressoren (waarmee de persrucht
wordt geproduceerd) als een aparta groep meegenomen. Het blijkt dal de compressoren
verantwoordelijk zijn Voaf 34% van het elektriciteitsverbruik van het machinepark. Daama komt de AB
lijn, gevolgd door 0 Iijn met 32%. respectievelijk 24%. Het elektriciteitsverbruik van de C tijn komt uit
op 6% en de Cycloon lijn is verantwoordelijk voor 4% van het verbruik. Hierbij dient opgemerkt Ie
worden dal zowel de cyclonen (met een opgesteld vermogen van 44kW) als de compressoren niet zijn
toegewezen aan een specifleke lijn. Oit is apart gehouden, omdat er nog overlap zit tussen de lijnen.
Het grote verbruik van de compressoren blijkt oak uit flQuur 6.6. In deze figuur is het
elektriciteitsverbruik in verschillende machinegroepen geclassiflceerd. Compressoren zijn de grootste
verbruikers (34%), gevolgd door voeders (21%) en transportbanden (20%). Uit daze verbruiksana/yse
kan geconcIudeerd worden dat het interessanl is om onderzoek te doen naar energiebesparings·
mogelijkheden van compressoren. Perslucht is een erg dure vorm van energie en onderzoek heeft
uitgewezen dat in vele gevallen forse besparingen mogetijk zijn55

• Bijlage 16 geeft een uitgebreid
overzjcht van compressoren en mogelijke besparingsmaatregelen. Andere mogelijkheden op dit
gebied zjjn:

./ Vervangen compressoren door gascompressor. oit is echter vanuit veiligheidsoverwegingen
niet wenselijk;

./ Vermijden lekkages in net; in het geval van Maltha worden de lekkages in het leidingnet voor
het grootste gedeelte veroorzaakt door de duizenden ventielen, die gedurende korte tijd
opengezet worden om verontreinigingen uit de Iijn Ie blazen.

De compressoren en ventielen zullen in de machine categorie van de energie·audit, die in de
volgende paragraaf besproken wordt, verder aan bod komen.

Flguur 6.5: EIektr1citeitsverbrulk per !i/o
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Flguur 6.6: EIektr1citeltsverbruJk per maChine groep

6.5: Inventarisatle besparingsmogelijkheden n.a.v. energleaudit
Zoals al eerder is besproken zullen twee typen maatregelen worden onderzocht. Het eerste type,
waarbij veranderingen in het proces buiten beschouwing gelaten worden, is gericht op het installeren
van technische instal1aties waardoor de energie.efflCiency verbeterd wordt. oit gedeelte is uitbesteed
aan een gespecialiseerd bedrijf, Green Energy. De resultaten hiervan zullen in paragraaf 6.6
behandeld worden

Het tweede type maatregelen ~aarbij het proces of werkwijze wordt bekeken) is uitgevoerd aan de
hand van een door Raaphorst aangepast visgraatdiagram, waarin op locatieniveau verschillende
oorzaken van sen te hCK>g energieverbruik zijn aangegeven. Hoewel dit visgraatdiagram is ontwikke/d
voor de kartonindustrie, geeft het een goade leidraad voor een audit bij Mallha. Het visgraatdiagram is
weergegeven in flQuur 6.7.

~ Bron: Fraunhofer·lnstiM fOr Systemtechnik und lmovationsftnchung lSi, hel Duitse Eoergte-AQentur (Dena) en hel Verbancl
Oeutsc:her Ma.sc:hnen- und Anlagenbau (VDMA)
,. Bron: Raaphorst. M, Energie, Duur of Duurzaam. Atstudeerverslag. Tec:Mische UniYersiteil EindhoYen, FaaJltett Tec::hnOIOgie
Management, 1995.
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Flguur 6.7: Oorzaak eo gevolg diagram (visgraat) van Ie hoog energieverbruik

Uit bovenstaande figuur btijkt det niet optimale Korte enlof lange termijn beslissingen op het gabied
van gebouwen, methoden, materialen, machines en menselljke factoren in aen te haag
energieverbruik resulteren. De verschillende categorie~n worden hieronder kart besproken:

Gebouwen
Deze categorie omvat oorzaken gerelateerd aan de leeftijd, vorm, grootte, transmissie waarde van
thermische energie en de locatie van de gebouwen. Oak zaken als Iichtjnval en locatie spalen hierbij
een rol

Machines
Deze categorie omvat aile eigenschappen van de aanwezige machines (elektrisch, pneumatisch of
thermisch). De leeftijd van machines speelt een belangrijke rol. Ook kan er sprake zijn van
overcapaciteit (machines met te hoge vermogens). Technische ontwikkelingen van nieuwe machines
dienen bekeken te worden en Ie worden vergeleken met de oude machines. Deze categorie omvat
niet hoe de machine gebruikt wordt en met welke materialen gewerkt wordt.

Methoden
Deze categorie omvat de oorzaken van een te hoog energieverbruik. gerelateerd aan de manier van
produceren. Het betreft hier primaire productie, intern transport, klimaat controle en onderhouds
werkzaamheden.

Materiafen
Deze categorie is gerelateerd aan de (complexiteit van de) gebruikte materialen. Moeilijk bewerkbare
materialen leiden tot een haag energieverbruik. Oak de inzet van hoge kwaliteit (dure) energiedragers
voor simpele (Iage kwaliteit) doelen vallen onder deze categorie.

Human Factors
Deze categorie omvat het menselijk handelen. In het bijzonder wordt hier gekeken naar behandeling
en onderhoud van de machines door de operators. Onder behandeling wordt bijvoorbeeld gekeken of
de machines na gebruik worden stilgezet en of problemen gemeld worden aan de technische dienst.

In bijlage 17 wordt de energie audit in meer detail besproken en wordt met behulp van een aantal
vergelijkingen aangegeven hoe per categorie het energiebesparingspotentieel bepaald kan worden.

Uit figuur 6.6 blijkt dat de verschillende oorzaken van een te hoog energieverbruik het gevolg zijn van
korte enoOf lange termijn besJissingen. Een beslissing kan hier worden gezien als het implementeren
van een energiebesparingsmaatregel. of niet. Een korte termijn beslissing kan in het algemeen snel
genomen worden en kan relatief eenvoudig worden gestopt. Een lange termijn beslissing gaat veelal
gepaard met hoge investeringen en g8eft resultaat over een langere periode. In de volgende
paragrafen zal de audit doorlopen worden voor de situatie van Maltha.
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6.5.1: Gebouwen
Lange termijn beslissingen op het gebied van gebouwen
hebben een grote invloed op de energieconsumptie. Het
betreft hier de locatiekeuze en het type gebouw.

Locatiekeuze
Maltha is gesitueerd in Heijningen. nabij Willemstad,
zoals weergegeven in flQuur 6.8. De Iocatiekeuze heeft
in het algemeen dna consequenties gerelateerd aan
energie:

1. Energieconsumptie en (energie)kosten door
transport;

2. Energieconsumptie en (energie)koslen door
klimat~ogische omstandigheden;

3. Kosten van energielevering.

~ .
Flguur 6.8: Locatle Ma/lna

• ••--
Transport
De huidige locatie van Maltha is niet erg centraal gelegen, maar heeft wei een gunstige ligging door
aanwezigheid van wat8rwegen. Bovendien figt Maltha nabij de autosnefweg. waardoor de
bereikbaarheid goecl is. In het gavsl van nieuwbouw of uitbreiding op of naar een bepaalde locatie is
het van belang om de energieconsumptie van transport te analyseren en te vergelijken voor
verschil1ende altematieven. Op dit moment is energiebesparing geen argument om de locatie te
wijzigen. Locatiekeuze is immers een strategische beslissing met grote gevolgen. bijvoorbeeld op het
gebied van personeel. Energiebesparing in transport is uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 5.
Gezien de grote productiehoeveelheden en vele transportbewegingen rondom Maltha biedt dit een
groot besparingspotentieel. Het transport bij Maltha is uitbesteed.

Klimaat
Het klimaat is van invloed op het energieverbruik. De huidige regio geniet een zeeklimaat, waardoor
de temperatuur in zowel zomer als winter gematigd is. Het klimaat is niet bernvloedbaar, wat betekent
dat energiebesparing m.b.t. het ktimaat aileen gerealiseerd kan worden door het verplaatsen van de
locatie naar een ander regio waar een ander klimaat heerst. Het spreekt voor zich dat dit in het geval
van Maltha geen argument is om te kiezen voor een andere locatie.

Kosten van energielevering
De kosten van energie zijn globaal in te delen in een tweetal categorietln:

1. Energieverbruikskosten;
2. Netwerkkosten.

De netwerktarieven voor de levering van elektriciteit verschHlen per regio en worden bepaald door de
regionale netbeheerder. In ontwikkelingslanden kunnen deze verschillen aanzienlijk zijnS7

, maar in
Nederland zijn deze verschillen verwaarloosbaar klein. Bovendien zijn deze tarieven gereguleerd door
de overheid.

Een andere mogelijkheid om de kosten van elektrische energie te verlagen is door gebruik te maken
van een warmtekracht installatie. Ooordat Maltha zelf achter geen vraag naar proceswarmte heeft, is
een warmtekracht koppeling niet interessant. Een nieuwe ontwikkeling in het kader van duurzame
bedrijventerreinen is het decentraal opwekken van elektriclteit in samenwerking met andere bedrijven
in de regio. Een duurzaam bedrijventerrein wordt vaak beschreven als een terrein waar d.m.v.
samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheid, maatregelen worden
ingevoerd die leiden tot een hoger bedrijfseconomisch rendement, minder milieubelasting en een
intensiever gebruik van ruimteSl

. Ouurzame bedrijventerreinen passen in een breder concept. namelijk
M'ndustriAle ecologieM. Hieronder wordt het volgende verstaan: het in onderlinge samenhang
beschouwen van de milieueffecten van een groep ondememingen. Oit is dus niet noodzakelijkerwijs
gebonden aan een bepaalde locatie, ook de productieketen kan de samenstelling van de MgroepM
bepalen. In dat geval spreekt men van integraal ketenbeheer. De mogelijkheden voor hel
verduurzamen van een bedrijventerrein zijn groat. Om structuur aan te brengen in dit grate aantal

A' &on: HeIne. H, caean. production In Induslry, Possibilities for energy saving and c:ost saving In !he plastics Induslry In
SantiagO-Chile, FacUty otTechnoIcgy & Management, EindhoYen University d TechnoIcgy, 2003.
• &on: http://www.duutz.an.l8bedliyeteneinen.n1
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mogelijkheden, is door hat Ministerie van Economische Zaken aen verdeling gemaakt in acht
duurzaamheidthema's. Per thema staat aen aanta! mogelijke maatregelen genoemd. De verschillende
thema's en maatregelen zijn genoemd in bijlage 18.

De ambitie van de samenwerking op de in bijlage 18 genoemde puntan kan verschillen per 5ituatie. In
grate tijnen zijn er enerzijds mogelijkheden die relatief eenvoudig toe te passen zijn en dus op karta
termijn realiseerbaar zijn en anderzijds meer complexe mogelijkheden die aen langere tijdshorizon
vergen. Bedrijven hebben om de energievoorziening binnen hun bedrijfsvoering aen duurzaam
karakter te gaven, in feile de keuze uit vier type maatregelen:

1. Retatlef eenvoudige maatregelen, uit te voeren binnen het bOOrijf, bijvoorbeeld proces
optimalisatie en "good housekeepingN

;

2. Relatief eenvoudige maatregelen uit te voeren op het bOOrijventerrein, bijvoorbeeld een
gezamenlijke warmtekrachtkoppeling;

3. Relatief complexe maatregelen uit te voeren binnen het bedrijf, bijvoorbeeJd procesinlegratie
en energiecascadering5i

;

4. Relatief complexe maatregelen ujt te voeren op het bOOrijventerrein, bijvoorbeeld
energiecascades tussen bedrijven, duurzame energie-infrastructuur en gezamenJijke
koude/warmteopslag. ........

Procesoptimalisatie """"'-'
procealntllgnltie

""""'OOG """""""""",....... .-......
£I.........

W8/ll1l~ -...

""""""-EMlgieopellg

......-
Figuur 6.9: Keuzeopgaven rondom duurzame energlevoorzlenlng

Oit is grafisch weergegeven in figuur 6.9.

De fabriekshal is verreweg het grootste
gebouw en dateert uit 1993. Het type gebouw
refereert aan de afmetingen, vorm,
transmissie waarde en hoeveelheid (zon)licht
dat het gebouw binnenkomt. Het aanpassen van de vorm en/of afmetlngen van de verschlllende
gebouwen wordt buiten beschouwing gelaten. De constructiekosten van een dergelijke ingreep ten
opzichte van het besparingspotentieel zijn dusdanig hoog, dat dit economisch gezien niet interessant
is.

Typegebouw
Op het terrein van Mallha zijn verschillende
gebouwen gesitueerd, te weten:

1. Een portiersgebouw;
2. Een fabriekshal met een laboratorium,

kantine en kantoren;
3. Een werkplaats;
4. Een kantoorpand;

6.5.2: Machines
Onder machines worden hier aile apparaten verstaan die elektrische energie verbruiken. Het gebruik
van elektriciteit in de industrie is zeer divers. Ruwweg kunnen de volgende categorie~n van gebruik
onderscheiden worden60

:

,f" A1s krachtbron;
,f" Voor conditionering. Onder conditionering wordt gereed maken van productstromen voor een

volgende bewerking. Voorbeelden zijn: verwarmen, koelen, bevochtigen, op goOOe
deeltjesgrootte brengen en voormengen);

./ Voor scheidingsdoeleinden;

./ Voor procesregeling en instrumentatie;

./ Ten behoeve van elektrochemische en fotochemische reacties.

5e cascadering Is het gebruik van grondstoffen, energle en water van hoogwaardlg naar laagwaardig gebrulk. Resl- en
bijproducten van hel ene bedrijf kunoen als input gebruikt worden door een ander bedrijf met een minder hOogwaardige
behoefle. Op daze manler ltan er een aantal sChakels aan elkaar gekoppeld worden (cascade) tot er geen verder gebruik
van energle- en materiaalstromen meer mogelijk Is. Fysieke nabijheid van bedrijven Is van groot belang: op die manler
kunnen vertlazen door transport en bijhorende kosten beper1<t blijven.
eo Bron: Engelen, E.W.l. van, Elektricitelt in perspectief: 'energie en milieu' in de Industrie, Alphen aan den Rijn: 5amsom
Bedrijfslnformatie, 1992
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Een andere indeling kan als voigt gemaakt worden51

;

./ Het primaire proces;

./ Ovenge processen (kantoorapparatuur, beveiliging etc.);

./ KJimaatbeheersing (verwarming, koeling, vertichting airconditioning);

./ Energie conversie (stoomketels. compressoren etc.)

Ongeveer 65% van OIlS industrieel elektriciteitsverbruik wordt door elektromotoren in kracht
omgezet82

• De belangrijkste eis die aan een elektromotor wordt gesteld is dal op een betrouwbare en
veilige maniar elektrische energie wordt omgezet in mechanische energie en drt lietst onderhoudsvrij.
De elektromotor voldoet uitstekend aan daze eis. In Neder1and zijn miljoenen elektromotoren in
gebruik. Elektromotoren zijn gestandaardiseerd in vermogen en zijn veelal uri voorraad leverbaar.
waardoor een soalle toelevering en uitwisselbaarheid gewaarborgd is. Door het grote aandeel van
motoren in het industri&le elektriciteitsgebruik. is het belangrijk daze kritisch te bekijken op
mogelijkheden om energie te besparen. In het algemeen kan op twee manieren energiebesparing bij
elektromotoren gerealiseerd worden:

1. Installatie elektromotoren met Iage veftiezen;
2. Toepassen toerenregeling.

Een (te) hoge energieconsumptie bij e1ektromotoren wordt meestal veroorzaakt door veroudering van
de motoren. Oit kan inzichtelijk gemaakt worden door verschillen in de SEC (Specineke Energie
Consumptie) waarden van de oude en nieuwe motoren. De hogere SEC waarde wordt vefO()(ZBakt
door:

./ S1ijtage van de motor (hogere wrijving, verhoogde transmissie waarde);

./ Installatie van te hoge verrnogens;

./ Ontwikkeling op de markt; verschuiving van de "energiestandaard".

Bij Maltha kan de volgende indeling m.b.t. het machinepark gemaakt worden:

Tabel 8.8: Classlflcatie machioeparit
Primalr proces Kllmaatbetlandellng Energle con"ersl.
Voedets VerllchUng Compressoren
Transportbanden Verwarmlng
Magnetsn p.Jr conditioning
c~

Eddy Currents
ze"",
Breksrs
Blowers

Zoals al uit figuur 6.3 naar voren is gekomen, is het machinepark verantwoordelijk voor 95% van het
elektriciteitsverbruik van Maltha. Binnen het machinepark zijn een drietal grootverbruikers te
onderscheiden, deze zijn weergegeven in tabel 6.7. De energiebesparingsmogetijkheden voor de drie
grootverbruikers zullen hieronder besproken worden.

Tabe16.7 Grootverbrulkers maChioepark Mallha
Perslucht Nr Machines % verbrulk

Uit nevenstaande tabel blijkt dat persfucht, geproduceerd ._====:- ~mach~~I"~......'""'-
door een viertal compressoren, verantwoordelijk is voor het ~ ~ ~:
hoogste (efektrische) energieverbruik bij Maltha. Het betreft .3!-_T~"'!!:!!$j!O!1l?anden!!f!!!!!!!~!!....__-,2O%~,---__
hier olie- gefnjecteerde schroefcompressoren van het -
zogenaamde verdringertype. Het compressorelement van dit type compressor bestaat uit twee
rotoren, een mannelijke en een vrouwelijke. De mannelijke rotor heeft vier schroefvormige Iobben op
gelijke onderlinge afstand. De vrouwelijke rotor heeft zes groeven op gelijke ondertinge afstand. De
4:6-verhouding is de efflCientste combinatie voor dit type compressor, waarbij de diameter van de
mannelijke rotor dezetfde is als die van de vrouwelijke rot~. De toegepaste rotoren hebben
asymmetrische rotorprofielen. Door dit profiel kan de vrouwelijke rotor direct worden aangedreven
door de mannelijke rotor, waardoor geen synchronisatietandwielen nodig zijn. Aangezien de
schroefcompressor werkt volgens het verdringingsprincipe, is de geleverde lucht direct proportioneel

11 8ton: Raaphorst, M. Energie. Ouur ofOuurzaam, TecMische Uriversiteit eird'IoYen, FaaJlteltTechno6ogie Management,
afstudeerverslag. 1995
G8ton:VNCJ
&I 8ton: httpitwww.al!a5oopco.OOfl] (Ieverancier ccrnpres.soren)
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met de rotatiesnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te groter het volume dal door het
compressorelement wordt verplaatst.
In het productieproces van persluct zijn aen aantal stappen te onderscheiden

1. De uiteinden van de rotoren laten de inlaat vrij, waardoor lucht in de compressor komt.
2. De lucht wordt ingesloten in een 'compartiment' dal gevormd wordt door aen mannelijke lob

en aen vrouwelijke groet.
3. Met het draaien van de rotoran wordt het compartiment steeds kleiner, waardoor de

ingesloten lucht wordt samengeperst.
4. De perslucht stroomt via de uitlaatpoort naar buiten.

Oit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Flguur 6.10: Principe van sctJroefcompressor mel verdringingsprincipe

Bijlage 16 gaat uitgebreid in op het gebruik van compressoren in een industri~le omgeving. Hieruit
komen de volgende algemene energiebesparingsmogelijkheden van compressoren naar voren:

1. Optimafe compresso"egefing; Martha maakt gebruik van 4 compressoren, waarvan een
toerengeregeld is. Door middel van deze toerenregeling wordt de produclie van perslucht
afgestemd op de vraag. Dit zorgt voor een optimale regeling. Er zijn op dit gebied dus geen
verdere besparingen mogelijk.

2. Aanzuigen lucht van lage temperatuur; Lucht wordt van buiten aangezogen en dus niet uit de
compressorruimte zelf, waar de temperatuur hager is.

3. Benutten atvalwarmte; De afvalwarmte die vrijkomt bij gebruik van de compressoren wordt in
de winter gebruikt voor ruimteverwarming. In de zomer wordt de warmte naar buiten
afgevoerd. Naast verwarming heeft Maltha geen vraag naar warmte, zOOat procesintegratie
niet mogelijk is. Hier zijn daarom geen verdere besparingen mogelijk.

4. Optimalisatie druk in systeem; Maltha heeft een redelijk constante vraag naar persluct;
bovendien wordt de procluctie van perslucht aangepast aan de vraag door de toeren
geregelde compressor. Er zijn hier daarom geen verdere besparingen mogelijk.

5. Vermijden lekkages; het leidingnet is al geruime tijd niet gecontroteerd op lekkages. Om
verontreinigingen van het glas met perslucht uit de lijn te blazen, wordt er bij Maltha gebruik
gemaakt van duizenden ventielen. De verliezen in het persluchtsysteem zulten daarom voor
bijna 100% veroorzaakt worden door venlielen die niet goed sluiten, ten gevolge van slijtage
of verstopping. Ook de sluitingstijd van de ventielen speelt een grote rol. De huidige ventielen
hebben een sluitingstijd van 45 ms. Door deze te vervangen door ventielen met een
sluitingstijd van 7 ms, kan er een grate persluchtbesparing gerealiseerd worden. In theorie is
deze besparing 85%. Oit betekent niet dat er ook 85% energiebesparing gerealiseerd kan
worden; het verband tussen geproduceerde lucht en energieconsumptie is namelijk niet
evenredig. De verwachting is dat door vervanging van de nieuwe ventielen, een compressor
van 75 kW buiten bedrijf gesteld kan worden. Uitgaande van een productietijd van 100 uur per
week met 40 werkweken in een jaar, levert dit een jaarlijkse besparing op van €15.60064

•

6. Optimalisatie anderhoud. Het onderhoud van de compressoren is volledig uitbesteed aan de
leverancier van de compressoren (Atlas copco), die tijdig en professioneel het onderhoud
verzorgt. Ook hier zijn dus geen besparingen mogelijk.

so Uitgaande van eon productietijd van 100 uur per week met 40 werkweken In eon Jaar en sen gemidcleld lariel voor energie
van 5,2 eurocent per kWh, zoals bepaald In paragraaf 6.3.
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Voeders en transportbanden
De voeders en transportbanden zijn samen verantwoordelijk voar 41% van het elektrische
energieverbruik van het machinepark van Maltha. Het aantal benocHgde voeders en de tengte van en
hoeveelheid van de transportbanden wordt bepaald door de lay-out van het proces. Deze lay-out is
niet optimaal, maar is oak niet eenvoudig ta wijzigen. Op dit moment zijn er meer vceders en
transportbanden in gebruik dan noodzakelijk. Oak zijn slechts aen aantal elektromotoren uitgerust met
frequentieregelaars. Vanuit energieperspectief is aanpassen van het proces geen optie. Een
gereatiseerde energiebesparing is te verwaarlozen t.o.v. de noodzakelijke investeringen. Optimalisatie
van (de lay-out van) het proces dient echler niet aileen vanuit energieperspectief plaats te vinden. Een
optimale lay-out zal ook leiden tot een effici6ntere inrichting van het proces met minder onderhoud,
storingen etc. Een bijkomend voordeel daarbij is energiebesparing. Vervanging van economisch nog
niet afgeschreven elektromotoren door nieuwe motoren met toorenregeling, is economisch ook niel
haalbaar. In het geval van vervangingsinvesteringen kan het wei interessant zijn om motoren met
frequentieregeling te installeren. Oit dient per geval bepaald te worden. Toepassen van frequenti&
regeling in een elektromotor wordt interessanter naarmate:

1. Het gernstalleerd vermogen hoger wordt;
2. Het percentage deellast , vollast hoger wordt (als de belasting van de motor in de tijd meer

f1uctueert).

6.5.3: Methoden (processen)
Om de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik van de verschillende processen in de tijd te kunnen
volgen, dient het verbruik gekoppeld te worden aan output. Oit kan door middel van de Specifieke
energie Consumptie (SEC). De SEC wordt omschreven als de hoeveelheid energie die nodig is am
een bepaalde activiteit te verrichten. Volgens Worrel615 wordt de SEC door 3 factoren bernvloed:

1. Type product (vorm en materiaal);
2. Type productie proces (aard machines, opstelling etc.);
3. Efficiency van het huidige proces.

De SEC is altijd gericht op een proces, waarbij de input en output van dat proces als afbakening
dienen. In het geval van Maltha kan de SEC waarde per productielijn worden bepaald als
energieverbruik (in Joule of kWh) per ton velWerkt product.

Tabel 6.8: Bepaling gemiddelde SEC waarde per lijn in 2003
L1Jn Bnrto productie Ultval (ton) Netto productie

(ton) (ton)
Verbruik 2003

(kWh)
BnrtoSEC
(kWhlton)

Netto SEC
(KwHlton)

ABliJn
CIIJn
OIiJn
Totaal

154.520 49.709 104.810
81.082 5.966 75.115
74.723 19.393 55.330

310.325 75.069 235.256

960.000
180.000
720.000

2.296.000

6,21
2.22
9,64
7,40

9,16
2,40

13,01
9,76

Naast het monitoren van het energieverbruik van de verschiUende Iijnen, kan ook het verbruik van de
compressoren worden gemonitord. Perslucht wordt gebruikt om verontreinigingen uit de Iijn te blazen;
in principe wordt er dus uilval geproduceerd. Het is dus mogelijk om het energieverbruik van de
compressoren uit te drukken t.o.v. de uilva!. In 2003 bedroeg de totale uitval op de drie lijnen 75.069
ton. Het energieverbruik van de compressoren over 2003 bedroeg 1.020.000 kWh. Hiermee komt de
SEC waarde van de uitval op 13,59 kWh/ton. A1s de SEC waarde van de uitval verbetert, wordt er
effici6nter met de perslucht omgegaan; met minder energie wordl er dan immers meer vervuiling uit
de glasstroom verwijderd. De SEC waarden van de verschillende Iijnen en compressoren dienen
gemonitord te worden. Met monitoring kan de trend in energieverbruik gevolgd worden. Bovendien
geeft deze trend ook informatie over de technische staat van de machines. Om monitoring van het
energieverbruik op detailniveau mogelijk te maken, zal er ook op detailniveau gemeten mooten
worden. Oit houdt in dat er nieuwe meters moelen worden geplaatst. Oit kan door het meterbedrijf
worden uitgevoerd (in het geval van Maltha is dit Essent Meetbedrijf te Zwolle). Na een schouwing
(kosten E225), waarin een inventarisatie van de huidige situatie wordt gemaakt, kan de bemetering op
het gewenste detailniveau worden geplaatst. Vervolgens levert het meetbedrijf de gewensle data met
het gewenste tijdsinterva!. Bij Maltha volstaat op dit moment een interval van ~n week. In eersle
instantie kan de monitoring relatief eenvoudig plaatsvinden met behulp van een spreadsheet
applicatie (excel). Zo kan ook eenvoudig de trend in de verschillende SEC waarden gevolgd worden
en kan de prestatie van de verschillende processen in de tijd worden gevolgd.

III Worrell, E., Potentials for Improved use of Industrial Energy and Materials, UniV8l'$iteil Uttecht, 1994.
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6.5.4: Materialen
Daze categorie bastaat uit de energieconsumptie (met bijhorende kosten), veroorzaakt door het
gebruik van bepaalde primalre en/of secundaire materialen of de productie van bepaalde product
types. Het eindproduct van Mallha is aen zuivere, verklejnde en op kleur gescheiden glasslroom. De
grondstof bestaat voar het grootste gedeelte uil glasbakkenglas. De kwaliteit van daze grondstof is
vooral afhankelijk van:

1. Hoeveelheid vervuiling (producteigen vervuiling en productvreemde vervuiling);
2. Mate waarin het product op kleur gescheiden is.

Er kunnen drie kleuren glas onderscheiden: wit gla5, bruin 91a5 en bont glas. Van aile verpakkingsglas
is ongeveer 60% wit gla5. Wit gla5 kan uitsluitend worden gemaakt van natuunijke grondstoffen en/of
zuiver witte scherven. Van gekleurd glas kan geen wit glas worden gemaakt. Een handvol gekleurde
scherven in een grote hoeveelheid wit glas is voldoende om ervoor te zorgen dat van deze partij geen
wit glas meer kan worden gemaakt. Hoewel de technieken bij Maltha erg geavanceerd zijn. er is nog
geen lechniek beschikbaar waarmee grote hoeveelheden scherven op een rendabele wijze op kleur
gesorteerd kunnen worden. A1s al het ingezamelde glas geheel zuiver (vrij van verontreinigingen) en
geheel gescheiden zou zijn op kleur, zou het product aileen verkleind hoeven te worden. Een betere
scheiding aan de bron leidt dus lot energiebesparing en een verhoogde productkwaliteit verder in de
keten. Een betere scheiding aan de bron betekent da! er een gedragsverandering bij de ontdoener
van glas gerealiseerd moet worden. In het volgende hoofdstuk wordt een model besproken. waarmee
gedragsverandering bereikt kan worden. Belangrijkste aandachtspunt voor Maltha is het cre~ren van
inzicht en begrijpelijkheid bij de ontdoener. Sommige producten worden met de beste bedoelingen in
de glasbak gedeponeerd. zoals lampen, kruiken en serviesgoed, maar horen daar niet in thuis en
verontreinigen de glasstroom. Veel mensen denken dat het door hen op kleur gescheiden 91as bij het
legen van de bak weer door elkaar word! gegooid, hoewel dit niet het geval is. De belreffende
inzamelvoertuigen zijn voorzien van een laadbak met tussenschotten. Wordt de glasbak geleegd. dan
komen aile kleuren in aparte compartimenten terecht. Het blijk! vaak dat de ontdoener van glas vaak
niet goed gei"nformeerd is betreffende de glasrecycling en zijn belangrijke rol in dit proces. Daarnaast
zal er natuurlijk altijd een groep ontdoeners blijven die ondanks een goade voorlichting het glas niet
goed zal scheiden. Dit neemt niet echter weg dat geen aandacht besteed moet worden aan goede
voorlichting. Mogelijke acties zijn:

.r Reclamecampagnes. eventueel in samenwerking met (Iokale) overheid;

.r Informatie op het verpakkingsglas;

.r Informatievoorziening in supermarkt of via gemeenlen;

./ Plaatsen van afvalbak nabij glasbak, waarin de ontdoener afval kan deponeren als altematief
voor de glasbak;

./ Verspreiden van de wel/niet kaart. waarop aangegeven staat wat wei en niet in de glasbak
thuis hoort.

6.5.5: Human Factors
Deze categorie omvat de oorzaken van een te hoog energieverbruik, veroorzaakt door menselijk
handelen. Een bekend begrip hierbij is "Good Housekeeping." Good Housekeeping betekent dat
medewerkers zich bewust zijn van de consequenlies van hun handelen op energiegebied. In het
volgende hoofdstuk word! een model gepresenteerd, waarmee een gedragsverandering tot stand
gebracht kan worden. Bij Maltha is het proces in hoge mate geautomatiseerd. waardoor de invloed
van het menselijk handelen op het elektrische energieverbruik niet groot is. De invloed wordt wei
groot, zodra er een storing in de Iijn is en de machines onnodig lang ingeschakeld blijven. Er is een
omslagpunt, waarbij het vanuit kostenoogpunt voordeliger is om een machine uit te schakelen, dan
deze stand-by te laten draaien. Het is van belang dat de omslagpunten van het machinepark bekend
zijn bij de operators. Ook kan er gebruik gemaakt worden van tijdschakelaars. zodat machines die het
omslagpunt bereiken automatisch worden uitgeschakeld.

Onderhoud
Een goed onderhouden machine verbruikt minder energie dan een machine met technische
mankementen. De elektromotoren dienen goed onderhouden te worden. Problemen zoals
lagerslijtage. onbalans. olie- en smeerproblemen en uitlijnfouten dienen preventief aangepakt te
worden. Een goede smering van de bewegende onderdelen van de elektromotor, dienen goed
gesmeerd te worden. Even!ueel kan er gebruik gemaakt worden van een centraal smeersysteem.
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6.6: Inventarlsatie besparingsmaatregelen Green Energy
Elektrische energie kan op meerdere manieren worden bespaard. A1s de {economisch} beschikbare
energiebesparingsmaatregelen, waarbij processen, machines of werkwijzen worden aangepast, zijn
ingevoerd, komI het er op aan het machinepark effici6nter Ie gebruiken. Green Energy is producent en
leverancier van energiebesparende systemen, waarbij de processen onveranderd blijven. De aanpak
van Green Energy is uitsluitend garicht op rendementsverbetering van bestaande matoran en op het
reduceren van distributieverliezen in de Interne elektrotechnische infrastructuur. Met de interne
elektrotechnische Infrastructuur wordt de apparatuur bedoeld die tussen de kWh-meter en de
stroomverbruiker zit, zoals transformatoren, verdeelkasten en bekabeling. De zogenaamde Phase
Liner is een toepassing die wordt gebruikt bij het verhogen van het rendement van elektromotoren. het
reduceren van distributieverliezen en het verbeteren van de vermogenskwaliteit van de totale
elektrotechnische infrastructuur. Door de Phase-Liner, die onder andere een hoeveelheid capacitlef
vermogen levert, parallel op de motor aan te sluiten, wordt minder stroom door de elektrotechnische
infrastructuur getransporteerd. Deze stroomverlaging leidt tot minder warmteontwikkeling in de gehele
infrastructuur en dus tot substanMle verlaging van het kWh verbruik. Als bijkomend positief effect
reduceert de Phase-Liner de spanningsverliezen waardoor er een hogere spanning op de klemmen
van de motor komt. De motor zal hierdoor koeler opereren, wat de levensduur ten goede komt. OOk
op belastingen zonder Phase-Liner verbetert de spanning. AI deze aspecten zorgen ervoor dat de
elektromotor bij gelijkblijvende mechanische belasling minder elektrische energie zal verbruiken.
Naast energiebesparing komt er door verlaging van de stroom ook extra ruimte in de gehele
infrastructuur, waardoor er ruimte ontstaal voor uitbreiding op transformatoren, kasten en kabels. De
aanpak van Green Energy bestaat uit een inventarisatie en een analyse. Op basis daarvan wordt een
projectvoorstel gemaakt. Hierin wordt een overzicht gegeven van de investeringskosten en de
verwachte energiebesparing. ooordal dergelijke projecten in aanmerking komen voor Energie
Investerings Aftrek (EIA) betaalt de overheid voor een belangrijk deel mee in de investering. In het
algemeen worden op de grootste motoren Phase-liners geplaatst. oaar is het effect het grootst en
doordat de faseverschuiving in de gehele elektrische infrastructuur wordt verbeterd, profiteren kleinere
motoren automatisch van de verbetering mee. Het project wordt afgesloten met een oplevering
waarbij door metingen het beoogde resultaat wordt aangetoond. Uit de inventarisatie is gebleken dat
Maltha baat heeft bij het plaatsen van phase-liners bij de compressoren en bij de cyclonen. Uitgaande
van de situatie dat vanaf 2005 een compressor buiten werking kan worden gesteld (door vervanging
van de huidige ventielen door nieuwe ventielen met een kortere sluitingstijd), moeten er 5 phase·liners
worden geplaatst; 3 bij de cyclonen en 2 bij de compressoren (bij een frequentiegeregelde
elektromotor heeft toepassing van een phase-liner geen zin). Toepassing van deze phase·liners levert
volgens de berekening van Green Energy een jaarlijkse besparing op van 2,60%. oit betekent een
jaarlijkse besparing (uitgaande van de huidige elektriciteitsprijzen) van €4.700. Verder wordt er een
besparing van E174 per jaar gerealiseerd door het elimineren van de blindstroomboete. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de projectkosten en opbrengsten.

Tabel 6.9: Overzichl koslen en opbtengslen project Green Energy
Kosten

E 4.715
€ + 174
€ 4.889

22,64
SO.68%

€ 9.693
€ + 1.750
E 11.443
E 2.139
E 9.304
E 340

F'roj&ctkosten
Insta//atiekosten
Totaal
Belasting voordeel (EIA reQeling)
Total. Inv8tlterlng
AlI";n sefVice ovemenkomst perjaar[onde~)
Opbr!nllsten
Ba$p8ring perJSBr
Besparing blindstroomboete per jssr
Total. be.parlng per jaar
Pay Back periode in mBanden
Retum On Investmant (ROI)

De phase-liners hebben een technische
levensduur van 16 jaar. Er dient dan ook
gekeken te worden naar de resterende
levensduur van de compressoren en
cyclonen. De phase-liners kunnen echter
modulair worden uitgebreid, waardoor
ombouw geen problemen zou moeten
opleveren bij vervanging van apparatuur.
Tabel 6.10 geeft een financieel overzicht
van de te verwachten winst, uitgaande van
aanschaf van de phase-liners op basis van
financi~le lease voor een periode van 60 maanden, inclusief installatiekosten, exclusief all·in·service.
Er wordt hier uitgegaan van een leasebedrag per maand van £242. oit is namelijk het leasevoorstel
van Green Energy. Via de eigen lease maatschappij kan de van Gansewinkel Groep waarschijnlijk
belere voorwaarden bedingen. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de elektriciteits·
prijzen met 7%. oit is een conservatieve schatting, naar aanleiding van de stijging van de
elektriciteitsprijzen in de afgelopen jaren.

ell Indien er gekozen wordt VOO( een service overeenkomsl. wordt de phase liner eenmaal per Jaar geoontroleerd door Green
energy. Er wordt dan 00k gekeken of de phase-liner nog de gewenste besparlng realiseert. Oit Is echter geen verplichting.

..



51

€4IUKXl I-----~

£80,000 1----------
£60.000 1--------

€ 20.000 f----c

El.co.OOO 1----------------

EllKUXXI 1-------------,

£160.000 r-----------------
(l20,lXXl I----~---------

£4.466
€ 7.160

€ 10.245
€ 13.749
€ 17.702
€ 25.040
€ 32.890
£41.290
€ 50.279
€ 59.896
€ 70.187
€ 81.198
€ 92.979

€ 105.586
€ 119.075
€ 133.508

€ 2.327
€ 2.693
€ 3.085
£3.504
€ 3.953
€ 7.337
€ 7.851
£8.400
€ 8.988
£9.617

€ 10.291
€ 11.011
€ 11.782
€ 12.606
€ 13.489
E 14.433

€ 2.904
€ 2.904
€ 2.904
£2.904
£2.904

'0.0
.0
'0'0.0
.0
'0.0
.0
.0

E 5.231
€ 5.597
€5.989
€ 6.408
€ 6.857
€ 7.337
£7.851
€8.4oo
E 8.988
€ 9.617

€ 10.291
€ 11.011
€ 11.782
€ 12.606
€ 13.489
E 14.433

Gebruik daglicht
Daglicht is de meest directe vorm van zonne-energie en de belangrijkste toepassing in gebouwen via
ramen, Iichtkoepels en lichtstraten. Een goede integratie van het daglichtgebruik in het concept van
het gebouw betekent dan ook een grote besparing op de elektriciteitsrekening. De meeste
bedrijfsactiviteiten vinden overdag plaats en daglicht is er dan meestal voldoende. Maar daglicht heeft
een erg wisselend karakter: het aanbod kan verschillen van het ene moment tot het andere en hangt
af van het seizoen. Een correcte afstemming van de kunstver1ichting op het wisselend aanbod van
daglicht is dus vereist.
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Tabel 6.10:Te verwachlen Wlnsl en cumulalieve winsl proiect_::..::G,,'"".::"'-..::E""..::.;'.,,' _
Jaar Besparlng Lease Wlnst Cumulatiev r

UaarliJks) termlln e
winst

Het b1ijkt dus dat toepassing van phase-liners geschikt is voor motoren met grate vermogens. Bij
andere vestigingen van de van Gansewinkel Groep zijn oak motoren met grate vermogens opgesteld.
A1s bij Maltha blijkt dat de besparingspotenmllen daadwerkelijk gehaald worden, is het daarom
interessant om een zelfde traject Ie doorlopen bij de volgende vestigingen:

./ GNON Emmen (ook glasrecycling);

./ Coalrec Eindhoven en Dordrecht (zware shredders en cyclonen);

./ Destra Data (papiershredders en parsen);

./ Lignac-Rucphen (shredders en persen);

./ Van Gansewinkel 's Graveland (shredders)
<' CFS (pompen);
./ CCD's (shredders).

6.7: Energiebesparingsmaatregelen verlichting
De besproken maatregelen zijn allen gericht op het machinepark, waar de grootste besparingen te
realiseren zijn. Ver1ichting is verantwoordelijk voor 3% van het totale energieverbruik. Dit komt
overeen met 90.000 kWh en jaar1ijkse kosten van ongeveer ES.OOO. Hieronder volgen een aantal
energiebesparingsmaatregelen gericht op verlichting. Het gaat hier veela1 om investeringen in energie
efficientere verlichting of randapparatuur. Hieronder zullen algemeen toepasbare maatregelen
besproken worden. Deze worden niet specifiek voor Maltha geanalyseerd, omdat ze oak voor andere
vestigingen van de van Gansewinkel Groep toepasbaar zijn.

De data uit tabel 6.10 is grafisch weergeven in figuur 6.11. Samenvattend bieden de energie
besparende systemen van Green Energy de volgende voardelen:

./ Ver1aging van de jaar1ijkse elektriciteitskoslen met E4.71S;

./ Eliminatie blindslroomboete met E174;

./ Een cumulatieve besparing van E133.000, uitgaande van de technische levensduur van 16
jaar en een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijzen met 7%;

./ Ver1aging maximale kW belasting;

./ Verruiming elektratechnische infrastructuur;

./ Ver1enging levensduur motoren;

./ Voldoen aan gestelde eisen (milieuvergunning, MJA2).

1,
3
4
5
6
7
6

•10
11
12
13
14
15
16
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Vervang gloeilampen door spaarlampen (compacta ffuorescentie/ampen)
De energiebesparing door vervanging van gloeilampen door spaarlampen kan oplopen tot 80%.
Bovendien dalen de onderhoudskosten aanzienlijk door de tien keer langere levensduur.
Spaarlampen hebben een veel hoger lichtrendement (60-70 Im ll7/'N) dan gloei- en halogeenlampen
(10-25Im1W)

VelVang dikke ffuorescentielampen (U-Iampen) door dunne
Plaats waar nodig f1uorescentielampen. Fluorescentielampen hebben sen hoog lichtrendement (80
105 ImIW) en een lange levensduur (tot 16.000 uur), wat laidt tot lagere onderhoudskosten.
Fluorescentielampen van aen oude generatie leveren meestal wit richt met een slechta kleurweergave
en laag lichtrendement. De fluorescentielampen van de nieuwe generalie hebben niet aileen een
baiera kleurenweergave. ze maken het ook mogelijk om een gepaste lichtkleur Ie gebruiken. Door
vervanging van dikke f1uorescentielampen (038 mm) door de laatste generatie fluorescentielampen
(016 of 26 mm - 9O-1051mJIN) wordt 10 tot 25% energie bespaard (eigen verbruik van de lamp). Het
lichtverval van deze Iampen op het einde van de levensduur bedraagt slechts 5% in p1aats van 30%.
Hierdoor hooven minder lampen opgesteld te worden om aan het einde van de levensduur nog de
vereiste lichtsterkte te halen. Bovendien hebben deze lampen een vael hoger lichtrendement (90-105
ImfN in plaats van 50-60 IrTVW).

Gebruik efflci6nte spiege/reflectoren met een hoog rendement
Nieuwe technologische ontwikkelingen van spiegeloptieken hebben het mogelijk gemaakt dat het
lichtrendement van de ver1ichtingsarmaturen van 40% tot meer dan 70% steeg. Bovendien biedt het
gebruik van efflCH!nte spiegels (Iameltenrasters) een comfortabele verlichting met minder
verblindingsgevaar door de hogere luminantie van de lichtbronnen. Door toepassing van modeme
spiegeloptiekarmaturen. ter vervanging van opalen en prismakappen en witte lamellenrasters. kan
dezelfde verlichtingssterkte en een betere lichtspreiding verkregen worden met veel minder lampen.

VelVang bij tI-verlichting de klassieke voorschake/apparatuur door e/eldronische apparatuur
Hoogfrequente elektronische voorschakelapparaten (EVSA) verbruiken voor hun werking tot 60%
minder energie dan conventionele voorschakelapparaten (CVSA =starter en ballast). De hogere
investeringskosten worden ruimschoots gecompenseerd door de veel lagere exploitatiekosten. Zo
zorgt EVSA dat de fluorescentielampen tot 13% minder vermogen opnemen. Globaal bespaart tJ
ver1ichting met EVA tot 27% energie ten opzichte van tJ-ver1ichting met eVA. Naast deze belangrijke
energiewinst wordt de levensduur van de lampen nagenoeg verdubbeld. Oit resulteert op zijn beurt in
lagere onderhoudskosten bij vervanging en verwijdering. Daarnaast zorgen ze voor een hager
comfort van de ver1ichtingsinstallatie:

./ Vlotte ontsteking zonder f1ikkering;

./ Minder warmteontwikkeling;

./ Langere levensduur van de lampen (x 2);

./ Een kleinere afname van de lichtstroom gedurende de levensduur van de lamp (5% ipv 30%);

./ Stabiellicht zander stroboscopische effecten (20 tot 60 khz In plaats van 50 hz);

./ Automatische uitschakeling van de lamp bij einde van de levensduur;

./ Geen geluidshinder;

./ Dimming mogelijk en dus extra besparing;

./ Zeer goade cos phi (nagenoeg 1).

Pas waar nuttig een lichtregeling toe
Een goad lichtregelsysteem kan in vele gevallen bijdragen tot een belangrijke vertloging van het
gebruikscomfort. Belangrijk zijn de extra energiebesparingen die hierdoor gerealiseerd worden. Ze
maken in vele gevallen de meerinvestering voor dergelijk lichtregelsysteem aanvaardbaar. De
mogelijkheden bestaan onder andere uit:

./ Dimsystemen: handmatig, semi-automatisch of automatisch met daglichtmeetcel;

./ Armaturen met ingebouwde schemerschakelaar die de lamp aanschakeft. zodra het invallend
daglicht onder een vereiste ver1ichtingssterkte daaft;

./ Tijdsgeschakelde fichtregeling door schakelklokken;

./ Aanwezigheidsgeschakelde lichtregeling door bewegings- of IR-detectie.

til Lm staat 'lOCI' Iurnen en Is de eeMeid 'lOCI' lichsterkte
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6.8: Conclusles en aanbevelingen
Allereerst kan worden geconcludeerd dat het besparingspotentieel van elektrische energie lang niet zo
groot is als het besparingspotentieel van brandstof. Oorzaken van aen Ie hoog energieverbruik
kunnen worden geclusterd in de volgende gebieden: -

.I Gebouwen;

.I Machines;

.I Methoden;
,f Materialen;
.I Human Factors.

Bij gebouwen gaal het om strategische en lange termijn bestissingen die niet aileen vanuit
energieoogpunt genomen kunnen worden. Oit is ook al naar voren gekomen in hoofdsluk 4. Uit de
verbruiksanalyse blijkt dal bij Maltha de compressoren, voeders en transportbanden verantwoordelijk
zijn voor bijna 40% van het totale elektriciteitsverbruik. Door toepassing van nieuwe ventietan met een
kortere sluitingstijd kan naar aUe waarschijnlijkheid een compressor van 75kW buiten gebruik gesteld
worden. Dit levert een jaarlijkse elektriciteitsbesparing op van ongeveer €15.000. Ook de
onderhoudskosten zullen hierdoor dalen. Met betrekking tot de categorie machines is ook gebleken
dat toepassing van phase-liners leidt tot een jaarlijkse elektriciteitsbesparing van rond de 3% (€4.700).
Naast elektriciteitsbesparing leidt gebruik van phase-liners ook tot andere (moeilijk kwantificeerbare)
voordelen.

Bij de categorie methoden speelt monitoring een belangrijke rot. Door het monitoren van de Specifieke
Energie Consumptie (SEC) van de verschillende lijnen en de compressoren kan de prestatie van het
proces op energiegebeid gemeten worden. Dit geeft ook inzicht in de technische staat van het
machineprak. Het volgende hoofdstuk gaat verder in op monitoring van energie. Er zal blijken dat
investeringen in energiemonitoring in de meeste gevallen binnen 1 tot maximaal 4,5 jaar
terugverdiend worden.

In de categorie materialen speelt scheiding aan de bron een belangrijke rot. Het zorgen voor een
goede scheiding aan de bron is de beste, maar tevens lastigste, manier om energiebesparing te
realiseren. Om dit te bereiken moet een gedragsverandering bij de consument bereikt worden. In het
volgende hoofdstuk zal een model besproken worden waarmee gedragsverandering bereikt kan
worden. Een goede voorlichting,informatievoorziening en inzicht speren in dit verband een belangrijke
rol.

In de meeste gevallen is menselijk gedrag de grootste veroorzaker van een te hoag energieverbruik.
Dit is oak al gebleken in hoofdstuk 4 bij het gedeelte over brandstofbesparing. Het proces bij Maltha is
grotendeels geautomatiseerd, waardoor de invloed van menselijk handelen op het energieverbruik
relatief laag is. Een belangrijk aandachtspunt is dat in geval van een langdurige storing het
machinepark wordt stilgezet.

Het toepassen van een energiebesparingsmaatregel is een investeringsbeslissing, waarbij niet aileen
reductie van energiekosten meegekomen dient te worden. Net als bij brandstofbesparing blijkt dat het
doorvoeren van energiebesparingsmaatregelen leidt tot (moeHijk kwantificeerbare) voordelen op
andere gebieden. Vooral bij de aanschaf van nieuwe apparatuur is het belangrijk om te kiezen voor
energie-efficiency. Een hogere investering zal zich in dit geval vrijwel altijd gedurende de levensduur
terugverdienen.

Als bij Maltha blijkt dat de aangegeven theoretische besparing ook in de praktijk wordt gehaald, is het
aan te bevelen om een zelfde traject te doorlopen bij de volgende vestigingen:

./ GNON Emmen;

./ Coolrec Eindhoven en Dordrecht;

./ Destra Data;

./ lignac-Rucphen;

./ Van Gansewinkel's Graveland;
,/ CFS;
./ ceo's.

De in dit hoofdstuk beschreven energie-audit kan ook worden gebruikt bij andere vestigingen van de
van Gansewinkel Groep. Veel van de voor Maltha beschreven besparingsmaatregelen gelden ook
voor andere vestigingen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het onderhoud van shredders.
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Naarmate de shreddermessen langer in gebruik zijn en botter worden, zal het mear energie kosten om
de desbetreffende materiaalstroom Ie ver1deinen. Er is dus omslagpunt waar het economisch
voordeliger is om de shreddermessen Ie varvangen. Om dlt omslagpunt Ie kunnen OOpalen zal de
SEC waarde van de shredder gemonitord moeten worden. Daze monitoring werkt v<>lgans dezelfde
principes als reeds in dit hoofdstuk besproken is.

Het is erg lastig om het totale besparingspotentieel van elektrische energie voor de van Gansewinkel
Groep Ie OOpalen. Uit Iiteratuur b1ijkt dal door energiemonitoring gemiddeld 5% elektrische energie
bespaard kan worden. Ervan uitgaande dal dit oak geldt voar de grootvemruikers van de van
Gansewinkffi Groep, kan in Nederland een jaar1ijkse besparing van 600.000 kWh gerealiseerd
worden. Op dit moment zou dal een jaartijkse besparing van ruim E30.000 betekenen.

Voor aile grootvert>ruikers is het aan te bevelen een vert>ruiksanalyse uit te voeren. Bij veel kx:aties
zal een klein aantal machines verantwoordelijk zijn VOOf een groot deel van de energie<:onsumptie.
Energiebesparingsmaatregelen gericht op deze machines zul1en het grootste effect hebben.
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Hoofdstuk 7: Organlsatorlsche veranderlngen en energlemonltoring

Oil hoofdstuk beschrijft de organisatorische veranderingen die noodzakelijk zijn om energie
management succesvol in Ie voeren. A1lereerst worden de noodzakelijke aanpasslngen binnen de
organisalie besproken en wordt een model beschreven, waarmee mensen kunnen worden
aangestuurd tot energiebewust gedrag. Oaama komi energiemonitoring aan bod.

7.1: V.randeringen blnn." de organisatie
Daze paragraaf beschrijft welke organisatorische veranderingen moeten plaatsvinden om
energiemanagement succesvol in Ie voeren. AJlereerst zullen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden formeel vastgelegd moeten worden. Op dit moment bedragen de jaar1ijkse
energiegerelateerde kosten ongeveer € 15 miljoen (zie tabel 4.1). In de toekomst zullen deze kosten
hoogstwaarschijnlijk stijgen. Deze energiekosten zijn in vergelijking met andere bedrijfskosten
(Ioonkosten, afschrijvingskosten, huisvestingkosten, etc.) relatief goad beinvloedbaar. Op centraal
niveau diant een energiecoordinator aangesteld te worden, die verantwoordelijk wordt voor de
invoering van energiemanagement binnen de van Gansewinkel Groep. Op deze manier wordt er
struetureel aandacht besteed aan enargie en energiebesparing. Omdat de van Gansewinkel Groep
decentraal georganiseerd is, dient de energiecOOrdinator de regio's aetief Ie ondersteunen en te
adviseren. De belangrijksle taken en verantwoordelijkheden van een energiecoOrdinator zijn:

,., Invoering energiemanagement (op een uniforme wijze) binnen de gehele organisatie;
,., Interne en exteme communicatie m.b.t. energie;
,., Volgen van wet- en regelgeving op energiegebied
,., Energieregistratie en monitoring op centraal niveau;
,., IdentiflCatie energiebesparingsmogelijkheden;
,., Volgen marktontwikkellngen (met name altematieve brandstoffen);
,., Aanvraag en afhandeling subsidies;
,., Verzorgen van trainingen en opleidingen op energie-gebied;
,., Ondersteunen en adviseren regia's;
,., Monitoring energieprijzen;
,., Inkoop van energie (in samenwerking met afdeling Inkoop & Logistiek);
,., Contactpersoon MJA2.

Het Iigt voor de hand deze tunctie te plaatsen binnen de afdeling Milieu&Techniek van de van
Gansewinkel Groep. Deze afdeling is het meest verbonden aan de onderwerpen energie&milieu en
daar is ook de meeste ervaring op dit gebied. De persoon die deze taak op zich neemt zal, indien
nodig, de bevoegdheid moaten krijgen am medewerking van de regia's at te dwingen. Zoals al eerder
naar voren gekomen is, kan de invoerlng van energiemanagement het beste worden aangepakt als
aen project. De energiecoOrdinator kan dus worden gezien als projectleider. Vanaf directieniveau zal
aangegeven moeten worden wat het budget en de middelen van dit project zijn. De invoering van
energiemanagement zal behoorlijk tijdsintensief zijn. Hiertoe kan eventueel ondersteuning buiten de
organisatie worden onderzocht. Als invoering is afgerond, zal het managen van de energiestromen
steeds mlnder tijd (en dus middelen) kosten. Omdat oak kennis en input vanuit de verschiltende
regio's nodig is, is het aan te bevelen om per energiestroom een werkgroep op te richten. Omdat
brandstofbesparing op dit moment de hoogste prioriteit heeft, is er inmiddels een werkgroep
brandstotmanagement opgericht. Hierin zitten op het moment van schrijven de vo/gende leden:

T~'~"~I7~.'~'~Laden~=_~~gmep~~"'~""'~toIma==oagemen===1De energiecoOrdinator is de voorntter van de werkgroep. I Hum FuncUe
De belangrijkste taken van de werkgroep zijn: Rinus Ugen Inkoop manager

,., Het organiseren van praktijkproeven met brand- ~= ====~~
stofbesparende maatregelen. zeals gefdentift- Jos ISlaGI Hoofd OperatiOns Algio Cost
ceerd in dit rapport; Mar1f' Wamaar Atstudeerder energie en nWieu

,., Evalueren van de resultaten van deze proeven;
./ Adviseren regia's;
./ Communicatie Inkoop & Logistiek betreffende inkoop van brandstofbesparende apparatuur

voor nieuwe of beslaande voertuigen;
./ Communicatie Logistieke Boardll8

•

• De logistieke Board bestaat uiI twee!eden van de Groepsdirectie. drie AIgiodirecteure, de dired8l.K Inkoop&Logistiek en de
diredeuf van Hooger1; transport.
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De belangrijkste earsle stap in het kader van brandslofmanagement is het zorgen \Jocr aen
betrouwbare brandstofregistratie op voertuigniveau. Indien nodig dient daze minimale registratie-eis
vanuit de Logistieke Board aan de regia's opgelegd Ie worden. Brandstofregistratie is immers de basis
lloar monitoring van het brandstofverbruik. Volgende stap is het organiseren van praktijkproeven met
de reeds besproken energiebesparende maatregelen en alternatieve brandstoffen. Daze
praktijkproeven moelen goed voorbereid zijn om Ie zorgen \Jocr aen betrouwbaar resultaat. Zoals al
eerdar naar voren is gekomen dianen de randvoorwaarden lijdens de proaf nlet Ie verandaren. Er kan
ook gebruik gemaakt worden van een ijkvoertuig, die onder dezelfde omstandigheden dezelfde route
rijdt.

7.1.1: Aansturen tot energiebewust gedrag
Om energiebesparing te realiseren is het van belang dat
aile medewerkers van de van Gansewinkel Groep
bewust met energie omgaan. Om dit te bereiken is een
gedragsverandering noodzakelijk. Een hulpmiddel om dit
te bereiken is het doorlopen van het zogenaamde
gedragsveranderingsmodel van Kokll9

. Oit model wordt
veelal toegepast bij de voorbereiding van milieu- en
gezondheidsvoorlichling op grote schaal, maar is ook
toepasbaar om een situatie van energiebewust gedrag
te bereiken1D

• Het model is weergegeven in
nevenstaande figuur en zal hieronder worden
besproken.

Aandacht
In deze fase worden de medewerkers zieh bewust van
het feit dat energiebewust gedrag gewenst is en dat
verandering noodzakelijk is. Communicatie is in deze
fase erg belangrijk. Het is zaak dat de juiste doelgroepen
(selectiviteit) met de juiste informatie worden benaderd.
Aandacht voor de energieproblematiek kan worden
verkregen d.m.v. een presentatie, inforrnatiebladen of
door middel van het opnemen van energie als vast
agendapunt van verschillende overlegvormen.

Selectlvttelt

BeQrllpelllkheld

Voor- en nedelen

Soclale norm

(Onlmog,lIlkh'd,n

Feedback. Q8woonten

Flguur 7.1: Gedragsveranderingsmodel van KoIl:lnzieht
In de inziehtfase is niet aileen sprake van "weten dar
maar oak "weten waarom" energiebewust gedrag gewenst is. Oit kan bereikt worden door de
medewerkers te informeren dat in het kader van de Wet Milieubeheer de van Gansewinkel Groep
verplicht is aandaeht te schenken aan energiebesparing of het wijzen op de schadelijke milieu
effecten, veroorzaakt door het energieverbruik van de van Gansewinkel Groep. In deze fase is hel
belangrijk dat de over te brengen informatie afgestemd is op het kennisniveau en de belevingswereld
van de versehillende medewerkers (begrijpelijkheid).

Attitude
Het doel van deze fase is het cre~ren van een positieve houding ten opzichte van de
beleidsmaatregelen die getroffen worden. Het wei of niet cre~ren van die positieve houding is het
resultaat van de balans tussen voor· en nadelen van het gewenst gedrag, zoals de doelgroep deze
ervaart. De belangrijkste voordelen waarop gewezen moet worden zijn in het geval van de van
Gansewinkel Groep kostenbesparing, een lagere milieubelasting en een positief bedrijfsimago. Het is
de taak van de organisatie dat deze voordelen in de ogen van de doelgroep zwager wegen als de
nadelen.
lntentie

• Kok, R., Jager, W. Bieslol, L Hendrlckx•• FW. Slero, CAJ. Vlek en H.C. Willing, Energiebesparing door
gedragsverandering, ontwikkellng van een actor-fasemodel voor gedragsveranderlng in verband met energlebesparing. RUG,
1992.
XI Bron: Janzen, J. Energle ooderzoek; Onderzoek naar de mogelljkheden VOO( energJebesparing en opwekking en gebrulk van
duurzame energie. Otanjewoud, maart 2003.
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De intentie van de doelgroep heeft te maken met het concrete voornemen om over te gaan tot
energiebewust gOOrag. De overgang van een positieve attitude naar aen positieve intentie is
afhankelijk van de sociale nann van het energiebewuste gOOrag. Onder sociale nann wordt hier de
inschatting verstaan die de doelgroep heeft van de opvattingen van hun collega's en in hun ogen
"belangrijke anderen" (veelalleidinggevenden) ten opzK:hte van het energiebewust gOOra9.

Gedragsverandering
De vijfde fase van het model is de daadwerkelijke gedragsverandering. Een positieve intentie laidt
immers niet automatisch tot een verandering van het gOOrag. De doelgroep kan belemmerd worden
om energiebewust gedrag te vertonen als niet de juiste mogelijkheden geboclen worden om dit gOOfag
ta gaan vertonen. A1s de organisalie geen geschikte (technische) mogelijkheden biedt om bewust met
energie om te gaan, is de kans groat dat de doelgroep terugvalt naar de attitude fase.

Ges!ragsbehoud
De laatste fase van het model is gedragsbehoud. Mensen zijn geneigd om terug te vallen in
gewoonten die zij gewend zijn. Het is dus van belang om vooral in het begin medewerkers continu aan
te sturen en te motiveren tot het overgaan op energiebewust gedrag. Een geschikte sturingsmethode
is het geven van feedback op het vertoonde gedrag en het informeren van vorderingen op
energiegebied aan de doelgroep. Wanneer het gedrag een gewoonte begint te worden, is minder
feedback nodig. De medewerkers zijn immers gewend aan het juiste gedrag en de kans op terugval in
oude gewoonten is minder geworden. Het is dan nag wei van belang om nieuwe medewerkers te
attenderen op het gewenste gedrag. Dit kan door dit gedrag op Ie nemen in gedragsregels,
procedures of in de opteiding van nieuwe medewerkers. Om feedback te kunnen geven en om
bepaalde maatregelen te kunnen monitoren en evalueren dienen kengetaJlen van de verschUlende
energiestromen op een 6enduidige manier gemonitord te worden.

7.2: Energiemonitorlng
"Meten is weten" is een oud gezegde. Naast het feit dat energiemonitoring een onmisbare stap van
energiemanagement is, heeft het meten en monitoren van energiestromen een aantal doelen. Ten
eerste geeft het een beter inzicht in de totale bedrijfsvoering. Zoals al eerder naar voren is gekomen
geeft het energieverbruik van een bepaald proces of machine een indicatie van de toestand van dat
proces (of machine), Door het monitoren van energiestromen kunnen afwijkingen en zwakke plekken
worden gei'dentificeerd. Daamaast is energiemonitoring van belang voor de communicatie. Een
boodsehap wordt helderder wanneer deze wordt ondersteund met harde eijfers, De communicatie kan
worden verdeeld in:

1. Interne communicatie: In eerste inslantie is het meten en monitoren dus voor de van
Gansewinkel Groep zelf. Het geeft inzieht in verbruiken en verliezen en gaat dus indirect over
de kosten van de verschillende processen, Een goad monitoringsysteem levert waardevolte
managementinformatie op.

2. Externe communicatie: de van Gansewinkel Groep kan de gegevens gebruiken in de
communicatie naar haar stakeholders. De belangrijkste stakeholders in dit verband zijn:

" KJanten;
" Overheid (vergunningveriener)
" Omwonenden en belangenverenigingen.

Er een belangrijk verschil tussen meten en monitoren. Meten is een 6enmalige aetie, terwijl monitoring
een continue proces is. De bedrijfsvoeringprocessen van de van Gansewinkel Groep zijn dynamisch.
Het is daarom belangrijk om ook in de toekomst over de juiste gegevens te beschikken. Een goad
functionerend monitoringssysteem zorgt voor de continuileit van de gegevensverzameling. Een ander
belangrijk onderdeel is de kwaliteit van de gegevens. Door te werken met een systeem worden
dezelfde typen gegevens gemonitord. Hierdoor vindl barging plaats. Uit onderzoek, uitgevoerd door E
Ck11 Energie en Milieu in opdracht van Novem, blijkt dat het structureel monitoren van het
energiegebruik sen lucratieve bezigheid is voor de industria. De investeringen in procesbesturing,
hardware, software, consultancy en installatiewerk zijn, zonder subsidies, al binnen 1 lot maximaal4,5
jaar terug te verdienen. Enerzijds is monitoring een belangrijke peller van energiezorg dal Iaidl tol
energiebesparing. Anderzijds is het ook sen aanvulling op bestaande procesbesturing dat een extra
dimensie geeft aan procesbewaking. Energiemonitoring zorgt voor een constantere productkwaJiteit

" Bron: http://voww.e-ck.n1
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en tot aen verbetering van de procesefficiency. Figuur 7.2 geeft de verschillende stappen van
monitoring grafisch weer
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Flguur 7.2: Stappen van energiemooltoring

De eerste stap is het jnvaeren van gegevens. De verbruiksgegevens kunnen afkomstig zijn uit een
automatisch registratiesysteem (bijvoorbeeld bij brandstofverbruik) of dianen handmatig ingevoerd te
worden (bijvQorbeeld elektriciteitsrekeningen). Oaarnaast dianen oak productiecijfers geregistreerd te
worden om het energieverbruik Ie kunnen koppelen aan output. Op deze manier ontstaan kengelallen
die gemonitord kunnen worden. Aan de kengetallen dient een norm of doelstel1ing toegekend te
worden. Na verwerking van de gegevens kan een analyse en toetsing plaatsvinden, waarbij de trend
kan worden bepaald. Dit geeft inzicht in de toekomstige energiekosten, wat van belang kan zijn bij de
energie-inkoop. A1s een afwijking van het energieverbruik t.o.v. de normale situatie wordt
gesignaleerd, is het van belang om de oorzaak hiervan te achterhalen. De laatste stap is het
genereren van interne en externe rapportages. Hierbij is het van belang dat per doelgroep het detail
van de informatiebehoefte is bepaald.
Uit bovenstaande blijkt dat energiemonitoring ook nadelen heeft; het kost tijd om de gegevens te
verzamelen, in sommige gevallen moot de administratie worden aangepast of dient er een investering
gedaan te worden om energiemonitoring mogelijk te maken. Deze investeringen worden in hel
algemeen snel terugverdiend. Bij het monitoren van energiestromen is een belangrijke rol weggelegd
voor informatiesystemen. Er zijn verschillende producten op de markt beschikbaar, waarmee het
energieverbruik gemonitord kan worden. Om een keuze ta maken tussen deze
energiemonitoringsproducten zijn de volgende vragen van belang:

1. Wat wi! de van Gansewinkel Groep met de meetgegevens doen en hoe nauwkeurig mooten
deze gegevens daarvoor zijn?

2. Hooveel tijd is hiervoor ter beschikking?

Het antwoord op de eersle vraag bepaalt in grote mate aan welke eisen hat systeem moot voldoen en
geeft aan in welke nauwkeurigheid en met welke tijdsintervallen de varschil1ende energiestromen
gemeten dienen te worden. Het antwoord op de tweede vraag geeft aan of de energiemonitoring
intern moot worden verzorgd, of dat deze werkzaamheden uitbesteed mooten worden aan een
gespecialiseerd bedrijf. Zoals al eerder besproken is, is er bij energiemonitoring een belangrijke taak
weggelegd voor informatiesystemen. Op basis van productcategorieen kan de volgende
productindeling van monitorsystemen gemaakt worden72

:

./ Data-acquisitiesysteem; Dit is een systeem bestaande uit software of een combinatie van
hard- en software waarmee energieverbruiksgegevens worden verzameld die op een
eenvoudige manier worden gerapporteerd aan de gebruiker;

12 Bron:Novem, Energiemoniloringsproducten, Gefeedschap voor struetlJrele el"lElrgiezorg. Een overzlcht van de marXt In
Nederland in 2003.
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Flguur 7.3: Brandstofmonito regia niveau

7.2.1: Brandstofmonltoring
Bij brandstofmonitoring moat onderscheid gemaakt worden tussen registratie op reglOnlveau en
centraal niveau. De verschillende stappen van brandstofmonitoring op regionaal niveau zijn
weergegeven in figuur 7.3.

'" Data·acquisitiedlenst; Oit is een dienst van een gespeclaliseerde organisatie die in opdracht
voor een andere organisatie energieverbruiksgegevens verzamelt en rapporteert;

./ Energiemonitoringsysteem; Dit is een systeem beslaande uit software of een combinatie van
hard- en software waarmee energieverbruiksgegevens worden verzameld, bewerkt,
geanalyseerd en gerapporteerd aan de gebruiker van het systeem;

./ Intemet-data-acquisitiedienst; Een dienst van een organisatie die voor een andere organisatie
gebruik maakt van internet om een data-acquisitiedienst Ie verlenen;

./ Intemet-energiemonitoringdienst; De energiemonitoringsdienst van een exteme organisatie,
waarbij internet sIs communicatiemiddel wordt gebruikt.

Met betrekking tot de verschillende manieren van monitoring moeten nog aen aantal keuzes gemaakt
worden. A1lereerst moet worden bepaald welke kengetallen. met welke frequentie en op welk niveau
gemonitord gaan worden. De monitoring kan worden opgesplitst in brandstof en elektriciteit. Dit wordt
in de volgende paragrafen besproken.
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Op regionaal niveau dient op voertuigniveau het brandstofverbruik per kilometer gemonitord worden.
Input van de monitoring op regionaal niveau zijn de eigen verbruiksgegevens op voertuigniveau en de
rapportages op centraal niveau, waardoor oak de verbruiken van andere regio's inzichtelijk zijn.
Overige gegevens die bekend mooten zjjn bastaan uit:

." Voertuiginfo (matisnummer, mark chassis, bouwjaar,

./ Route-info (totale lengle, aantal stops, aard van de roule)

./ Chauffeur (loonnummer, naam);

./ Productiecijfers (vervoerde tonnages, aantalledigingen)
A1s daze gegevens bekend zijn, kan het verbruik per voertuig bepaald worden. De voertuig- en route
infonnatie is nodig om op regionaal niveau de brandstofnonn vast Ie stellen. Oit is in hoofdstuk 4 al
aan de orde gekomen. Het verbruik per voertuig kan worden vergeleken met voertuigen (uit dezelfde
categorie) van andere regio's. Het brandstotverbruik dient teruggekoppeld te worden aan de
chauffeurs en eventueel dient de gestelde norm bijgesteld te worden. Oit is al eerder uitgewerkt in
bijlage 11). Op regionaal niveau dient maandelijks gerapporteerd te worden aan de energiecoOrdinator
op centraal niveau. Ook de terugkoppeling naar chauffeurs betreffende het brandstotverbruik dient op
maandelijks niveau plaats te vinden. Deze stappen worden weergegeven in figuur 7.4.

~
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De input van de brandstofmonitoring op centraal niveau bestaat uit de rapportages vanuit de regio's.
Eventueel kunnen tar controle maandelijks de geleverde hoeveelheden brandstof bij de
desbetreffende leverancier worden opgevraagd. De energiecoOrdinator kan nu het totale brandstof
verbruik inzichtelijk maken en hier analyses op uitvoeren. Het is interessant om de verbruiks
gegevens van verschitlende regio's te vergelijken. Samen met het brandstofmanagement team
kunnen besparingsmaatregelen geevalueerd worden. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de
regio's en er kan advies aan de regio's worden uitgebracht.

7.2.2: Monitoring elektrische energle
Hoewel op dit moment de prioriteit rigt bij de monitoring van brandstof. dient oak het
elektriciteitsverbruik gemonitord 1a worden. Een voordeel hierbij is dat aile Nedertandse vestigingen
(zowel kleinverbruik als grootverbruik) onder contract met e6n leverancier komen, zOOat
verbruiksgegevens eenvoudiger te achterhaJen zijn en maar met e6n partij afspraken gemaakt hoeven
te worden. Het is aan te bevelen om gebruik te maken van een Intemet-data-acquisitiedienst. Hierbij
kunnen via het internet de verbruiksgegevens van aHe vestigingen geregistreerd en op elk moment
opgevraagd en bekeken worden. Bij de monitoring dienl ondersctleid gemaakt te worden tussen
grootverbruikers en kleinverbruikers voor elektrische energie.

Grootverbruikers
In het vorige hoofdstuk is elektrische energiemonitoring bij Maltha besproken. Er kwam naar varen dat
met behulp van energiemonitoring kostbare managementinformatie verzameld kan worden. De trend
in energieconsumptie is een maatstaaf voor de prestatie van het desbetreffende proces. Deze vorm
van monitoring kan ook worden toegepast bij andere grootverbruikers van de van Gansewinkel Groep.
De afnamepatronen, die door monitoring worden verkregen, zijn ideaal voor energiebesparings
projecten en energle-inkoop. Variaties in verbruik worden geanalyseerd en pieken in verbruik kunnen
worden gereduceerd door het verkregen inzicht. Voor de grootverbruikers dienen minimaaJ de
volgende gegevens, met een tijdsinterval van maximaal een maand worden geregistreerd en
gemonltord:
1. Verbruik energie, eventueel verdeeld in piek en off-piek (kWh)
2. Verbruik netwerk (kWh). Dlt verbruik dient overeen te komen met het energieverbruik onder 1.
3, Afgenomen vermogen (kWmax)

Kleinverbruikers
Voor kleinverbruikers (veelal kantooromgeving) is energiemonitoring minder interessant, omdat hier
sprake is van een lager energiebesparingspotentieel. Toch is het aan Ie bevelen maandelijks het
energieverbruik te registeren en de trend in het elektrieiteitsverbruik te volgen. Besehikbaarheid van
deze gegevens zijn belang bij de inkoop van elektricileit. Bij een gedetaiUeerd inzieht in het eigen
verbruik, kan een gunstigere prijs worden bedongen.

7.3: Actlepunten
Ultgaande van de huidige siluatie kan er een actiepunlenlijst opgesleld worden, waarin de
belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden opgenomen. Dlt is hieronder gedaan voor
brandstofbesparing; hier Jigt op dit moment de hoogste prioriteit. Gezien de huidige werkdruk op de
verschHlende afdelingen, is hel niet reaUstisch om op centraaJ niveau op korte termijn aandacht te
besteden aan elektriciteltsbesparing. De in het vorige hoofdstuk besproken aandachtspunten kunnen
op regionaal niveau wei meegenomen worden. Een goade start voor elektriciteitsbesparing is de opzet
van monitoring vanaf januari 2005.

Actieounten brandstolbesDarina Planning
AansteUen brandstofmanaaemenl team Juni2004, bl eenkomst brandslofmanaaement learn Juni2004
Nul metina brandstofverbruik reaio's betrokken in proeftra·ect Juli 2004
Aanstellen eneraia COOrdinator I eneraia team Juli 2004
00180080 reaistratie-eisen aan reaio's Auaustus 2004
Start maandeli"kse monitorino brandstofverbruik Iti8Ptember 2004
Start oroeven bes arinasmaatreaelen diverse regio's september 2004
Communicatie resultaten oraktiikoroeven Loaistieke Board en recio's November-December 2004
Oostallan brandstofbesoarinasolan aan de hand van resultaten orooven December 2004
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7.4: Conclusies & aanbevelingen
Het invoeren van energiemanagement vraagt om organisatorische veranderingen. Naasl het formeel
vastleggen van taken en verantwoordelijkheden zal ook het gedrag van werknemers moeten worden
beinvloed. Hiemaast dient oak een systeem opgezet Ie worden waannee de energiestromen
gemonitord kunnen worden. De huidige prioriteit rigt bij brandstofbesparing. Het besparingspotentieel
en de milieu·impact van het brandstorverbruik is het verreweg het grootst. Gezjen de huidige werkdruk
is het daarom san Ie raden hiermee Ie beginnen. De eerste brjeenkomst van het brandstof
management team is inmiddels achier de rug en op korte termijn kan begonnen worden met
praktijkproeven met de verschillende besparingsopties. zoals besproken in hoofdstuk 4. Daarnaast zal
er een energiecotSrdinator aangesleld moeten worden.De belangrijkste taak van de energiecoOrdinator
is het doorvooren van energiemanagement binnen de van Gansewinkel organisatie. Deze doorvooring
kan het beste aangepakt worden als een project, waarvoor een budget beschikbaar gesteld moot
worden. A1s er binnen de organisatie niet genoeg expertise of capaciteit beschikbaar is, kan exteme
ondersteuning ingeschakeld worden. Een goode communicatie met de verschl1lende regio's waarbij
besparingsmaatregelen worden "uitgerold" over de gehele organisatie is onmisbaar. Om de
verschillende besparingsmogelijkheden door te vooren is het noodzakelijk dat elke regio op
voortuigniveau het brandstofverbruik (in literllun) kan registreren. Deze eis meet eventueel vanuit de
Logistieke Board opgelegd worden. Er kan dan een start gemaakt worden met de maandelijkse
rapportages van het brandstofverbruik en de evaluatie van de verschillende praktijkproeven. Het is
aan te bevelen de elektricileitsmonitoring van de gehele van Gansewinkel Groep te starten vanaf
januari 2005. Vanaf dan staan aile vestigingen in Nederland onder contract met 6ltn leverancier. zodat
er eenvoudig afspraken gemaakt kunnen worden over beschikbaarheid van de gebruiksgegevens op
centraal niveau.
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Bljlage 1: L1berallserlng energlemarkten

De energiesector is nog nooit zo sterk veranderd als in de laatste jaren. Door liberalisering van de
elektriciteits- en gasmarkten zijn de vertloudingen tussen de spelers in de energiesector sterk
gewijzigd. Dil heaft grote gevolgen voar de energievoorziening, oiet aileen voor de energiebedrijven.
maar in toenemende mate ook vocr de energieverbruikers (de klanten). Tot voar kart werden de
nutsbedrijven over het algemeen gezien als sectoren die centraal gestuurd moesian worden en een
monopolistisch karakter hadden. In de meeste laoden waren de elektriciteits- en gasbedrijven verticaal
geintegreerd; daze bedrijven verzorgen de productie, het transport en de levering van energie. In de
jaren '90 veranderden daze opvattingen over de energiesector. Na Engeland, Wales en Scandinavie
startte ook de EU (na het aannemen van de lichtlijn met nummer 96/92 van het Europees Partement
en de Raad van de Europese Unie van 19 december 1996 betreffende gemeenschapperijke regels
voor de interne marXt voor elektriciteit73

) in Brussel met een Europese liberalisering van de
e1ektriciteits· en de gasmarkt. In grote lijnen kernt daze liberalisering erop neer dat het beheer van de
transportnetten een monopolie blijft, dat de elektriciteitsproductie een vrije economische activiteit
wordt. terwijl de leveringsmarkt voar elektriciteit en gas gedeeltelijk vrij wordt. Het doel van deze
liberalisering is drieledig:

1. lagere energieprijzen;
2. Kwalitatief betere producten;
3. Betere service.

Oak de scheiding van enerzijds productie en handel en anderzijds transmissie en distributie is een
belangrijke factor in de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Deze scheiding is nodig om te
waarborgen dat de eigenaar van het transmissienetwerk aile marktpartijen gelijke toegang tot het
transmissienet verschaft. De meeste lidstaten kiezen voor 'juridische unbundling' waarbij een
producent of handelaar wei eigenaar mag zijn van een netwerk, maar het netwerk moet zijn
ondergebracht in een aparte onderneming.

In het vervolg van deze bijlage zal de liberalisering van de energiemarkt in Nedertand en Belgie kort
besproken worden. Er zal aandacht worden besteed aan de gefaseerde invoering en betrokken
partijen. Tenslotte zullen de gevolgen van de liberatisatie voor de van Gansewinkel Groep besproken
worden.

Nederland
Nederland heeft de Europese richtlijn in 1998 gei"mplementeerd d.m.v. het van kracht worden van de
nieuwe Elektriciteitswet. De Elektriciteitswet 1996 voorziet in het geleidelijk keuzevrijheid biaden aan
groepen afnemers. De nieuwe Gaswet 2000 strekt tot uitvoering van richtlijn met nummer 98130 van
het Europees Partement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende
Gemeenschappelijke regels vocr de interne markt voar gas14

• Net zoals In de Elektriciteitswet 1996
voorziet de Gaswet 2000 in het geleidelijk bieden van keuzevrijheld aan groepen afnemers van
gasVoor zowel gas als elektriciteit zijn drie groepen afnemers onderscheiden. Onderstaande tabel
geeft de fasering van de liberalisatie van de gas- en elektricileitsmarkt in Nedertand weer.

Tabel 81; Faserinq liberalisalie energiemar1d Neder1and
F... Vrt Afnemer elektrtcltelt AiIIrd.
Fase 1 01-01-2000 Aansluiting > 2 wtN Jaarlljkse afname > 10 min m"
Fase 2 01-01-2002 AansJulting > 3'80 Ampere Jaal1ijkse afname > 1m1n m'

Fase 3 01-01·2004 Overia

E/ektriciteit
Met de invoering van de nieuwe Elektriciteitswet is er een aantal partijen ontstaan:

1. De leveranciers van elektrische enargie;
2. De (lakaal georienteerde) transporteurs van elektrische energie, ofwel netbeheerders;
3. Beheerder landelijk hoogspanningstransport;
4. Toezichthouder energiemarkt.

Fa Bron; Publicatieblad voot de Europese Gemeensc::hap, 1997. L '2:1.
l' Bron: Publicatieblad voot de ElJItlP8S8 Gemeenschap, 1998, L204.
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De gebieden van aile netbeheerders tezamen bedekken heel Nederland. De netbeheerders zijn reeds
door de Dienst uitvoering en Toezicht energie (OTe) aangewezen en de gebieden liggen vast. Er is
Mn landelijke netbeheerder (TenneT) VOOf het hoogspanningstransport. Belangrijk is dat producenten
en leveranciers geen netbeheerders kunnen zijn. Er is dus aen strikte juridische en fjnanci~le

scheiding tussan de netbeheerders (infrastructuur/transport) en de producenten of leveranciers (vrije
handelaren).

De OTe controleert en bewaakt het technisch optimale en commercieel neutrale functioneren van de
netbeheerder en kan zo nodig sancties opleggen. De OTe legt elk jaar de transporttarieven vast die
gelden lloor aile vrije afnemers, en de leveringstarieven die van toepassing zijn voor de gebonden
(niet vrlje) afnemers.

Gas
In Nederland is Gasunie Trade & Supply is de grootste toeleverancier van gas. A1s gevolg van de
liberalisering van de markt zijn nu ook een aantal concurrerende leveranclers actief. lij beleveren
verschillende energiebedrijven. Nederland is opgedeeld in een aantal regio's, elk met een eigen
energiebedrijf dat in het bezit is van en de bedrijfsvoering leidt van de regionale distributie
infrastructuur. Op dit moment is er sprake van 27 regionale netbeheerders. Zij beheren zowel het
elektriciteits- als gasnet in hun regio. De Gaswet vereist dat de Nederlandse Gasunie, eigenaar en
beheerder van het nationale transportnetwerk. een gescheiden boekhouding voert en verantwoording
aflegt voor transport en opslag. De Gasunie is opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijven:
Gastransport Services voor het gastransportnetwerk en Gasunie Trade & Supply voor de handel en
leveringsactiviteiten.

Be/giii
Energie valt in Belgie, afhankelijk van de materie, onder de bevoegdheid van de federale overheid of
van de gewesten.

De federale overheid is verantwoordelijk voor:

• het nationaal uitrustingsprogramma in de
elektriciteits- en aardgassector;

• de productie van elektriciteit (centrales);
• het transport van elektriciteit (hoog

spanningslijnen);
• tarieven.

De gewesten zijn verantwoordelijk voor:

• het plaatselijk transport en de distributie
van elektriciteit;

• de openbare aardgasdistributie;
• de promotie van hemieuwbare energie

bronnan;
• het rationeel energiegebruik (REG).

Onderstaande tabel geeft de fasering van de liberalisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt in Belgle
weer.

Tabel 82: Fasering liberalisatie energiemar1<t Belgie
Datum Elektr1citelt

V1aanderen 01-01-2003 Aanslulting >56 kVA
01-07-03 Aile kJanten

Aardgas
Verbruik> 1 miljoen mJ I jaar
Aile klanteo

Brussel

Wallonie

01-01-03
01-01-05
01-01-07

01-01-03
01-01-05
Nog 16 bepalen

VerbnJik > 1 GWh jaarlSite
Aile hoogspannlngskJan16n
Aile laagspannlngsklanten

Vetbruik > 1 GWh Jaarlsite
Aile hoogspanningsklanten
laagspannlnosklanten

Nog te bepalen

Nog Ie bepalen

Efektriciteit
In Belgie wordt een onderscheld gemaakt tussen 4 soorten spelers op de markt de leveranciers, de
netbeheerders. de regulatoren (toezichthouders) en het meterbedrijf. Hierdoor ontstaat een
vergelijkbare situatie als in Nederland met als grootste verschil het ontstaan van het meterbedrijf. Het
meterbedrijf controleert elektriciteits- en aardgasmeters en geeft de gegevens door aan de
energieleverancier. Terwijl in sommige landen er oak een vrije keuze van meterbedrijf bestaat, heeft
men in Belgie gekozen om dit als monopolie in stand te houden. Ook in Belgie is er Mn beheerder
van het landetijke hoagspanningsnet (Elia) en zijn toezichthouders aetief.
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Gas
Met de liberaJisering wordt de rollen van de verschil1ende partijen duidelijker onderscheiden. De
nieuwe marktordening heeft nlet aileen gevolgen voor de klanten: oak de gasmaatschappijen die
vroeger instonden voor de bevoorrading, de verkoop, het vervaer en de distributie zijn gesplitst in
ondernemingen bevoegd voor het netbeheer en ondememingen bevoegd voor de verkoop van gas.
Daarnasst v8IWeikomi de aardgasmarkt talrijke nieuwe gasaanbieders. Een federale regulerings·
instantie, de CREG. en drie gewestelijke reguleringsinstanties waken respectievelijk over de goede
dOOlVoering van de nieuwe mandordening op (ederaal en gewestelijk niveau.

Gevolgen voor de van Gansewlnkel Groep
De liberalisering van de energiemar1den in Europa biedt een kans voor van Gansewinkel om Ie
besparen op gas- en elektriciteitskosten, door middel van het bundelen van inkoopvolumes. In
Nederland gebeurt dit momenteel al voor de groatverbruikers, waarvoor een multi-site contract is
afgesloten. Op 1 juli 2004 wordt in Nederland oak de elektriciteitsmarkt voor de k1einverbruikers
geliberaJiseerd. Bij hel afsluiten van een nieuw contract voor de levering van elektriciteit, kan dus het
totale Nederlandse volume gebundeld worden. Hetzetfde principe kan oak in Belgie worden
toegepast, zodra de betreffende markten zijn geliberaliseerd.

Het gasverbruik van de van Gansewinkel Groep is een stuk lager, zedat hier relalief weinig voordeel
te halen is door bundeling van volumes. De huidige elektriciteitsmarkl in zowel Nederland als Belgie
kan worden gekarakteriseerd als instabiel en intransparant, met als gevolg sterk f1uctuerende
energieprijzen. Dit houdl in dat de inkoop van energie kan worden gezien als een financWUe deal. In
Nederland werd in 2003 een totaal volume van 11.96 TWh e1ektrische energie verhandeld op de
Amsterdam Power Exchange (APX), corresponderend met 13% van hel netto Nederlands
elektriciteitsverbruik. Figuur B1 geeft de gemiddelde base_load15 prijs per maand weer voor de jaren
2000 Vm 2003 en geeft hiermee een beeld van de gemiddelde inkoapprijs van elektriciteit gedurende
het jaar78

• Dit is de prijs waartegen 36 deelnemende partijen elektriciteit inkochten.
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Flguur 81: Ba.se4oad prijzen elektr1cltelt APX 2000-2003

Uit de figuur is een aantal conclusies te trekken:
• De baseload prijs reageert sterk op

ontwikkelingen in de mark!; bijvoarbeeld in
augustus 2003 toen door de hete zomer
koelwater restricties werden ingesteld;

• De Iiberalisering van de elektriciteitsmarkt leidl
vooralsnog nlet tot een daling van de
elektriciteitsprijs. In het multi-site contracl van
2004 voor de grootverbruikers in Nederland
liggen de kosten zelfs 35% hager;

• De elektriciteitsprijs f1uctueert, maar vertoont
een algemene trend; als we uitschieters buiten
beschouwing lalen geeft figuur 82 een
overzicht van de gemiddelde base-load prijs
per maand in de periode 2000-2004. In de
maanden maart en april is de base-load prijs
het laagst, ongeveer E281MWh. Het is dus aan
te raden om in 6en van deze maanden tal
aankoop van elektriciteil voor het daarop
volgende jaar over Ie gaan. Vanwege het
f1uctuerende en instabiele karakter van de
elektriciteitsprijzen is het van belang om de
mal1ct te monitoren en op een geschikl
moment in te stappen. Het verschil lussen
hoogste en laagsle base-k>ad prijs rigt op
ongeveerE141MWh, een verschil van 50%.

Figuw 82: Trend baseIoad~ eIektriciteit APX 2000-2003

1$ De bas&-4oad komt 0Y&teerl met &en YOIume van 1 M'Nh. vertIandekt via de APX
.,. Gegevens alkomstig van _.apLnI
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Bljloge 2: Bepollng dieselverbrulk vrochtlronsport 2003

In daze bijlage zal het dieselverbruik in 2003 bepaald worden door gebruik te maken van de volgende
gagevens:

./ Aantal acHeve voertuigen per categorie (informatie uit voertuiginformatiesysteem BENELUX);

./ Gemiddeld aantal kilometers per jaar per categorie (ervaringscijfers gecombineerd met
gemiddelde waarden uit verschillende registraties);

./ Gemiddeld verbruik per categorie (ervaringscijfers gecombineerd met gemiddelde waarden uit
registraties regio Oost-Brabant en Zuid·Holland).

Belangrijke opmerking hierbij is dat op daze manier het dieselverbruik wordt bepaald van de in aigan
beheer zijnde vrachtwagens. Naast daze vrachtwagens in aigan beheer, wordt oak extern transport
ingehuurd. Het brandstofverbruik (met bijhorende externe milieu--effecten) van dit transport, dient
doorberekend te worden aan de van Gansewinkel Groep. Extern transport wordt hoofdzakeJijk
ingehuurd bij afzet- en bulktransport.

Tabel B3; Nederland 2003
Categorle JaarllJks geredsn Verbrulk 1I100km Aantal Totaal gereden Verbrulkte hoeveel·

km's voertulgen km's held diesel (Uter)
Arzel 45.000 4. 262 11.790.000 4.716.000
Roicontainer 35.000 45 180 6.300.000 2.835.000,."",,., 40.000 35 157 6.280.000 2.198.000
Relnlglng 35.000 60 58 2.030.000 1.216.000
Hulswll 25.000 55 96 2.400.000 1.320.000
Tolaal 753 28.600.000 12.287.000

Tabel 84: BelgiA 2003
Categorie Jaarlljks gereden Verbrulk 1I1DDkrn Aantal Totaal gereden Verbrulkte hoeveel-

krn'. voertulgen km's held diesel (liter)
Arzet 55.000 4. 98 5.390.000 2.156.000
Roicontainer 38.000 45 79 3.002.000 1.350.000

''''''''''' 55.000 35 62 3.410.000 1.193.500
Relnlging 35.000 60 1 35.000 21.000
Huiswil 20.000 55 4. 980.000 539.000
Totaal ,.. 12.817.000 5.260.400

Tabel 85: Ove!ig 2003
Categorle JaarllJks gereden Verbrulk 1I100km Aantal Totaal gereden Verbrulkte hoeveel·

km's voertuigen km's held diesel (liter)AIz., 40.000 4. 41 1.640.000 623.200
Roicontainer 32.000 45 53 1.696.000 729.260
10urnet 40.000 35 37 1.460.000 444.000
Reiniging 30.000 60 5 150.000 79.500
Hulsvull 20.000 55 4 80.000 44.000
Totaal 140 5.046.000 2.071.200

Tabel B6: Ingehuurd transport 2003
To18al gereden

km's
Totaa1 ingehuurd transport 3.700.000

Verbruikte hoeveel·
held diesel (literf'

1.460.000

Tabel 87: Totaal aantal \)eroden kilOmeters en verbrulkte diesel door vrachtwagens 2003
Totaal g8l'eden Verbrulkte hoeveel·

krn's held diesel liter
Waoenpark VG in elgan beheer, 2003
Ingehuurd transport, extem, 2003
TOTAAL

46.663.000 19.616.600
3.700.000 1.460.000

50.363.000 21.098.600

n Gezien het feit dat ingehuurd transport voomamelijk afzet· en bulktransport betreft, wordt ultgegaan van een gemlddeld
verbnJlk van 40 Iiterl100 km.

70



TU/e

Bijlage 3: Geleverde hoeveelheden diesel Nederland en Belglli In 2003

In daze bijlage wordt een overzicht gegeven van dieselleveringen aan de van Gansewinkel Groep
door haar leveranciers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

./ witte en rode diesel;

./ bulkleveringen (vestiging beschikt over eigan tankfaciliteiten) en leveringen aan de pomp.

De gegevens zijn opgevraagd bij de leveranciers. Daze leveranciers zijn:
1. Exxon·Mobil, \foar bulkleveringen rode en witte diesel in Belgj~ en pompleveringen in

Nederland en Selgie. Voor de pompleveringen wordt gebruik gemaakt van tankpassen;
2. Argos, voar bulk witte diesel Nederland, exclusief de regio's die beleverd worden door Van

Vollenhoven;
3. Van Vollenhoven voor witte en rode diesel. zawel bulk als pompteveringen in Nederland;
4. Zuid Orents Oliecentrum (ZOO) voor bulk rode diesel Nederland;
5. Gulf, bulk wit in Amsterdam, voor de definitieve omschakeling naar Argos in april 2003. Na

april 2003 is niet meer geleverd door GUlf;
6. BP, witte diesel aan de pomp in regio Zuid-Holland, voor omschakeling naar Argos.

In principe zijn Exxon-Mobil en Argos de leveranciers van brandstoffen voor aile regia's. Hiermee zijn,
door bundeling van volumes, ook gunstige prijsafspraken gemaakt. Bepaalde regio's hebben echter
andere leveranciers. Oit heeft twee oorzaken;

./ Gemaakte lange-termijn afspraken; ./ Ugging pomplocaties leveranciers.

Geleverde hoeveelheden Nederland 2003, verdeeld naar leverancler:

Tabel B8: ArQos: Bulk diesel wit, Nederland, 2003
Veatiging Hoeveelheld jllter)
Circulus wagenparX beheer 450.312
Van Gansewinkel Venlo 379.791
Van Gansewinkel Maastrk:ht 101.652
Van Gansewinkel Heer1en 633.905
Van Gansewinkel Roermond 522.144
Van Gansewinkel Amsterdam 435.637
Van Gansewinkel TweUo 555.068
Van Gansewlnkel Noord Nederland 433.693
Van Gansewinkel M Nedertand 243.402
Van Ganse't'rinkel Zuld-HoIland 991.163
Totaat 4.746.987

Gem. prlla € filter
0,552
0,552
0,554
0,552
0,582
0,543
0,552
0,555
0,552
0,555

Kosten€
248.645
209.748

56.310
349.952
304.135
236.702
306.612
240.732
134.288
549.680

2.636.804

Tabel B9: Van VoilenhOllen, rode en 't'ritte diesel, zowel bulk als pomp Nederland, 2003
Veatlglng Hoeveelheld butk Hoeveelheld pomp Gemlddelde ptlJs Gem. pomp-prtJs Kosten €

(liter) (literl bulk E filter £J liter
WlI Rood Wit Rood Wit Rood WlI Rood

Van Gansewinkel Roermond 81.142 0 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 45.241
Van Gansewlnkel Maameeze 1.664.397 553.574 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 1.134.632
Van Gansewinkel Venlo 54.291 3.568 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 31.713
Van Gansewlnkel Maastrk:ht 11.001 13.801 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 11.713
Van Gansewinkel Heerlen 92.130 6.800 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 54.117
Van Gansewinkel VUssingeo 70.142 2.784 0 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 40.234
Van Ganse't'rinkel Geldrop 781.593 55.780 0 0 0,5576 0,4043 0.5954 0,4411 458.333Cu,. 0 0 349.210 38.982 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 225.115
Van Gansewinkel Roosendaal 0 0 406.251 24 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 241.892
Rolenco, Eindhoven 0 0 11.291 1.463 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 7.368
VG lignac-Ruq>hen 0 0 4.528 0 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 2.696
CooIrec Eindhoven 0 0 0 12.792 0,5576 0,4043 0,5954 0,4411 5.643
Totaal 2.754.696 636.307 771.280 53.261 2.275.847
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Tabel 810: ZDO, rode en witte diesel, zowel bulk als pomp Nederland, 2003
V8lltlglng H08veelheld H08veelheld pomp Gemlddelde pnjll

bulk (liter) (liter) bulk € J liter
Wit Rood Wit Rood Wit Rood

Gem. pomp-pnjll
E I liter

Wit Rood

KOllten €

Van Gansewlnkel Heerlen
Van Gansewinkel Maastridlt
Van Gansewinkel Oss
Van Gansewinkel Venia
Van Gansewinkel Hoogeveen
Van Gansewinkel Vlaardingen
Van Gansewinkel Amsterdam
Regie Noon:I·Brabant
Regie Zuld-West
Van Gansewinkel Drachten
Towl

o 46.373 0 0 0,5576 0,4132
o 74.023 0 0 0,5576 0,4132
o 17.157 0 0 0,5576 0,4132
o 46.304 0 0 0,5576 0,4132

55.900 138.725 1.015.109 1.882 0,5576 0,4132
o 190.346 0 0 0,5576 0,4132
o 253.223 0 0 0,5576 0,4132
o 25.994 392.687 24.517 0,5576 0,4132
o 193.644 0 0 0,5576 0,4132
o 0 36.354 0 0,5576 0,4132

55.900 985.789 1.444.150 26.399

0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411
0,5954 0,4411

19.161
30.586
7.089

19.133
693.717
78.651

104.632
255.361

80.014
21.645

1.309.989

Tabel 811: Exxon-Mobil, witte diesel aan pomp, tankpassen Nederland 2003n

Vestlglng H08veelheld (lIter) Gem.pnJs € I liter
Cootrec West (Dordrecht) 9.016 0,5817
Van Gansewinkel Hilversum 654.180 0,5817
Van Gansewinkel Moerdijk 1.498 0.5817
Van Gansewinkel Ruq)hen 59.400 0,5817
Destra Data 1.001 0,5817
CooIrec Eindhoven 9.179 0,5817
Van Gansewinkel Regie Cost Nederland 387.476 0,5817
Hoogers transportsn 457.880 0,5817
Van Gansewinkel Maameeze 189.578 0,5817
Van Gansewinkel Zutphen 2.283 0,5817
Van Gansewlnkel regio Zuld-West 74.233 0,5817
ClJre 52.653 0,5817
Van Gansewinkel Heerlen 59.947 0,5817
Van Gansewinkel Hoogeveen 22.012 0,5817
Totaal 1.980.334

label 812: Gulf, bulk wit en rood, Nederland, januarl tim april 2003

Kosten €
5.244

380.536
€ 871

34.553
562

5.339
225.395
266.349
110.2n

1.328
43.181
30.628
34.871
12.804

1.151.960

Vestlglng H08veelheld bulk Gemlddelde prijl
(liter) bulk € J liter

Wit Rood Wit Rood
VG Reak? Randstad-Noord 56.555 143.134 0,56 0,41

Tabel 813: 8P, pomp wil,januarl tim apt!I2003
Vestlglng H08veelheld (liter) Gem. enls € f liter Kosten E
VG Regie Zui<H"loliand 366.072 0,60 220.000

Kosten €

90.400

label 814: Totaal Nederland,2003
Hoeveelheld bulk (liter) Hoeveelheld pomp (liter)

Wit Rood Wit Rood
7.614.138 1.765.230 4.561.636 79.660

Totaal wit Nederland (liter) 12.175.974
Totaal rood Nederland (liter) 1.844.890
TotHl Nedenand (IlterI2003 14.020.864

Kosten bulk E
Wit Rood

4.235.700 723.271

KOllten pomp € Totale kOlten E
Wit Rood

2.669.362 35.138 € 7.663.491

nOok de lease aulo's van de van Gansewinkel Groep maken verbnJik van tankpassen van Exxon-Mobil. Hel overzichl is dus
Iocluslef hel dlesetverbnJik van tease auto's.
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Geleverde hoeveelheden Belgie 2003, verdeeld naar leverancier:

label 815: Exxon-Mobil. bulk diesel rood en wit, Be!gi! 2003
V.stlglng Afgenomen Gemldclelcle weekpr1J$ Kosten E Totale

hoev..lhekt (liter) • kosten (
W, Rood W, Rood W, Rood

Van Gansev.inkel KaaI Flandria 0 4.605 0,5167 0.2308 0 1.063 1.063
Van Gansewinkel MoeSkrOen 122.407 27.298 0,5187 0~306 63.488 6.299 69.187
Van Gansewinkel Kampenhout 937.945 33.507 0.5187 0,2308 486.480 7.732 494.211
Van Gansewinkel Mol 587.469 108.805 0,5187 0~306 304.700 25.107 329.807
Van Gansewinkel Puurs 972.295 141.458 0,5187 0,2308 504.296 32.641 536.937
Van Gansewinkel Wevelgem 4.679 8.000 0,5167 0.2308 2.427 1.846 4273
Van Gansewinkel Evergem 830.!l69 40.358 0.5187 0,2308 430.995 9.313 440.307
Van Gansevrrinkel BNgge 341.076 11.250 0,5187 0,2308 176.904 2.596 179.500
Van Gansewinkel Wandre 16.060 23.748 0,5187 0,2308 8.330 5.480 13.810
Van Ganswlnkel Antwefpen 0 25.158 0,5187 0.2308 0 5.805 5.805
Destra Data 0 5.962 0,5187 0.2308 0 1.376 1.376
VG MiIieuzorg Antwelpen 0 lO.n3 0.5187 0,2308 0 2.488 2.486
Van Ganse¥rNlkeildleren 0 15.088 0,5187 0.2308 0 3.482 3.482
T....' 3.812.900 4.56.010 Un.Glg 105.224 2.082.844

label 816: EJccoo-MobII, diesel wit, tan!q?assen. 2003"
VesUglng Afgenomen hoeveelheid

(liter)
van Gansewlnkel oonlainef transport
Van Gansewinkel contaloer transport WaUonIe
van Gansewlnkel Destra Data
van Gansewinkel Envitonmenl
van Gansewinkel Chemle
.-."
van Gansewinkel mNleuzOfg
van Gansewinkel Belgle
Towl

1.412.000
792.000

8.000
4.000

28.000
4.000

148.000
144.000

2.540.000

Gemlddelde
weekprtJsE

0,5187
0,5187
0,5187
0,5187
0,5187
0,5187
0,5187
0,5187

Kosten E

732.404
410.810

4.150
2.075

14.524
2.075

76.768
74.693

1.317.498

Tabel 817: Totaal 8elgle, 2003
Hoev"lheid bulk (liter) Pomp (liter) Kosten bulk wIt £ Kosten bulk rood

wit Rood wit £
3.812.900 456.010 2.540.000 1.977.619 105.224

Totaal wit Belgle (Iitef) 6.352.900
Totaal rood BeIgi6 (iltef) 456.010
Totaal Bftlgli (liter) 2003 6.808.910

Kosten pomp

•
1.317.498

Totale kosten

•
3.400.141

,. Ook de lease auto's van de van GanseoMnkel Groep maken vertlflJik van tankpassen van Exxon-MobiI. Hel overzic:ht Is dus
indusief hat etieselverbruik van lease auto's
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BI)lage 4: Bepallng Euro elassilleatle vraehtwagenpark

In onderstaande tabel wordt een Qverzicht gegeven van de leeftijd (bouwjaar) van het actieve
vrachtwagenpark van de van Gansewinkel Groep. De gegevens zijn atkomstig uit het
voertuigeninformatiesysteem, waarin allerlei gegevens van voertuigen centraal worden opgeslagen.
Met behulp van een gemiddelde verdeling van bouwjaar naar Euro categorie kan bepaald worden hoe
de totale verdeling van het vrachtwagenpark naar Euro categorie eruit ziet. Dit is weergegeven in
onderstaande tabel.

4021970
4621471
50 17 4 71
86 28 5 119
5535797
47 18 6 71
5130 182

753 289 140 1182

label 818: Leefti"d vradltwa nslll verdeeld naar EURQ ca "e. 18 december 2003
Bouwjaar orls % Aantal voertul en inzet

II III NL BE Over! Totaal
61 29 64 194
25 5 7 37
43 13 3 59
37 10 2 49
59 12 0 71
6526 596
6824395

Vo« 1991
1991

109'
'993
1994

'99'
'996
'997
1998

'999
'000
2001

'00'
2003

Hetzelfde kan gedaan worden per calegorie; dit is weergege....en in onderslaande label.

Tabel 819: Totaal voertui nbestand verdeeld naar cat en land, 18 december 2003
Categorle voertulg Aantal Verdeeld In EURO cat o<Ie

NL BE "'en Totaat 0 I " III
Afzetvoertu' '52 98 41 401 '87
Aallo. III 256 108 19 393

"""""'I 143 '02 14 '59
Hulsvuilvoertu 96 4' 4 '4'
lnzamelvoertu 157 52 37 '56
Reini i ,....., 58 1 • 64
Rolcontalnervoertu· 180 79 53 312
Totaal 1182 499 173 18,.

De gege....ens uil label B19 zijn grafisch weergege....en in onderstaande figuren.

eo

e. __.-

--
,:.~..,...~ '::'

eo Oit betreft de voIgende categorie6n:
.;' Afzetvoertuigen;
.;' Huisvuilvoertuigen;
.;' lnzamelvoertuigen;
.;' Relnlgi~voertulgen;

.;' Rolcontalnervoertuigen.

II 8ron: Transport en Loglstlek Nederland.
I:l De categorle overig bestaat ult de voIgende lanclen: Frankrijk, LuxembUrg, Polen en Tsjechle.
0.1 Onder deze categorle vallen o.a. heftrudts, Interne transpor1J'niddelen, promotievoertulgen en service wagens.
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Bijlage 5: Transactle Modal Shift

In het kader van het subsidieproject Transactie Modal Shift (TMS) is de mogelijkheid tot aanreg van
kadefaciliteiten bij aen aantal vestigingen binnen de van Gansewinkel organisatie onderzocht. Oil
heeft geleid tot investeringsbesluiten van kadefaciliteiten bij de vestigingen Oss, Amsterdam en
Vlaardingen. De kadefaciliteit Ie Oss is als eersle gerealiseerd en is inmiddels in gebruik genomen. In
2004 wordt aen start gemaakt met de aanlag van de kadefaciliteit Ie Vlaardingen en Amsterdam.
Beida voorzieningen zullen respectievelijk media en eind 2004 operationeel zijn.

Onderdeel van de subsidieverlening zijn de zogenaamde vervoergaranties die per vestiging door de
van Gansewinkel Graep moeten worden afgegeven. De van Gansewinkel Groep heeft gegarandeerd
dat gedurende een periode van 5 jaren tenminste de volgende hoeveelheden vervoerd zuUen worden:

Tabel 820: A~
".. "" ranties binnenvaart in ton

VeaUglng Aanvang 1 jaar ~ Jaar jaar 4 jaar jaar Totaal
OM 2003 5.000 21.500 30.000 37.600 42.500 137.600
Vlaardingen 2004 76.750 89.000 98.000 112.000 126.000 501.750
Amsterdam 2004 86.459 90.000 95.360 100.128 105.134 477.881

Totaal 168.209 201.300 224.160 249.928 273.634 1.117.231 \

Tabel 821: Bespaarde wegtonkilometers
Oit betekent dus dal de komende 5 jaar ruim 1,1 miljoen
ton materiaal via binnenvaart zal worden vervoerd. Uit
nevenstaande label blijkt dat hiermee 111 miljoen
wegtonkilometers84 bespaard zullen worden en zullen
worden verplaatst naar transport via binnenvaart.

VeaUglng
OM
V1aardingen
Amsterdam
Totaal

Gemlddeld per Jaar
2.899.760

12.469.450
6.893.801

22.263.011

Totaalln Slaar

Tabel 822: Energieverbrulk wegtransport en b1nnenvaart
Vervolgens geeft nevenstaande tabel het energie- TotaalVervoerswl.lze Energieverbrulk
verbruik weer van een transportprestatie van 111 MJftonkmlll energleverbrulk
miljoen tonkilometer bij transport over zowel water (GJ)
als weg. Hieruit blijkt dat door de shift ongeveer WegtrailSPOif' 1,00 110.000
44,4 PJ energie in de vorm van primaire brandstof Binnenvaart'" 0,60 66.600
(diesel) bespaard zal worden. Met een energie- Verschil 0,40 44.400

dichtheid van 42 GJ/ton, betekent dit een besparing van ongeveer 1000 ton diesel in de komende 5
jaar. Oit komt overeen met ongeveer 1,2 miljoen liter diesel (dichtheid diesel is 0,645). Naast de
energiebesparing heeft de shift ook invloed op de andere, reeds beschreven, milieueffecten: emissies,
getuid, exteme veiligheid en natuuraantasting door infrastructuur. Tabel 823 geeft het verschil in
veroorzaakte emissies weer bij een transportprestatie van 111 miljoen weglonkilometers over
respectievelijk weg en water. Uitgaande van de besproken schaduwprijzen, dalen de aan de emissies
gerelateerde schaduwkosten met ruim €200.000 de komende 5 jaar.

Tabel 823: Emissies bij modaliteiten wegtransport en binoenvaart
Modalltelt Energleverbrulk Emlasi.. bil een transportprestatle van 111 mliJoen tonkllometer

wegtransport
Binnenvaart
Verschil

De overige, externe milieueffecten zijn lastiger financieel te waarderen en zijn onderling erg lastig te
vergelijken. In een door TLN uitgebracht rapport88 wordt aangegeven dat een schift van wegtransport
naar transport over water vaak minder gunstig is voor het milieu dan gedacht. Om een modal shift van
mogelijk te maken, spelen voldoende ladingaanbod, altematieven, capaciteit en vooral de aard van de
lading een doorslaggevende rol. 80vendien blijkt een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk en dienen
emisslenormen van vrachlwagen en scheepvaartmotoren vergeleken te worden.

.. hOeveelheld in tonnen vermenigvuldigd mel de enkele afsland over de wag van de vesliging naar de p1aals van bestemming.
III In de praktijk kan hel energieverbruik va~ren, onder invloed van rijsnelheden, rijgedrag, beladingsgraden en routekeuzes.
IlIBron: CE; uitgaande van 12 MJI1un, belading 12100
" Bron: RIVM: ultgaande van eEln beladingscapacileit van 400 ton
• Bron: Vergelljklng appels mel peren, Transport en LogiStiek Nederland, 1999.
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Brandstofreductle
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Deze bijlage beschrijft de resultaten van aen proaf met langara en/of zwaardere voertuigcombinaties
op Nederlandse wagen. De narmata gewichts* en lengtegrenzen bedragen resp. 50 ton treingewicht
en 18,75 meter. In de proaf is de mogelijkheid geboden om voertuigen met aen maximaal treingewicht
van 60 ton en aen maxlmale lengle van 25,25 meter in te zetten. De betangrijkste conclusies van de
eerste praktijkproef Iijn als voigt:

.; LZV vervoer in Nederland is mogelijk;

.; LZV vervoer kan laiden tot een aanzienlijke vermindering van brandstofverbruik, emissies en
transportbewegingen;

./ Het is niet aantoonbaar dat inzet van LZV's hogere verkeersveiligheidrisico's met zich
meebrengt;

./ De voordelen die bereikt kunnen worden door inzet van LZV's, zijn sterk afhankelijk van
randvoorwaarden die worden gesteld door de Wetgever.

Op dit moment vindt een vervolgproef plaats, waarin de van Gansewinkel Groep wit participeren. Inzet
van LZV's in deze proof mogen worden ingezet onder de volgende (belangrijkste) voorwaarden:

./ Minimale laadlengte voertuig bedraagt 18 meter;

./ Geen vervoor gevaarlijke stoffen of vlooistoftanks;

./ Maximaal 10 trajecten; elk traject heeft als begin- of eindpunt een op- of afrit naar
auto(snel)weg, maximate afstand is 20 km binnen Nederland over niet snelwegen en geen 30
km zones of kruising met gelijkv100rse spoorwegovergang;

./ Het in te zetten voortuig voldoot aan de meest modeme technische en veiligheid specificaties.

Het grootste probleem voor de van Gansewinkel Groep is dat op dit moment per bedrijf slechts 10
trajecten magen worden gebruikt voor de inzet van LZV's. Vanuit bedrijfseconomlsch en energie- en
milieuperspectief kan inzet van LZV's erg interessant zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er
zowel kilometer- als brandstofreductie plaatsvindt (in principe is de brandstofreductie echter een
gevolg van kilometerreductie). Het aantal gereden tonkilometers bUjft gelljk, maar het tonnage per rit
neemt toe en het aantal gereden kilometers neemt af. De gevolgen hiervan zijn hieronder
weergegeven:

Kilometerreductle
./ Minder voortuigen nodig;

a) Minder kapitaalbeslag
b) Lagere onderhoudskosten

./ Minder chauffeurs nodig

./ Minder vervoersbewegingen (congestie)

./ Energiebesparing

./ Lagere milieubelasting

./ Lagere maatschappeUjke kosten

Een LZV kan worden ingezet met verschillende voertuigconfiguraties. In het geval van de van
Gansewinkel Groop kan een LZV worden ingezet voor afzetdoeleinden; er kunnen dan per transport
drie containers worden vervoerd t.o.v. twee in de oude situatie. In theorie betekent dit dat hierdoor
(maximaal) 50% kilometerreductie bereikt kan worden. Deze situatie wordt echter aileen bereikt als
volume en niet gewicht van de lading de beperkende factor is. Ais massa de beperkende factor is, kan
met een LZV per rit minder dan 10 ton extra product worden vervoerd. (namelijk 10 ton min het
verschil in ledig gewicht tussen LZV en traditionele combinatie) Ook zal het aantal benodigde
containers toenemen. Verder is bij inzet van LZV's het vanuit energetisch perspectief van belang dat
leegrijden zoveel mogelijk wordt voorkomen; het ledig gewicht van een LZV is groter dan een
traditloneJe combinatie, wat een negatief effect heeft op het brandstofverbruik bij leegrijden. Uitgaande
van het feit dat na de praktijkproef het gebruik van LZV's wordt toegestaan, is inzet van LZV's vooral
een interessante optie is als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

./ De eisen en randvoorwaarden, zoals opgesteld door de Wetgever, zijn praktisch reaUseer
baar door de van Gansewinkel Groep.

./ Vraag en aanbod van te vervaeren productstroom is redelijk constant (periodiek terugkomend
transport met zelfde begin en eindpunt);

./ Massa is niet de beperkende factor.
A1s aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, blijkt uit de eerste praktijkproof dat 26-33%
brandstofreductie gerealiseerd wordt. De werkelijke besparing van de van Gansewinkel Groep zal
moaten blijken uit de praktijkproef. Met de inzet van LZV's zijn dus op energle- en miJieugebied grote
voordelen te behalen.
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In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op gebied van altematieve
brandstoffen die relevant kunnen zijn voor de van Gansewinkel Groep. De Europese Commissie heaft
als doel gesteJd om in 2020 de inzet van altematieve brandstoffen in het wegtransport vemoogd Ie
hebben tot 20%88. Altematieve brandstoffen moeten laiden tot:

1. Een toegenomen zekerheid om in de toekomstige energiebehoefte Ie voldoen;
2. De reductie van broeikasgassen en overige schadelijke emissies.

Op middellange termijn (2004·2020) bieden grootschalige inzet van de volgende altematieve
brandstoffen perspectiefO:

1. Biobrandstoffen;
2. Aardgas en LPG;
3. Waterstof.

Deze altematieven brandstoffen zullen in deze bijlage worden besproken. Er wordt aandacht
geschonken aan milieu-effecten en toepasbaarheid van de altematieven voor de van Gansewinkel
Groep.

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen worden geproduceerd op basis van ptantaardige grondstoffen (biomassa), waardoor
de CO2 emissies gereduceerd kunnen worden. Biobrandstoffen zijn op dit moment nag niet
commercieel toepasbaar, maar er is wei veel interesse in de toepassing ervan. Er bestaan
verschillende vormen van biobrandstoffen:
1. Onveresterde (niet geraffineerd) plantaardige olie uit otiehoudende zaden;
2. Veresterde (geraffineerd) plantaardige olie uit oliehoudende zaden;
3. MethanoVethanol, via vergisting verkregen uit bijvoorbeeld houtachtige biomassa;
4. Biogas, door anaerobe fermentatie (bacterian produceren alcohol door fermentatie uit

suikerbieten, granen en andere gewassen) van biomassa en/of biologisch afbreekbare afcalfractie
(dierlijke mest, agrarisch restmateriaal, organisch huishoudelijk afval, oud papier, houtresten en
stro) geproduceerd brandstofgas dat kan worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit.

5. Synthelische diesel, bijvoorbeeld via vergassing gevolgd door synthese verkregen uit gekweekte
biomassa of biomassa·afval.

Bij toepassing van biobrandsloffen kan een hoge reductie van de CO2 emissie gerealiseerd worden.
Commercieel gezien is grootschalige inzet van voertuigen die gebruik maken van biobrandstof op dit
moment nlet mogelijk. Bovendien is het nog nlet duidelijk of schadelijke emissies m.b.v. biobrandstof
kunnen worden gereduceerd. Het is wei interessant om proeven mel blobrandstoffen te blijven doen.
Wellicht Is het In de verre toekomst mogelijk om door middel van Inzet van ingezamelde afvalstromen
in de eigan enargiebehoefle te voorzien.

Aardgas (eNG/LNG) en LPG
Rijden in een voertuig op aardgas verschilt niet veel van het rijden op een conventionele brandstof.
Wei maakt de motor van een aardgasvoertuig minder lawaai dan aen dieselmotor en trilt ook
aanzienlijk minder. Dit kan voor de van Gansewinkel Groep een mogelijkheid zijn om de veroorzaakte
geluidsoverlast te verminderen. De voomaamste verschillen tussen een aardgasmotor en een
regutiere automotor zitten in het brandstofsysteem. Zo is er een onderscheid te maken in een
Dedicated en een Bi-Fuel aardgasvoertuig.

Dedicated asrdgasvoertuigen
Een dedicated aardgasvoertuig rijdt aileen op aardgas. Ten opzichte van conventionele motoren en de
Bi-Fuel uitvoeringen presteert een dedicated aardgasmotor beter. zowel wat brandstofverbruik als wat
emlssies betreft. Maar de volledige afhankelijkheid van de aanwezigheid van aardgastankstations
moet als een nadeel gezien worden. Zo zijn er in Nederland op dit moment (januari 2004) maar zeven
aardgastankstations aanwezig, waaNan er twee openbaar te gebrulken zijn.

Bi-fuel aarogasvoertuigen
Het Bi-Fuel aardgasvoertuig maakt gebruik van twee brandstofsystemen. Aardgas blijft de
hoofdbrandstof, maar de motor kan ook gebruik maken van benzine. Oit dient dan gezien te worden

• Bron: Green Paper on the secOOly of etlefllY suppty, COM (2000)769 en White Paper on a oommon lransport poky, COM
1020(1) 370

Bron: Minet deYeIopments 01 allemative ruets, Report of the Altemalive Fuels Contact Group, Oeoerrbel 2003
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als aen reservebrandstof. Mocht het aardgas onverhoopt opraken dan is het mogelijk om verder te
rijden op benzine. Hierdoor is de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van aardgastankstations
weggenomen. Het is echter wei 20 dat door het gebruik van benzine als reservebrandstof het
brandstofverbruik en de emissies hoger Iiggen dan die van de dedicated aardgasvoertuigen. Het is
niet mogelijk om dit toe te passen op voertuigen met aen dieselmotor, omdat daze brandstof op aen
geheel andere wijze gebruikt wordt.

Aardgas kan ook vaor heavy duty doeleinden gebruikt worden in een vonkonstekingsmotor. Het is
mogelijk het motorblok van standaard diesetmotoren om te bouwen naar aardgas (door verlaging van
de compressieverhouding, inbouw ontstekingskaarsen en brandstofinjectiesysteem), maar de motor
wordt dan wei omgebouwd naar een dedicated aardgasmotor. In legenstelling tot light duty wordt voor
heavy duty dus vrijwel steeds gebruik gemaakt van dedicated aardgasmotoren.

Afhankelijk van de overmaat lucht waarmee aardgasmotoren lopen, wordt een onderscheid gemaakl
naar stoichiometrische motoren en mager mengsel (lean-burn) motoren. Stoichiometrische motoren (A
=1, de verhouding zuurstof is precjes voldoende am de hoeveelheid brandstof te verbranden) zijn
geschikt voor de toepassing van een 3-weg kalalysalor (die tegelijkertijd NO., CO en HC reduceert).
Bij mager mengsel moloren (A = 1.4 tot 1.7, overmaat zuurstof) kan door de zuurstof overmaat de
uitstoot van NO. niet met een katalysator worden gereduceerd. Oil type molar heeft wei hel voordeel
dat hij zuiniger is. Aardgas wordt meestal gasvormig opgeslagen op hoge druk (200 bar). Dit noemt
men CNG systemen (Compressed Natural Gas). Ook opslag in vloeibare vorm bij zaer lage
temperatuur (LNG - Liquid Natural Gas) is mogelijk, dit wordt steeds meer toegepast. Een nadeel van
CNG is het extra gewicht en volume van de lank. Voor eenzelfde tankvolume ligl de actieradius
ongeveer 5 keer lager. Om die reden worden aardgasvoertuigen vooral in stadsverkeer gebruikt, waar
het aantal afgelegde km per dag loch beperkl blijft.

Een belangrijk voordeel van CNG/LNG bussen en vrachtwagens is oak hier het verminderde
molorgeluid. Een reductie van het geluidsniveau met 40% ten opzichle van een zelfde diesel voertuig,
is mogelijk. Een ander voordeel is dat het gebruik van aardgas in plaats van diesel voor zwaar vervoer
de emissie van deelljes en NO. aanzienlijk verminderd. Dit, samen met het lagere geluidsniveau van
aardgasvoertuigen, maakt aardgas in hel bijzonder geschikt voor toepassing in stedelijke gebieden.
De laagste emissies worden bereikt met stoichiometische aardgasmotoren. Lean burn aardgas
moloren worden achter meer toegepast (vooral in de VS). De emissies hiervan kunnen echler sterk
varieren (soms zelfs hogere NO. emissies dan bij diesel).

LPG
LPG is de afkorting voor Liquefied Petroleum Gas. Dit is een verzamelnaam voor een mengsel van
vluchtige koolwaterstotverbindingen uil aardolie en aardgas. LPG komt o.a. vrij bij de winning van
aardolie en aardgas. Bij normale atmosferische druk en buitentemperatuur bevinden deze
verbindingen zich in gasvormige toestand maar bij een geringe overdruk (6 tot 8 bar) is LPG vloeibaar.
De belangrijkste bestanddelen van LPG zijn propaan en bulaan. LPG kan worden gebruikt in
dieselmotoren van bussen of vrachtwagens. Er bestaan verschillende systemen:Ten eersle een
gemengd diesel/LPG systeem; in dit systeem wordt de molor niet aangepast. Een diesel pilotinjectie
wordt gebruikt am de verbranding in gang Ie zetten en vervolgens wordt LPG bijgemengd. Het
aandeel diesel dat kan worden vervangen door LPG is beperkt tal 35 tI 40% bij vollast. Gemiddeld
over de hele cyclus in bijvoorbeeld een stadsbus is dil aandeeI25%tl. Het rijden op diesel blijft in dit
systeem wei mogelijk. Recentelijk is een systeem ontworpen waarbij het hele brandstofsysteem wordt
vervangen en de motor wordt omgebouwd naar een vonkontslekingsmotor met een kleinere
compressieverhouding dan een dieselmotor. Gebruik van diesel is met dit systeem niet meer mogelijk.
Een belangrijk voordeel van bussen en vrachtwagens op LPG is oak hier het verminderde
molorgeluid. Een reductie van het geluidsniveau met 40% ten opzichte van een zelfde diesel voertuig,
is mogelijk. Een nadeel van LPG is het extra gewicht en volume van de tank, varierend van 200 tot
400 kg. Een modeme vrachtwagen kan ongeveer 1500 liter diesel tanken. Een zelfde actieradius met
LPG zou betekenen dat een aanzienlijk deel van de laadruimte als brandstoftank in gebruik is. Sij
voertuigen van de van Gansewinkel Groep die in de binnenstad opereren, is actieradius echter niet
erg belangrijk. Deze voertuigen rijden vaak meerdere malen per dag naar op- en overslaglocaties. Op
dal moment kan in de brandstotvoorziening worden voorzien (uitgaande van een eigen pomp
installatie).

$1 Bran: MarXet developments of alternative fuels, Report of the Alternative Fuels Contact Group, December 2003
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Samenvattend kan geconcludeerd worden dal inzet van gasvoertuigen veor de van Gansewinkel
Groep in stedelijke gebieden interessant kan zijn. zeker als ook de vermindering van maatschappelijke
kosten van daze voertuigen worden beschouwd. Vooral de ontwikkeling van LNG is erg interessant.
Gazia" de huidige ontwikketingen moeten ef op korte termijn proven met daze voertuigen worden
gedaan.

Waterstof (met gebruik van een brandstofcel)
De werking van aen brandstofcel is het best Ie vergelijken met die van aen batterij. In brandstofcellen
wordt stroom geproduceerd door aen elektrochemische faaetie. De chemische energie van de
brandstof (waterstof) wordt rechtstreeks omgezet in elektrische energie zander intermediaire
therrnische of mechanische processen. De brandstof reageert met de zuurstof en de geproduceerde
energie komt vrij als laagspanningsstroom en warmte. De elektrische stroam wordt gebruikt in de
elektromotor die voar de aandrijving van het voertuig zorgt. Verschillende types brandstofcellen zijn
beschikbaar maar voar mobiele toepassingen wordt meestal de PEM-brandstofcel gebruikt (Prolon
Exchange Membrane). In tegenstelling tot een verbrandingsmotor produceert een brandstofcel geen
enkel bijproduct en heeft hij bovendien een veel hoger energetisch rendement. Brandstofcelbussen
zijn reeds ingezet in een aantal demonstratieprojecten in verschillende Europese steden. De kostprijs
van brandstofcelvoertuigen is op dit moment echter zeer hocg en daardoor nog niet commercieel op
grote schaal inzetbaar. Brandstofcelien die rechtstreeks op waterstof (zonder reformer) hebben geen
emissies en produceren enkel water en warmte. De milieu-impact wordt bepaald door de manier
waarop waterstof geproduceerd wordt.

Batterij/elektrisch
Elektrische voertuigen zijn voertuigen waarvan de energie voor de aandrijving exclusief geleverd
wordt door een aandrijfaccu of batterij. De omzetting van elektrische energie in mechanische
aandrijfenergie door de elektromotor is zeer effici~nt. Daamaast wordt tijdens het remmen "op de
motor" de elektromotor als generator gebruikt en kan een deel van de door het remmen vrijgekomen
energie worden teruggeleverd aan de accu. Het grote voordeel van elektrische voertuigen is dat deze
geen directe emissies veroorzaken van zowel CO2 als luchtverontreinigingstoffen. De totale
milieubelasting hangt vanzelfsprekend wei af van de emissies die plaatsvinden bij de opwekking van
de verbruikte elektriciteit. In vergelijking met een brandstoftank is de energie·inhoud van een batterij
beperkt, zeker als er veel vermogen gevraagd wordt. Het opJaden van de batterijen vraagt veel tijd.
Gezien de beperkingen van de huidige batterijen en accu's, is grootschalige inzet van dit soart
voertuigen erg beperkt, zeker vocr de situatie van de van Gansewinkel Groep waar veel vermogen
van de voertuigen wordt gevraagd.

Hybride voertulgen
Een hybride voertuig is een voertuig met twee aandrijfsystemen. Een van die aandrijfsystemen is een
elektrische aandrijving, het andere een conventionele verbrandingsmotor. De conventionele motor
werkt op benzine of diesel. Belangrijkste voordelen van de hybride zijn het aanzientijk lagere
brandstofverbruik vergeleken met conventionele voertuigen en de lage uitstoct van schadelijke
gassen. De belangrijkste vormen zijn: parallel hybride, serie hybride en gecombineerde hybride
voertuigen. In essenlie voorkomt de hybride technologie dat de motor in deellast wordt gebruikt
(waarbij het rendement laag is) en maakt de technologie het mogelijk om remenergie terug te winnen.
Er is een aantal redenen waarom hybride voertuigen - vooral in stadsverkeer - zuiniger zijn dan
conventionele voertuigen:

./ Het hybride systeem biedt de mogelijkheid tot regeneratie van remenergie waardoor
efficienter met energie kan worden omgesprongen;

,f De verbrandingsmotor kan worden gedimensioneerd op gemiddelde belasting en niet op
piekbelasting;

,f Een serie hybride kan voorzien zijn van een relalief kleine motor die optimaal is afgesteld op
een bepaald toerental en draait op bijna vol vermogen. Zo kan een rendement van 35 tot 40%
worden gehaald terwijl een conventionele automotor niet meer dan 18% haalt in stadsverkeer.

Een voordeel van hybride voertuigen is dat geen aparte infrastructuurvoorzieningen nodig zijn daar zij
gebruik maken van dezelfde brandstof als conventionele voertuigen. Doordat er twee
aandrijfsystemen aanwezig zijn, zullen de onderhoudskosten hoger liggen dan bij een conventioneel
systeem. Gezien de aard van de activiteiten van de van Gansewinkel Groep, waarbij onderhouds
kosten een belangrijke rol spelen en betrouwbaarheid van het wagenpark erg belangrijk is, zal dit
grootschalige inzet van hybride voertuigen bemoeilijken.
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Bljlage 8: Interne Iransporlmlddelen

Bij interne transportmiddelen spaten het aantal draaiuren92 aen belangrijke rol. Het aantal draaiuren
bepaalt in grate male het brandstofverbruik, de onderhoudskosten en de leasekosten van het
transportmiddel. Het is dus belangrijk om het aantal draaiuren te optimaliseren. Oil blijkt uil
onderstaande figuren, waarin voor twee shovels (Iaadschoppen) het aantal draaiuren is verdeeld naar
activiteit.

Totale
draaluren:
1751

37%

52%

• MiJo;;lQ..., hill WtR 1

Totale
draaluren:
1610

52%

Uit bovenstaande figuren blijkt dal de desbetreffende machines (in dit gaval shovels) 40·52% van de
tijd stationair draaien93
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Shovel 1 52% 3.000 1.560 600 960 5.760 £2.300 £ 1.900 £4.200
Shovel 2 40% 3.000 1.200 600 600 3.600 £ 1.400 £ 1.200 £2.600

In bovenstaande tabel is het besparingspotentieel bepaald van optimalisatie van de draaiuren. Hierbij
zijn de volgende aannamen gemaakt:

./ Brandstofverbruik van een stationair draaiende motor is 6 liter per uur;

./ Onderhoudskosten van een shovel bedragen €2 per draaiuur;

./ Werktijd van een shovel bedraagt 10 uur per dag, 300 da~n per jaar;

./ Stationair draaien is niet te voorkomen; 20% is gemiddeld en een haalbare norm;

./ De shovel werkt op rode diesel met een gemiddelde prijs van €O,40 per liter;

./ Lease kosten zijn niet meegenomen.

Het blijkt dus dat optimaliseren van het aantal uren dat de motor stationair draait, resulteert in een
aanzienlijke energie· en kostenbesparing. Uitgaande van een gemiddeld stationair percentage van
45%, draait een shovel elk jaar 1.350 uur stationair. A1s dit percentage kan worden teruggebracht
naar 20%, wordt dit een totaal van 600 uur; een verschil van 750 uur. Dit verschil resulteert in een
brandstofbesparing van 4.500 liter en een jaarlijkse brandstofbesparing van €1.800 per shovel. Ais
ook de onderhoudskosten worden meegenomen kan er jaarlijks per shovel een bedrag van €3.300
bespaard worden. Met aen totaal van 16 shovels, komt het totale besparingspotentieel hierdoor op
ongeveer €53.000 per jaar, axe/usiaf besparingan in lease kosten.

i:l Een draaiuur wordt gedefinieerd als sen uur dat de motor van hel interne ttansportmlddel In werking Is.
113 Gegevens ziJn alkomsUg ult analyse machlnegegevens. Periodiek word! uil het rnotonTlanagement een uitdraal gemaakl,
waarblJ allertei gegevens. zoals draaluren, gemlddelde snelheld, motortemperatuur, etc. worden geanalyseerd.
$00 Gegevens alkomstig van Volvo, de producent van de desbetreffende shovels.
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Maa t:
Toelichting:

Ooet
Geschikte categorieen:
lnvestering:

Subsidies:
LevensduurYel'wting:
Kilomeleneductie:
Brandstofreductie:

Kwalitatleve effecten:

Effecten op Iogistieke
kOSten:
Randvoorwaarden:

MogeIijke knelpunten:

Maat!Q2:
ToeIk:hting:

Doel:
GeschJkte categorietn:
Investeriog:
Subsidies:
LevensduurverwachUng:

Kllometerreductle:
Brandstofreductie:
Kwalilatieve effeeten:
Effecten op Ioglstieke
koslen:
Randvoorwaarden:

Mcyelijke knelpunten:

Mall 3:
Toellchtlng:

Inveslering:
Subsidies:
Levensduurverwachting:
KiIometemlductie:
Brandstofreductie:
Kwalitatleve effeden:

Effecten op Iogistieke
kosten:
Randvoofwaardeo:
Moge!ijke knelpunten:

Bljlage 9: Uitwerklng besparlngsopUes

Inzenen v.n l!chl.... wa ns enlof IiGhtere com nt..,
Door de Inzet van lichtere wagens kan een hooer loMage product vervoerd W'C:IRSen. indien gewichl
de bepefkende faclor Is. Hierdoor ziin minder ritten nodig.
Hel besparen van wegkilomete.-s en vemlinderen van ritten.
Al~.

AfhankellJt van voertuigcategorie eo stand van tedvllek. Op dit ITIOOl8flt z:ijn lic:htgewicht
aarilangwagef\S in gebruik genomen. De kosten van deze lic:htgewicht aanharlgwagens zijn niet
hager dan de lraditionele uit'o'oering.
Geen.
12 jaar (geIijk aao normaIe vrachtwagens).
Ca3'lft.
1 tot 5%. alhankelijk van rijpatroon \I08ftUIg. Bij veeMJldig optrekken en remmen zal een hogete
brandstofreductie worden befeikl Uil praklijkproeven mel stadsbussen blijkl <Sal door nut van een
2000 kg Ic:htef voertuig 1~15'" brandstofwordt~.
De beladingsgraad zal slijgen. De mogeIjkheid beslaat da! per rtt meer k1anten bediend kunoen
worden (meer slops per rit), waardoc:w" het totaaI aaotal ritten kan dalen (alleen als gewicht de
bepetkende faclor is). Bij leegrijden is de beiasting op remmen en b<W'lden Iagef en is er minder
motorYennogen nodig. BeIo;el<en moe! worden of de IichIQewichI m.(lOI"IeI'i\en extra
onderhoudskosten met zk:h meebl81lgefl.
De Iogistieke kosten zuIIen dalen door een hogenl tMHadingsgraad en het terugdringen van hel
aantal ritlen en het brandstofverbnJ.
De IIctllefe componenten moeten over dezeIfde of betere eigenschappen besdlikkeo op hel
gebIed van Yeilighekf en duurzaamheid.
Invoering is praktisch gezien aDeen f!!OR8I!. b; nieuw aan te scharren voertu!gen of cornpone!llen.

StroomllJnen wagenpatk
Stroornlijnen wagenpark op diverse manieren, bijvoorbeeld spoiIets, fendetS. Jagere opleggers.
zijschermen, ver1l.orte alstand Iusseo laadbak en cabine of hel YeIWI"jderen van OYefbodige
aocessoires. AIrodyni:miCa is VOOl1JI van belang bij hOge snethedeo. Een spoiIef diMt aileen
loegepast Ie worden bij voertuigen waart>ij de lading hogef Is dan de cabine, andel's woren er juisl
meer brclndstof vertlruikt Oit Is voor de van Gansewlnkel Gtoep van belang, anetat er ook vaak
containers worden vervoerd die Iaget ziin dan de cabine. Blj deze calegorie hoort oak afzeUen van
Ieoe containers en Inzel van containers met mindel'" ribbeo aan de zijkanl
Lager brclndstotverbrulk per afgelegde kilometer
GategorleQn met relatief hoge gemiddelde snelheld: afzet- en roIcontalnervoertuigen.
Afhankelijk van ge!(ClZen aptie: spoilerpakket ongeveer E 1.360.
Gee,.
Afhankelijk van toepass!ng: spoilers 12 jaar. Zijschermen zijn erg schadegevoetig en zullen een
levens...erwachting van maximaal 3 jaar hebben. BIJ het verwij(leren van accessoires Is de
levensduur nlel van toepasslng.
Gee,.
1-5%.
Meer ruimle voor rectame-ultingenlrectame. 5chadegevoellghekt bepaalde aplies.
V8flaglng van de brclndslollt.osten. Verhoging velligheid voor voetgangers en (brom)fletsen bij
gebrulk ziJschermen. Zijschermen zijn wei schadegevoellg.
Gebrulk is aUeen zinvol als een bepaalde gemlddelde snelheld wordt behaald.
Het evenlueel verwijderen van acc:essolres mag de veltlgheld nlel negatief beTnv1Oederl.
SChadege<oe!;p;d

Snelhel renzer Instellen 0 80 kmluur I. .v. 8i kmIuur
De aanwezlge begrenzers Instellen ap 80 kmlvur. Blj een hogefe snetheld slijgt de luchtweerstancl
meer dan evenredlg en is er Jnee( motorvermogeo nodlg om daze luchtweerstand ler\Iet Ie doen.
Een snelheid van 80 kmfuur Iigt vanoit energleoogpunl In een optimaal gebIed.
Hel realiseren van brclndstofbespariog.
Aile. Ie begimen bij de voertuigen die hel meesl ap maximt.msneIheI rijden. Oil betreft de alzel-,
rok:ontalner- en inzameIvoer1uigen.
E 100: omschake6ng kan gebeuren tijdens periodiek onderhoud.
Geen.
n.....l
Geen.
Een 'II'3d'ltwagen die 80 kmIutK l.p.v. 89 kmIuur riidI. verbruikt gemiddeId 4-6% mindel'" brandstof.
Maximum sneIheid zakllnhaalrnanoetM'e op autowegen worden VOClI1r.omen. Kortere remweg en
rrinder kans op ongeIukken. De betastlng van de motor wontI mindel' zwaar. Wellichl zaI de reistijd
toenemen, maar dit zaI, gezien de situatie op de NedetIandse wegeo. waarschijnlijk eeo
verwaartoosbaar effect zijn.
De Iogistieke kosten ZlAen door brandsVJfbesparing daIen. Een mklder ZW3Al belastng van de
motor zaI OC* ondertIoudskost drukken en de IevensduIK van de motor ver1engen.
Geen.
Ao::eptalie maatrege! door chautfetn.

• Bran: Platform schone voertulgen
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Maaltegel4:

Kwaritatieve effecten:

Effecten op Ioglstieke
kosten:

Randvoorwaarden:

Mogelijke knelpunten:

Maatregel S:
Toelichting:

Do.t
Geschlkte categorieen:
Investefing:

Subsidies:
Levensduurverwachting:
Kllometerreductie:
Brandstotreduetie:
Kwalitatieve effecten:

Effecten op Iogislieke
kosten:
Randvoorwaartlen:
Mogelijke knelponten:

Maatr!gel 6:
Toelichting:

Doel:
Geschlkle categorie4tn:
Investering:

Subsidies:
levensduufVElfWachting:

K1lometerreduetie:
Brandslofreduclie:
Kwalliatleve effecten:

Effecten op Ioglstieke
kosten:
Randvoorwaarden:

Mogelijke knelpunten:

IMtallatle toentntalbegrenzer
Door mlddel van motonTIanagemenl
Hel bereiken van brandstofbespafing en het reduceren van optredende mllieu-effecten.
CategoriOOn met veal·stop en 00· werk; in het b1lzonder huisvuit· en Inzamelvoertulgen.
Oogeveer E 2.000.
Geeo.
10 Jasr.
Geeo.
10-25% HEMA heeft een brandstofre<luctie van 25%, gerealiseerd In de blnnenstad door
toepasslng van toerentalbegrenzerse&.
Er wordl een verantwoord en rustig rijgedrag gecre!erd, waardoor brandstofreductie word! befeikl
Verder neemt de belasting van de motor ai, waardoor ondemoudskosten zullen dalen. Ook
belasting op remmen en banden WOtdt minder. Erg belangrijk Is da!, in het geval van transport
binnen de bebouwde kom, emissies worden gereduceerd. waarvan de maatschappelijke
schaduwkosten erg hoog zijn. Verder neaml de kans op ongelukken en schades af en zal rusligef
rijgedrag in (binnen)stacl hel bedrijfsimago positief beinvloeden.
De lOgistieke kosten zullen dalen door eon lager brandstofverbrulk, Iagere ondemoudskosten en
eeo laogere Ievensduur van versdllllende oomponenten (motor, remmen, banden), Ook kosten
gerelateerd aan schades en ongelukken zullen dalen. Over extra ondel'houdskosten aan de
toerentalbegrenzer Is geen Infonnatie bekend; de begrenzers zijn geheel elektronisch. Hierdoor zal
geen slijtage van onderdelen plaatsvinden, maar is er wei kans op storingen.
Teetmiek; in de huidige situatie is een toerentalbegrenzer aileen rnogellJk blj eleklrisch Ingespoten
motoren. De begrenzer moet dusdanlg Ingesteld zi]n, dat er voIdoende vermogen beschikbaar blijft
in iedere versnelllng en dat het werk veilig en effectief uitgevoerd kan blijven wo«len.
Acceptatie begrenzer door chauffeurs. Storingsgevoeligheid.

Installatie cruise control
Cruise control neem! na Insteliing van de gewenste snelheid de dosefing van het gas over en
vermljdt zo onnodlge schommelingen In de snelheid van het voertulg.
Hel reduceren van het brandslofverbrulk.
Aile.
Cruise control is legenwoordig steeds meer standaard aanwezig. Achteraf Inbouwen kost ongeveer
£9OOIot£t.15O.
Geeo.
8jaar.
Geeo.
2-4%.
Lager brandslofverbruik, mlnder soelheidsovertredingen, mlooer slljtage aan banden, remmen,
motor en versnelllngsbak, vermlndering van ultstoot schadeli]ke stoffen door juiste
brandslofdosering, minder vermoeidheld van de chauffeur.
Logislieke kosten zullen dalen door lagere brandslof· en oodel'houdskosten.

Vooral geschlkt b1j het rijden van lange afslanden.
Chauffeur moet aulse control gebrulken. Gezlen de drukte op de Nederlandse 'WegEIn Is gebrulk
van de auise control nlet altijd mogelijk.

Installatle automaUsch bandsnspannlngsysteem In comblnatle met energlezulnlge bandsn
De bandenspanning is van invlOed op brandslofverbrulk en Ievensduur van de band. Door de
bandenspannlng te optimallseren, kunnen aanzienlijke bespafingen worden gereallseerd.
Lagere brandslofkosten per afgelegde kilometer.
Aile.
Aanschaf automatlsch bandenspanningsysteem (TPM), ongeveer £ 3.000.
Energiezulnige banden vragen een hogere investering. Ult onderzoek blljkl dat daze Investering
zich altijd terugverdient. BiJ eeo julste bandenspanning IS de Ievensduur van de band langer.
Geeo.
Bandenspanningsysteem 8 jaar. Levensduur energlezuinlge banden mlnlmaal even lang als
normale banden. Een automatlsch bandenspannlngsysteem zal de Ievensduur van de banden
verlengen.
Verwaartoosbaar.
3- 5%.
Banden ziJn lichter, dus laadvermogen neemt toe. Door de auiomatische bandenspanning neernl
de kans op pech door lekke banden af en zal de veiligheid toenemen.
Lagere Iogislieke kosten door lager brandstofverbnJik per afgelegde kilometer en langare
levensduur banden.
Voorallnteressant voor nleuw aan te schaffen voertuigen. EnergieZ\Jlnige banden vaak alleen
mogelljk In oomblnatie met bandenspannlngsysteem.
Huidige systemen zijn nog te storingsgevoelig voor de sltualie van de van Gansewlnkel Groep.

lllI Bron: TC systems; leverancier van brandslofbesparende accessoires
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Aanb*len cursu. defeoslet nJden aIIn chauffeurs

Goon.
Hel effect van een ¥nmalige CUI'SUS zal na Wl!'!oop van t;d afnemen.

Monnor.n, registreren en sttnn op brandstofvetbrulk met terugkoppeling un d\allf'feurs
Deze ma&tregell$ gerie:tlt op het geven van lnzictlt In he! rijgedrag van de chauffeur en kan befeikt
worden op twee maniefeo:

1. Real time feedback van hel brand$tafv'8rt)ruik via een verbruiksmeler.
2. Periodieke tenJgkoppeling van hel brandstofvertlruik naar de chauffeurs. In tilt gevaI

kumen Of oak br.mdstoftargets worden opgesteld. Oeze nooneo versdlilen per
voertuiglchauffeur oombinatie, afhankelijk van type voertulg en bijhorende roote.

Lager brandslofverbnJik per afgeIegde kilometer.
Al~.

Brandstofvertlruikmeter ongeveer E 1.000.
De kosten van hel O\)Zetten van een betrouwbare registratie zullen Y8fSChlllen per regie. In hel
geval van een eigen pompinstallatie zaJ een systeem opgezel moeten worden. AIs Of gebruik
gemaakt wordt van tankpassen zijn de gegevens eenvoudig op Ie vrageo. Een 3utomatisch
tankmanagementsysteem kosi ongeveer E 12.500.
Ga'm.
n.v.l
Gee".
3-10%.
Inzicht in prestatie-lndicatoren van chauffeurs en wagens. Meer management informatie. Hel
vergrolen van de betrokkenheld van de chauffeurs b1J hel brandslofvraagstuk. In de prakrijk blijkl biJ
reglstralie van brandstofverbruikgegevens vaak een Inleme compeUlie te ontstaan tussen de
chauffeurs, waardoor de besparing vaak nog groler ultvalL Verder Ieldl een rusliger riJgedrag 101
lagere onderhoudskoslen, een langere Ievensduur van motor. banden en remmen en zal de kal'\S
op ongelukken en schades afnemen.
Reductie van de brandstofkosten van 3-5% en dallng onderhoudskosten.

Gedegeo brandstofregistratie; voor elk voertuig moel hel aantal getankle lilers en gereden
kilometers worden geregistreerd.
Opzetteo betrouwbare reglstratie en de ac:ceptatle en motfvatle van chauffeurs.

DrukHnsOf" In bestuUl'derstoellnteme transportmktdelen
De druksensor zorgt ervoor dat a1s de chauffeur hat voertulg ver1aten heett. de motor automalisch
(na een zeIf In Ie slellen tijd) uilgeschakeJd 'NOrdt.
l..agef bfandStofvetbrulk per dlaaluur; minimalisefen van hel aantal uren dal de motor stalionair
dr.oalL
Interne transportl:TWddele met diesel motor. Er ziJn aileen gegeveos b8schikbaar van
_I""""")·
<600.
Goon.
• jaM.
Goon.
1~15'ltt.

Het aanlal draaiuren zaI afnemen; hierdoor daatl hel benodigde ondeI'houd. Onnodige
geIuidsovefIast en emissies worden wrmeden.
Redudie van de brandstol'kosten en daling oneterhoudskosten. De tease kosten worden bepaald
door hel aantal draaluren: als het aantal draaluren worot geoptmaIiseen:I. zuIen ook de lease
kosten dalen. De restwaarde van de interne transpor1middeI stijgl
Geen negalief effect op veiIigheid.
Aoceptatie chauffeurs.
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1.
Afzet I

1-5% o.v.l € 1.360 5
e ..

3-14 713
124.000 35%-175% ,. 9 2 7 Inleressant bij gemiddeld hogere snelheden.

roIcontainer" £478 620.000

2. Afzetl 4-6%.' n.v.t. e100 8
en 1·2 713

99.000
620%-920% 1. 8 8 • Veel weerstand van de chauffeurs Ie verwachten.

roIcontalrler € 115 149.000

3.
Huisvuit f 1Q.25% n.v.l € 2.000 8

£831 1·2 ., 62.000
330%-830" 8 7 8 5 Vooral een hogs beSparing bij veel "slop and go" weril:.relnininn'" £2.080 153.000

•• Afzell 2.... n.v.l £1,000 8
€ 191

3-5 713
248.000

135%-306% 9 7 8 6
roIconlainer e383 496.000

5. Al~ 3-8.. n.v.l £3.000 8
E273 4-1. 1182

588.600
75%-195% 5 ,. 3 8 lnleressanl bij nleuw aan te schaffen voertuigen.<730 1.569.600

8. All' ..... n.v.t. e.oo 2
e ... <1 1182

981.000
230%-365% ,.

8 7 2 Levensduur Is 2 jaar, uitgaande da! alka 2 jaar een
<730 1.570.000 herhalinnscursus noodzakeli'k is.

7. Al~ 3-10% n.v.t. E 1.000 8
£274 ,.. 1182

589.000
220%-730% 9 7 9 2 VOO( het monitoren van het brandslofverbrulk dient een

€912 1.962.000 svsteem Ie worden ODOftzet.
Interne

8. ,,,,,""'" 1().15% n.v.l e600 5 € 1.800 <1 16 72.000 1500% I. 6 I. 1
middelen

1. Stroomlijnen wagenpark (spoilerset);
2. Snelheidsbegrenzer instellen op 80 kmluur l.p.v. 89 kmluur,
3. Installatie loerentalbegrenzer

•• lnstallatie cruise control:
5. lnstallatie automatisch bandenspanningsysteem (in combinatie mel eco banden):
6. Aanbleden OJrsus defensief riJden aan chauffeurs:
7. Monitoren brandstofverbrulk en rijgedrag met terugkoppellng aan chauffeur;
8. tnstallatie tiidschakelaar zitting interne lransportmiddelen.

. Aileen van toepassing bij nieuwe voertlJigen en/of nieuwe componenten... Besparing wordl aileen berelkl biJ riJden mel maximaJe snelheid. Er is aangenomen dat een afzet- en roIoontalnervoertlJigen gemiddeld 20% van de gereden afstand op maximale snelheid rijdt.
••• Is aileen toepasbaar b1j voertlJlgen ultgerusl mel een elektronisch gaspedaaJ. In principe zijn aile Euro III motoren uitgerusl met een elektronisch gaspedaal; hiervan wordt hier ook ullgegaan. Het gaal
hler dan om 19% van de huisvull- en reiniOinasvoertlJinAn fzje bi'larvo 3. biI""Unn Euro Classificatie wanAn""rk\.
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BI)lago 12: A1gomono tormon o'oktrlseho onorglo on oloktrleltoltsnala

m'

Energle

EAN Code

Elektrlcitelt

Gecontr1llcteerd
vermogen

Meterbeclrl.lf

BlInclvermogen

Aan.lulting (elektrlcltelt)

Calorische waarde

Bllndstroomcompenutie

Een of meef verblndingen tussen een net en een onroerende zaak, dan wei tussen een net en een
ander net op een ander spannlngsnlveau. fen aansluiting bestaat wettelljk ull dna delen: he!

___________ netaanslultpunt, het overdrachtspunt en de verbindlng daartussen.
Als er veel Induetieve apparaten zijn aangesloten op een IOCatie ontstaat een stroam die kan
laiden 101 een effectief vermogen in kW en een b1lndvermogen In kVartl. Oit laatsle vermogen
levert geen kracht, maar vefOOfZaakt grotere transportverliezen in het elekbiciteitsnel De
b1indstroommetef meet daze verliezen. AIs de waarde van de blindstroom boven een bepaalde

__________ waarde komi, vlndt verrekening plaats.
Bllndverrnogen (schijnbaar vermogen) is elektrisch verrnogen da! nlet gebnJikl ltan WOfden voor
energletoepasslngen, maar da! wei noodzakelijk Is voor het Instandhouden van de stabiliteit van

___________ het net De eenheld van b1indvermogen Is de voItam~re.

Brandstof Malariaa! dal helZlJ door vert>randing, hetzij door kemsplitsing warmte of elektricitelt (via een
__________ stoomcydus) kan produceren.

Oil Is de verbrandingswaarde van net93's en zegllets over de kwatlteit van het gas. AJs de
calorische waarde van het pas onder het Q8ffikklelde nlveau ligt (bljv. 95%), moet er moor gas
vertlruikt WOI'den om dezelfde prestaUe Ie Ieveren. In dat geval WOI'dt het gasvertlrulk vermlnderd

1i~~m!;r::===== mel de factor 0,95. Andersom geldt dit ook.
_Datalogger Instrumenl dat het elektricitelts- of gasverbnJik registreert en opslaat.

EAN slaat voor European Article Number. Dlt Is een uniek 18-0jferig nummer dal de nelbeheerder
heeft toegekend aan een eleklt'iciteits- of gasaansiuiting. Hel nummer Is bekend bij de
energleleverancier en overige relevanle pamjen. Ondel'de EAN-code woroen maandelijks de
afnamegegevens uitgewisseld tussen nelbeheerder en landelljke transporteur, tussen

__________ nelbeheerders ondel1ing en tussen nelbeheerder en energleleverancier.
Elektricitelt Is een vorm van energie, gebaseerd op krachten die elekbische ladlngen op elkaar
ultoefeoen. Elektncilelt doet zJch \100( onder !Wee vormen:

1. Gelljks!room, waartllj de elektrische spanning niel schommetl in de tijd en de elektrische
s!room steeds In dezelfde richting vIoelt.

2. Wisselstroom. waarblj de elekbische spanning en stroom een slnusoidaal verloop
kennen mel een bepaalde frequentie (50 Hertz In europa, 60 Hertz In USA).
Wissels!room Is nlet op te slaan. Een belangrijke elgenschap van wissels!room Is het
faseverschll tussen de s!room en de spanning. Het faseverschll wordt doorgaans
aangegeven als sen hOek ¢l (Phi), ten opzichte van &en voIledige sinusoide, die

__________ gelijkgesteld wordl mel 360".

Elektrlsche spanning De resultante van het polentiaaiverschillussen de elektrische ladlngen. EleklriSChe spanning wordt
_____-'-_-'-__ ultgedrukt In volt (V).
Elektrlsche stroom De beweglng van elektronen (negatieve eleklriSChe IadlnQan) In een gelelder. De Intensileil van de
__________ s!room WOI'dt uitgedrukt In ampere.

Energle Is sen nlel malef'leel object en is de eigenSChap van een systeem om arbeld Ie kunnen
verrichlen. Er beslaan veet verschitlende vormen van energle. Energie kan de oorzaak van

__________ veranderingen vel1daren.
De analyse van hel anargieverbrulk, die vaak aanbevellngen lnslult om de vraag naar energle Ie

-.E~n"=.;;.'·~"o'"dc'~t ;;;;-;:;;:::;;__ wijzigen of hel energieverbruik Ie verminderen.
Energleverbrulk hoog Oil is hel verbnJlk van eleklricileit gedurende werkdagen van 07:00 uur to123:oo uur.
tarlef

-;;E~n.~';'.;;"8V=."",C"';::;;Ik""'~.~.--Oil is het verbruik van e1ektriclleit gedurende aile uren van het }<lar, excluslel de werkdagen van_.laC",.,, 07:00 uur 10123:00 uur.
Fosslele brandstof Brandstof van fossiele oorsprong, hOOfdzakelijk kolen, gas en aardolie. Fosslele brandstof staat In

=
~~i!!!!!!:====== tegensteliing tol niet-fasslele brandslof. zoals blomassa en splijlslof (nudeaire brandslof).
Frequentle Het aantal cycIl per seconde waarmee ""';sselstroom rond de nulwaarde schommell.

Het vermogen In kiloWall (kW) dal de klanl maximaal denkt af Ie nemen. Voor de reglonale
nelbeheerder Is het belangrijk Ie weten welk vermogen een klant maximaal denkl at Ie namen. De
aanslulting WOI'dI afgeslemd op hel gecontracteerd vermogeo en de klanl dient onder daze grens

Ji!!======== Ie b1ljveo.HS Hoogspanning
Joule (J) De joule Is sinds 1Janual11978 de enige 01licHl1e eenheid van arbeld, anargie of

warmlehoeveelheid.
-k-W-h-Ik-,-,ow-.-tt-'-'-'I--- Eenheld van eleklrische energie, doizend walluur. Wordt gehanteerd voor meting van

eleklricitellsverbnJlk. E6n kWh komt aversen met 3,6 MJ.
---------- Divisle van hel energlebedrijf waaronder de verkoop van energle vall. JurldiSCh en adminlstratief Is

3
L~.~,~."~n~.~'~bed~'~'1~~~~ helleverinQSbedrijf geSCheiden van de (reglonale) nelbeheerdel'.LNG Uqulfied Natural Gas, vIoelbaar aardgas. Een ton LNG komt ongeveer oversen met 1.350 m' gas.
LPG Uqulfied Petroleum Gas
LS Laagspanning

Kubieke meier. Eenheld van~s die In droge toesiand. bij atmosferische druk en een temperaluur
van 0" C (de zogenaamde m onder normaal omslandlgheden) of 15" C (de zogenaamde m' onder

__________ slandaard omslandigheden) een volume lnneemt van 1 m!.
BedriJf dat warmte-. gas- en eleklriciteitsmeetinrlchtingen, lndusief randapparatuur levert, plaalsl
en beheert. Hel metertledrijf ontvangt de meetgegevens van de energieafnemel' en versltekt deze

_________ data aan het leveringsbedrijf en de regionale netbeheerder. De netbeheefder kan ook zeit actiet

8.
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Bijl.ge 13: Speciflc.lie elektricnenskoslen M.llh.

In daze bijlage worden de elektriciteitskosten van Maltha gespecificeerd. In tabel 825 zijn de
maandelijkse verbruiken weergegeven in 2003, v8rdeeld naar piek en off·piek. Tabel 826 geeft de
bijhorende, maandelijkse kosten, verdeeld naar:

1. Energie- en netwerkkosten;
2. Vasta en variabele kosten.

764
736
728
700
700
664
660
672
668
660
692
716

.w
moxTowl

310.153
258.394
252.941
249.902
236.942
225.627
204.716
254.558
250.568
242.697
221.901
270.888

2.979.287

Plek Off plek
199.480 110.673
159.955 98.439
151.097 101.844
156.318 93.584
151.963 84.979
143.238 82.389
152.101 52.615
155.808 98.750
160.943 89.625
162.935 79.762
146.911 74.990
164.480 106.408

1.905.229 1.074.058

Januart
februari
....,rt
April
Mel
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
Decembe'
Totaal

De figuren 85 en B6 gaven een visuele weergave van de verschillende kosten in cirkeldiagrammen.

Tabel 825: MaandelijkS elektricileilsverbruik Malina 2003
Maand Verbrulk (kWh)

Tabel 826: Maandelijkse elektridleltskosten Maltha
ENERGIEKOSTEN NETWERKKO$TEN

VARIABELE KOSTEN, AFHANKEUJK VAN VERBRUIK lVERMOGEN VASTE KOSTEN

~R ~g 3!d moo ~ g w
~f :i ~ pi!'ii.ll ;] ':i

~~ ~~ ~" , • ". ' - Cl" c- • ~

I h I ~ ~I[
_. , _. , -.

~
,

~

~if ~g " i~
~

" ~•• ~~ • i
g

~~

~ - ~. 8
~ !

,
~g ~. ~ *<: , ,, -

Januari £ 9.633 £ 1.863 £ 11.496 £ 2.988 £ 2.481 £ 1.161 £ 261 <986 £ 117 £276 £ 222 £ 19.988
februarl £ 7.724 £ 1.657 £ 9.381 £ 1.576 £ 2.067 £1.119 £ 217 <960 £ 117 £ 276 £222 £ 15.925....," £ 7.296 £ 1.714 £ 9.011 £ 1.543 £ 2.024 £ 1.107 £ 212 <940 £ 117 £ 276 £222 £ 15.451
April £ 7.549 £ 1.575 £ 9.124 £ 1.524 £ 1.999 £ 1.064 £210 <904 £ 117 £276 <222 £ 15.440
Mel £ 7.338 £ 1.430 £ 8.768 £ 1.445 £ 1.896 £ 1.064 <199 <904 £ 117 £276 £222 £ 14.891
Juni £ 6.917 £ 1.387 £ 8.304 £ 1.376 £ 1.805 £ 1.009 < 190 £857 £ 117 £276 <222 £ 14.156
Juli £ 7.345 <886 £ 8.230 £ 1.249 £ 1.638 £ 1.003 £172 £852 £ 117 £276 £222 £ 13.759
Augustus £ 7.524 £ 1.662 £ 9.186 £ 1.553 £ 2.036 £ 1.021 £214 <668 £ 117 £276 £222 £ 15.493
september £ 7.772 £ 1.508 £ 9.280 £ 1.528 £ 2.005 £1.015 £ 210 <862 £ 117 £276 £222 £ 15.5170.-. £7.868 £ 1.342 £ 9.211 £ 1.480 £1.942 £ 1.034 <204 £ 878 £ 117 £276 .222 £ 15.363
November £ 7.094 £ 1.262 £ 8.356 £ 1.354 £ 1.775 £ 1.052 < 186 £ 893 £ 117 £276 <222 £ 14.232
Decembe' £ 7.943 £1.791 £ 9.734 £ 1.652 £ 2.167 £ 1.088 £228 £ 924 £ 117 £276 £222 £ 16.408
Towl £ 92.004 £ 18.078 £ 110.080 £19.270 £23.834 £12.738 £2.503 £10.820 £1.404 £3.311 £2.664 £ 186.623

''"'

... • EJekKeileit piell

• ElelcKeiIeiI olJ..piek

CREB

C Toiale nelw«kkolllen

• Tl'8napOflkoelen

• ,Algenomen -.nogen
C s-,.,"mc\lenllen

evalV8Ch18n

• Kapltaalll8llen

• HuurkOUln

Flguur 85: Verdeling totale elektridteitskosten Flguur 86: Verdeling totale netwerkkosten
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Bljlage14,1: Stroomschema's Maltha, symbolenlijst

Tabel B27: Gebrulkte svmbolen
Afkortino Naam Svmbool

BN Bunker 8C1
BR Braker /i)i)\
BW Blower Cb
Cl Cycloon

~
EC Eddy Current () 0
El Elevator 11-
KSP Keramiek, Steen en porselein scheider

~
MN Magneet /( » ©
SPM Spectrummachine ~
TB Tansportband

VD Voeder I doseergoot L71
WP Weegpunt

~
ZF Zeef ~--------;;;"

..
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Bijlage 14 3' Stroomschema's Maltha AS lij" (2). ' •
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BI)lage 14,6: Stroomschema's Maltha, 0 II)"
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label 831: Opgestelde V8rmogens compressoren
Nr Naam belastlng Aantal ACIDC Voltage F. Vermogen Totaal Uno" Verbrulk

(kW) vennDgen PO' (kWh) per
(kWI week week

1 Alias copoo GA 75 1 AC 400 75 75 100 7,500
2 Alias copco GA 90 2 AC 400 90 180 100 18.000
3 Alias copco VSD 90 1 AC 400 F. 90w 90 50 2.250
4 Drager FD 560 1 AC 400 1,5 1,5 100 150

Totaal 301,5 27.900

Tabel 832: <>pgestelde V9rmogens cydoonlijn
Nr Haam belastlng Aaotal ACfDC Voltage F. Vermogen Totael Uno" Verbrulk

(kW) vermogen .... (kWh) per
(kW) week week

1 Cydoon 2 AC 400 22 44 100 4.400
2 Transportbanden 2 AC 400 1,8 3,6 100 360
3 Transportbanden 6 AC 400 F. 1,5 9 100 900
4 Eddy Current 1 AC 400 2,2 2,2 100 220
5 Voeder (doseergoot) 1 AC 400 8,0 8,0 '00 800
6 Voeders 2 AC 400 1,0 2,0 '00 200
7 Zeel 1 AC 400 1,5 1,5 100 150
8 Braker 1 AC 400 5,0 5,0 100 500

Totael 75,3 7.530

Tabel 833: Verlichting
Nr Naam belasUng Vast aantal Aaotal Voltage Vermogen Totaal Uren kWhfweek

lampen (Watt) vennogen PO'
(Watt) week

1 Wer1l:plaals 37 2 230 58 4,292 50 215
2 Kantoor werkplaals 5 2 230 36 360 50 18
3 Kleedruimte 3 2 230 36 216 50 11
4 Kantoren keel 4 2 230 36 288 40 12
5 Kantoor buiten 7 1 230 13 91 15 1
6 Entree 14 1 230 13 182 40 7
7 Kantoor begane grood 30 3 230 18 1,620 40 65
8 Kantoor begane grand 1 2 230 36 72 40 3
9 Kantoor begane grand 4 1 230 13 52 40 2
10 WC:s begane grand 3 1 230 13 39 8 0,3
11 Hat 1. verdieping 7 1 230 '3 91 40 4
'2 wes 1. verdieplng 3 1 230 13 39 8 0,3
13 Keukan 1 1 230 13 13 8 0,1
14 Kantoren '8 vefdleplng 30 3 230 18 1.620 40 65
15 Portiersgebouw 6 4 230 18 432 15 6
16 Fabriek binnen 20 2 230 58 2.320 90 209
17 Controlekamer 6 2 230 36 432 90 39
18 Schakelrulmte 6 2 230 36 432 90 39
19 Gan. 2 2 230 36 144 90 13
20 labotatorium 6 2 230 36 432 90 39
21 Kanloor 4 2 230 36 288 90 26
22 Kanloor 4 2 230 36 288 90 26
23 KanUM 6 2 230 36 432 90 39
24 Keukan 2 2 230 36 144 90 13
25 K1eedrulmte 3 2 230 36 216 90 19
26 Afvoerrulmte 5 2 230 58 580 90 52

Totul 15.11!5 923

118 Tolala vermooen compressor Is 90 kW; daze Is toeren geregeld. Er wordt hier ultgegaan dat de compressor de helft van de
productietijd (40 uur) op half vennogen (45kW) werkt.
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TabeIB34:v~~ting(~I~)

", Haam belasting ....., Voltage Vennogen (Wan) Totaal vermogen Urenper kWhlweek
(Watt) .-, "',ten 9 230 '25 1.125 2tl 23

2 VEll1k:hting Inname 2 230 '25 2SO 2tl 5
3 Schijnwerpers Inname • 230 400 1.600 2tl 32• Vetlichting Inname • 230 2SO , .000 85 85
5 Vet1ichting opslag 11 230 125 1.315 2tl 28
6 SChijnwerpefs fabriell: 6 230 400 2.400 2tl ..
7 Fabriek 11 230 250 2.750 95 261
8 "nfabriel< • 230 2SO 1.000 2tl 2tl

T....' 1'.SOC! SOl

TabeIB35:Overig
Nr Hum belastlng Aantal Voltage Vermogen T....' Urenper kWhIW_

(Watt) vermogen .-(Wan)
1 V....._ • 380 18000 n.ooo 85- 6.120
2 KoeII<asI werkplaats 1 230 'SO lSO '68 25
3 V8l'W3rming keel • 230 2000 8.000 "" 32tl

• re, " 230 1SO 2.100 '" ..
5 KoeIkast kantine 11 230 1SO 1.650 '68 2n
6 KofIle autcmaat kantine 6 230 '500 9.000 '68 1.512
7 Koelkast keuken 11 230 1SO 1.650 '68 2n

Totaa' 94.550 8.616

• VefWarm!ng wordt 6 maanden per jaar gebruikl
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81)logo 16: Comprossoron

Praktisch aile industril;ile bedrijven gebruiken op de een of andere wijze perslucht. De toepassingen
van perslucht zijn verschillend van aard 1OO

;

./ AJs instrumentenlucht;

./ Voor pneumatisch transport;

./ Voor aandrijving van werktuigen;
,f In processen voor dragan, doorblazen en welVelen.

Persluchtsystemen bastaan in het algemeen uit de Yolgende hoofddelen:
,f De compressor, met als uitvoering meestal aen zUiger-, schotten-, schroef-, axiaal-, of

centrifugaalcompressor. al dan niet met gerntegreerde koeler(s);
./ De persluchtdroger oa de compressor;
./ De filters (grof, fijn of ultrafijn), afhankelijk van de toepassing.

Figuur 87 988ft aen schematische weergave van aen compressor.

Smeerolle

Lucht

Elektrlclteit

Perslucht

---. Water met olle

---.Wannte

Figuur 87: Schematisdle weergave compressor

Perslucht is een dure vorm van energie. Circa 75% van de totale kosten van perslucht bestaat uit
energiekosten. Uit onderzoek van het Fraunhofer-Institut fOr Systemtechnik und Innovationsforschung
151, het Duitse Energie.-Agentur (Dena) en het Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) blijken torse besparingen (tot 40%) op energie mogelijk101. De belangrijkste maatregelen om
energiebesparing bij het gebruik van perslucht te realiseren zijn:

1. Zorgen voor een optimale compressorregeling;
2. Aanzuiging lucht van lage temperatuur;
3. Benutten van atvalwarmte;
4. Optimalisatie van de druk in het persluchtsysteem;
5. Vermijden van lekkages;
6. Optimaliseren onderhoud.

Ad 1. Optimale compressorregeling
Hel belang van een juiste compressorregeling wordt nog maar al te vaak onderbelicht. Een goede
regeling draagt namelijk in belangrijke mate bij aan een gunstig energieverbruik.
Bij compressoren kunnen in principe vier typen regelingen onderscheiden worden:

1. Volautomatische regeling;
2. Halfautomatische regeling;
3. Combinatieregeling;
4. Verbruiksaf'hankelijke regeling met frequentieregelaar.

Vo/automatische regaling
Een volautomatische compressorregeling, ook weI start/stop-regeling of aanJuit-regeling genoemd,
zorgt er voor dat de compressor wordt gestart als in de bufferketel een minimale ingestelde waarde
voor de druk is bereikt (Pmln)' De compressor stopt weer na het bereiken van de maximale ingeslelde
waarde (Pma>c)' Het regelgebied tussen deze twee drukinstellingen wordt aangeduid met .6.p.

'00 Bron: Infotmatleblad energle effidency perslUChtsystemen VNCI. de Verenlging van de Nederlanclse Chemlsche lnclustrie.
'0)1 Bron: htlp:Jlwww.druck.luft-effizienLde
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Een volautomatische compressorregeling is zinvol als aen regelmatige afoame plaatsvindt van
persluchtenergie, aen persluchlbufferketel met voldoende inhoud is gel'nslalleerd ~n het verschil
tussen in- en uitschakeldruk niet te krap is gekozen.
Een belangrijk voordeel van daze regaling is dal de compressor niet langer draait dan oOOi9 en het
energieverbruik dus tot het minimum wordt OOperkt. Een nadeel is achter dal bij elke start een
piekbelasting in het elektriciteilsnet onlstaat. Dil belnvloedt de energiekosten negatief.

Ha/fautomatische regaling
Een attematief op de volautomatische regaling is de zogenaamde halfautomatische regeling, ook wei
dOOf100pregeting of vallast-nullastbedrijf genoemd. De compressor btijft te allen tijde draaien. waarbij
de aanzuigopening van het compressorblok bij de minimale ingestelde waarde wordt geopend en bij
het bereiken van de maximale ingestelde waarde weer wordt gesloten. De halfautomatische regaling
is van nut als het afnamepatroon van de perslucht onregelmatig is, de persluchtbufferketel klein of
onvoldoende van inhoud is 6n het verschil tussen in· en uitschakeldruk klein moet worden gekozen.

Het voordeel van deze regeling is dat piekafnamen bij frequent opstarten worden voorkomen en dat
het regelbereik kleiner kan worden gekozen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van
het energieverbruik. Een nadeel van deze regeling is dat bij wainig verbruik de installatie onnodig lang
in nuUast draait en daarbij vermogen afneemt.

Combinatieregeling
Een gecombineerde volautomatische en halfautomatische regeling is in feite een volautomatische
regeling met tijdvertraagde uitschakeling. Bij deze regeling wordt de compressor bij het bereiken van
de einddruk en v66r dat hij wordt gestopt, eerst in hatfautomalisch bedrijf geschakeld. Wordt in een
ingestelde nalooptijd de minimale ingestelde druk niet meer bereikt, dan schakelt de installatie volledig
uil en wacht op een nieuw inschakelcommando. In de naloopperiode wordt hel opgenomen
motorvermogen afgebouwd naar circa 20% tot 35% van het nominaal vermogen. De gecombineerde
regeling, die ook wei modulerende regeling wordt genoemd, is in het bijzonder geschikt voar een
wisselende persluchtafname.

Verbruiksafhanke/ijke regeling met frequentierege/aar
Een verbruiksafhankelijke regeling gaat in principe uit van meting en registratie van het werkelijke
persluchtverbruik en de daarbij heersende systeemdruk. Deze informatie wordt vertaald naar een
stuursignaal voar de frequentiegeregelde (schroef}compressor. Hel doel van een
verbruiksafhankelijke regeling is een zo gunstig mogelijke verhouding te krijgen tussen de benodigde
hoeveelheid perslucht en de energiekosten. Metingen aan verbruiksafhankelijke regelsystemen op
basis van frequentie.geregelde compressoren hebben aangetoond dat energiebesparingen mogelijk
zijn van circa 15% of meer 2.

De voordelen van een verbruiksafhankelijke regeling zijn onder andere:
./ Een nagenoeg constante verflouding tussen persluchtopbrengst en energieverbruik;
./ Een nagenoeg constante systeemdruk door vlekkeloze aanpassing van de persluchtopbrengsl

aan het werkelijke verbruik.
./ Daling van het opgenomen vermogen van de aandrijtmotor door een lagere systeemdruk;
./ Daling van het persluchtverbruik (ook door een lagere systeemdruk);
./ Minimalisatie van de nalooptijden door het beperken van de draaiuren van de compressoren.

Bij Maltha zijn vier compressoren opgesteld, waarvan Mn toerengeregeld. Deze compressor vangt
pieken in de persluchtvraag op.

Ad 2. Aanzulging lucht van lage temperatuur
De lucht die een compressor aanzuigt wordt vaak betrokken uit de compressorruimte zeit. Vooral bij
luchtgekoelde compressoren, waarvan de koeUucht binnen die opstellingsruimte vrijkomt, kan de
ruimtetemperatuur wei 15°e hoger zijn dan die van de buitenlucht. Omdat iedere 3°e ver1aging van
de aangezogen lucht een energiebesparing oplevert van 1% is het raadzaam om de benodigde lucht
van bulten aan Ie zuigen via een (ruim) aanzuigkanaal. De compressor met koude buitenlucht voeden
geeft gemiddeld 5% besparing. (1 m:J lucht van 100c geeft 8% meer capaciteit dan lucht van 300C. Bij
een 45 kW compressor die 2000 uur draait scheelt dit ongeveer 7.200 kWhljaar) Ook hoeft er minder
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condensaat afgevoerd te worden omdat koude lucht gemiddeld mindar waterdamp beval dan warme.
De compressoren van Maltha maken gebruik van buitenlucht.

Ad 3. Benutten van afvalwarmte
In compressoren komt veel warmte vrij. Vaak verdwijnt de warmte gewoon naar bullen, want maar
weinig bedrijven maken effectief gebruik van de vrijkomende warmte. De compressiewarmte kan met
behulp van aen warmteterugwin installatie echter nuttig worden gebruikt voor onder mear verwarming
van aen ruimte. Bij het comprimeren van Jucht komt bijna 100% van het afgegeven motorvermogen
vrij in de vonn van warmte. Het eoige waarmee nag rekening gehouden moet worden, zijn de
mechanische verliezen in de elektromotor, ofwel het reodement van de elektromotor.
Oit betekent achter niet dat de vrijgekomen warmte ook volledig kan worden hergebruikt. De
elektromotor, de oliekoeler en de nakoeler voeren, afhankelijk van de installatie, samen ongeveer 85
tot 95% van de totale warmte af. De rest bestaat uit stralingswarmte en het deel dat in de perslucht
achterblijft. Er blijft dus ca. 90% over voor hergebruik, bijvoorbeeld voor verwarming van
bedrijfsruimten of van proceswater. Warmteterugwinning is op verschillende manieren mogelijk. De
eenvoudigste manier is door een luchtgekoelde compressor te installeren en de warme ventilatielucht
naar een ruimte te voeren waar verwarming nodig is. De warmtestroom is op deze manier echter niet
regelbaar. Daarom is het vaak beter te kiezen voor schroefcompressoren waarin een warmteterugwin·
installatie en een handbediening standaard zijn ingebouwd.

Ruimteverwarming
Verwarming van bedrijfsruimten is het minst gecompliceerd. De warme ventilatielucht van de
compressor kan eenvoudig in de ruimte worden geblazen waar hij is opgesteld of in een verder
gelegen ruimte. In het tweede geval is een kanaalwerk nodig en moet de verwarmde bedrijfsruimte de
ventilatielucht goed kunnen afvoeren. Omdat ventilatormotoren maar een beperkte reserve hebben,
mag de stromingsweerstand in het kanaalwerk niet te groot zijn. In de winter wordt de warmte die bij
de compressoren van Maltha vrijkomt, gebruikt voor de verwarming van de fabriekshal. In de zomer
wordt de warme lucht naar buiten afgevoerd.
Voor de verwarming van een bedrijfsruimte is per m3 ongeveer 15 W aan vermogen nodig. Dit houdt in
dat een compressor per kW gel"nstalleerd vermogen in staat is om een ruimte van ongeveer 60 m3

voldoende te verwarmen (ervan uitgaande dat 90% van het vermogen van de compressor gebruikt
kan worden voor ruimteverwarming) In het geval van Maltha kan ruim 20.000 m3 (345 (opgesteld
vermogen compressoren) X 60). Soms kan het nodig zijn om de ventilatielucht te reinigen. De
ventilatielucht bevat vaak stof en bij een olie-ingespoten schroefcompressor komt tijdens de
ontluchting van de olieafscheidertank een olienevel vrij. Vooral wanneer de compressoren vaak
schakelen kan de hoeveelheid olie in de tucht te groot zijn. Een goede methode is om een
zogenaamde viledon·filter op de ventilatie·uitlaat te plaatsen.

Waterverwanning
Waterverwarmingssystemen zijn mogelijk bij watergekoelde compressoren en bij olie-ingespoten
compressoren. Verwarming van (proces)water is echter veel gecompliceerder dan ruimteverwarming.
Het systeem is namelijk parallel geschakeld met het eigen koelsysteem, dat aileen inschakelt wanneer
te weinig warmte wordt afgenomen. Bij watergekoelde compressoren is 95% van de warmte
herbruikbaar en bij olie·ingespoten schroefcompressoren niet meer dan ongeveer 80%.
Het warme water is te gebruiken voor bijvoorbeeld processen, voedingswater van stoomketels,
reiniging en toiletruimten. Ook kan de warmte worden benut voor de voorverwarming van de centrale
verwarming of voor de verwarming van afgelegen bedrijfsruimten. Voor deze toepassingen bestaan
speciale warmteterugwinsystemen met een hogere watertemperatuur. De investeringskosten zijn
veelal haag.

Gasmotor gedreven compressor
Het is in verschillende opzichten interessant om in plaats van een elektrische aandrijving te kiezen
voor een gasmotorgedreven compressor. De energiekosten zijn aanzienlijk lager (tot wei 40%) dan die
van een elektrische compressor en de warmte is optimaal te benutten. En doordat het toerental van
gasmotoren gemakkelijk is te regelen, kan nUliastbedrijf voorkomen worden.
Een extra energiebesparing treedt op doordat de motor zijn toerental aanpast op de persluchtafname.
Daardoor schakelt de compressor niet en kan de werkdruk lager worden ingesteld. Oat brengt het
totale besparingspotentieel op ongeveer 45%. Deze zogenoemde total energy systemen vragen
overigens wei een grote investering en bovendien zijn de onderhoudskosten hoog. Daar staat
tegenover dat de investering zichzelf in veel gevallen al na ongeveer twee jaar terugverdient.
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Ad 4. Optlmalisatie druk In het systeem

Verlaagde werkdruk in b.'lr
Flguur 88: Effect vel1aging wer1l.druk In persludltsystemen
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In veel bedrijven zijn meerdere perslucht
drukken vereist voar de verschillende
processen. Moet een felatief geringe
hoeveelheid van het gezamenlijk verbruik
voortdurend aen hogere of lagare druk
habben. dan is aanschaffing van aen aparta
kleine compressor te overwegen.

Een drukverlaging van 10% levert aen
ener~iebesparing op van 8 tt 9%. zie figuur
B8'0. Voor drogen, doorblazen. warvelan
en/of poedertransport wordt nog vaak het
narmala persluchtsysteem (van 6 bar of meer)
gebruikt. In die gevatlen is een lage druk
compressor of blower meastal oak toereikend
doelmatiger en efficiEjnter.
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Ad 5. Vermijden van lekkages
Het is in de praktijk nuttig gebleken om periodiek het persluchtsysteem te testen op lekkages en deze
te verhelpen. Toepassing van een dergelijke eenvoudige maatregel eens per half jaar levert al vlug
een besparing van 1 a 2% van het energiegebruik op. Het is geen uitzondering dat het lekverlies bij
bedrijven tussen 10 en 30% van de capaciteit bedraagt. Naast het zoeken naar lekkages door middel
van "luisterenn

, afzepen en ultrasone detectie. is er nag een goed uitvoerbare methode beschikbaar
om de lekkage te meten. Buiten de bedrijfsuren. dus zonder dat er persluchtgebruikers acHef zijn.
wordt een compressor in de stand "voliastJnullasr in bedrijf gesteld. Gedurende een bepaalde tijd
wordt gemeten in welk deel van die tijd de compressor op vollast draait. Het lekverlies is dan te
bepalen met behulp van de formule 1. Figuur B9 geeft een voorbeeld.

IV.=Ve*t/T,

Met·
V, : lekver1ies in m Imin. c.q. m Ih
V, : compressorcapacitelt In m3lmin. c.q. m3lh
1 : tiJd In seconden gedurende welke de compressor op voIlast liep
T : totaal oemeten U'd in seconden

:
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Figuur 89: Voorbeeld berekenlng van lekver1lezen
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Ad 6. Optimaliseren onderhoud
Goed en tijdig onderhoud laidt tot een lagere energieconsumptie en aen verlenging van de levensduur
van compressoren. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van aandachtspunten tijdens
onderhoud.

Tabel 836: Aandachtspunten ond.moud compressontn
Onderdeel Aandachtspunt

Aanzulgfilter

OIie-afscheider

Eleklrlsche Inslallatie

Olievulling

Oliefillers

srangen

Beveiliglngen

UitkJoppen of spoolen
Latten op drukval

Lagers controleren
Asafdichllngen conlroleren

Letten op drukval
Vervangen blJ Ie hoQe drukvaJ (> 0,06 MPa I 0,8 bar)

SChakelkasl schoonblazen
Koelribben elektromotol' sehoonmaken
Eventueel laoers elelttromotor smeren

OIie vervangon (mlnerale olie iedere 2000 uur; synlhetisehe olie iedere 6000 uur)

Control6fen c.q. vervangen
letten op drukval

Controleren op verdroginglporeusheld

Control8l'sn werldng
Schoonblazen luchtgelloelde warmtewisselaar

Controleren tl'\elTTM)$laat
Controleren veiligheldsklep
Controle Of) avt. Iekkages

Maltha heeft hat onderhoud van de compressoren volledig uitbesteed aan haar compressoren
leverancier, Alllas.

Vervanging persluchtsystemen
Bij vervanging of nieuwe aanleg van het persluchtsysleem is een juiste dimensionering van groot
belang. Een te grote compressor draait teveel op deellast of nullast met een laag rendement. Het
vervangen van een compressor door twee kleinere compressoren waarvan Mon aileen tijdens de
piekuren bijschakelt (een zogenaamd cascadesysteem) kan aantrekkelijk zijn. De leidingdiameter van
het luchtnet is ook van belang. In te kleine leidingen traden grote drukvallen op. Hierdoor moeten de
compressor vaak op veel hogere druk (en energiekosten) draaien en treden er forse schommelingen
in het net op. Bij te grote leldingen gaat er energie verloren omdat de lucht in de laiding ook op druk
gebracht moet worden. lets te grote leidingen leveren eehter veel minder verlies dan te kleine
leidingen. Het is daarom van belang de juiste leidingdiameter te keizen, rekening houdende met
eventuele tookomstlge uitbreidingen. Het drukverlies wordt oak beperkt door ringleldingen aan te
reggen en gebruik te maken van f1exibele leidingsystemen met variabele attappunten. Variabele
aftappunten maken het mogelijk het gereedschap aan te sluiten op de persluchtleiding dieht bij de plek
waar het op dat moment nodig is. Door de variabele attappunten is minder slanglengte nodig. Een
andere keus bij een nieuw systeem is het type droger. Koeldrogers en warm regenererende
absorptiedrogers op compressorwarmte verbruiken veel minder energie dan membraandrogers en
andere absorptiedrogers. Warm regenererende drogers zijn aileen bruikbaar als het dauwpunt van de
perslucht niet al te constant hooft te Iijn.
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Bljlage 17: Vergelljklngen energle-audlt

Uit figuur 6.3 blijkt dat niet optimale karta en/of lange termijn beslissingen op het gebied van
gebouwen, methoden. materialen, machines en menselijke factoren in aen ta hoog energiegebruik
resultaren. Daze categorieen worden in daze bijlage in meer detail weergegeven en er worden aen
aantal vergelijkingen gepresenteerd, waarmee energiestromen eolof energiebesparingspotentieel
gekwantificeerd kunnen worden. Daze bijlage is niet specifiek op de situatie bij Maltha gericht en kan
daarom oak bij andere vestigingen van de van Gansewinkel Graep worden gebruikt.

Audit deel1: Gebouwen

Locatie
De locatiekeuze heeft drie consequenties gerelateard aan energie:

1. Energieconsumptie en {energie)kosten door transport;
2. Energieconsumptie en (energie)kosten door klimatologische omstandigheden;
3. Kosten van energielevering.

Zoals al eerder naar voren is gekomen, heeft de locatiekeuze een grate invlood op het
energieverbruik, met name in transport. Het gaat hier am strategische beslissingen, waamaar oak
naar zaken als bereikbaarheid (rekening houdend met files etc.) en beschikbaarheid van
transportinfrastrucluur gekeken dient te worden. De drie consequenties worden hieronder besproken:

Transport
De transportkosten per jaar, welke afhankelijk zijn van de locatiekeuze, kunnen worden bepaald door
de volgende formule:

ITransportkosten (€) =2 x Ct x L AJ X FI

Met:
c,...
F,

: Transportkosten (€) per kilometer
: Afstand van vertrekpunt (klant) i n~~~ de .~tie (kilometer)
: Freauentie van bezoek vertrekpunt (klant) i per iaar

Deze vergelijking verwaarloost het voordeel van gecombineerde bezooken en kan voor verschiliende
transportmodaliteiten gebruikt worden. De transportkosten per kilometer bestaan uit brandstofkosten
(energiekosten), arbeidskosten en vaste kosten van het voertuig. Uit deze fonnule kan de
energieconsumptie van transport afgeleid worden. Deze is weergegeven in formule 2.

Energieconsumptie transport (J) =2 x Vtm x err x LAJ xFi

Met:
Vkm : Brandstofverbruik in liter per kilometer
tTl : Afstand van vertrek unt klant i naar de locatie kilometer

2

Klimaat
Het klimaat is van invloed op het energieverbruik. Als het verschil in binnen· en buitentemperatuur
verkleind wordt, zal er minder energie verloren gaan door transmissie. Op deze manier ontstaan
~klimaatgerelateerde" kosten. Deze kosten zijn lastig te bepalen, maar het klimaat wordt algemeen
onderkend als een oorzaak van energieverliezen. Het zorgen voor goede isolatie is een manier am de
verliezen te beperken. Oit wordt in de volgende paragraaf besproken.

Kosten van energielevering
Met betrekking tot de energiegerelateerde kosten, zijn twee aspecten van belang:
Energiekosten kunnen verschillen per regia/land.
Gecombineerde warmteJkracht installaties produceren naast elektriciteit (kracht) oak warmte; deze
warmte kan worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Steeds meer bedrijven participeren in een
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gezamenlijke warmteJkracht installatie. Vaak gebeurt dit in het kader van duurzame bedrijventerreinen
(zie bijlage 18 voor meer informatie) die in hun eigen energiebehoefte voorzlen.

Typegebouw
Het type gebouw refereert aan de afmetingen, vorm, transmissie waarde en hoeveelheid (zon)licht dat
het gebouw binnenkomt. Oudere gebouwen beschikken vaak ovef mindar glas (waardoor meer
ver1ichting oOOig is) en nieuwe, effici~ntere productieprocessen hebben vaak mindar ruimte nodig. In
het verleden werd door lage energiekosten mindar aandacht besteed aan isoJatie en Iichtvoorziening.

Afmetingen
Om Ie bepalen welke afmetingen van de in gebruik zijnde gebouwen optimaal zijn, is het noodzakelijk
om de ruimtebehoefte uit te zetten tegen de tijd. Een gebouw met grotere afmetingen zal meer
energie verbruiken (voornamelijk verwarming, koeling en verlichting). Bovendien zullen ook
onderhoudskosten, afschrijvingskos!en en huurkosten hoger zijn. In feite komt het erop neer dat de
marginale (toekomstige) uitbreidingskosten vergeleken moeten worden met de marginale kosten voor
een grater gebouw (hier aangeduid als conlIactskosten). Het gebouw heeft een optimale groolte als
het aantal dagen per jaar dat in de ruimtebehoefte wordt voorzien gelijk is aan:

I C,-x365 dagen
C,

Met:
C" : Marginale uitbreidingskosten (in € 1m· dag)
Cc : Ma inale contractskosten in € I m2

• d

3

Het verkleinen van de afmetingen komt overeen met een negatieve uitbreiding; verkleinen leid! echter
ook tot constructiekosten, energieconsumptie en leidt veelal niet tot waardevermeerdering van het
gebouw. De energiebesparing die kan worden gerealiseerd door aanpassingen aan het pand moet
individueel worden bepaald; hiervoor beslaal geen algemene formule.

Vonn
Het aanpassen van de vorm van een gebouw kan de energieconsumptie en de kosten van intern
transport verminderen. Dit wordt weergegeven in formule 4:

I CSt=..1..DxCt

Met:
Co,
''0
c,

: Jaartijkse kostenbesparing transport (€)
: AfstandsredUCti~,~ I jaar)
: Trans""rtkoslen \ ......~ kilometer

Het energiebesparingspotentieel per jaar is dan gelijk aan:

I ESt = 6Dxet

Met:
Eo,
''0
eo

: Jaartijkse energiebesparing transport (J)
: Afstandsreductie (km I jaar)
: Enernieconsumntie trans~rt IJ I km\
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Transmissie
Het verlagen van de transmissie waarden van muren, vloeren, daken of ramen (door betere isolatia),
zal laiden tot lagere verwannings· en koelkosten. A1s er een beter klimaat gecrMerd wordt heaft dit
oak een positief effect op arbeidsomstandigheden en productkwaliteit. De energiebesparing kan
worden bepaald met behulp van formula 6.

Es"" = ll.( ..,") x A
81,2

Met:
EStm ; Jaar1ijkse energlebesparing door belere isolatie (J)
'I. : Transmissjecoaffici~lnt in de oude (1), respectievelijk nieuwe (2) situatie CVV I m2 * K)1'1.1.2

s: : Oikte van malariaal in de oude (1), respectievelijk nieuwe (2) situatie CrN I m2
• K)u1,2

A : Oooervlakte van het materiaal (m2
)

Lichtlnval
A1s meer natuurlijk licht het gebouw kan binnendringen. zullen energiekosten gerelateerd aan
verlichting verlaagd kunnen worden. De besparing kan bepaald worden door:

Met:
CSI : Jaarlijkse kostenbesparing door vervangen kunstmalig door natuurlijk lIcht (E)
Xn : Productie uren per jaar met voldoende natuurlijk licht in de nieuwe situatie
>Co : Productie uren per jaar met voldoende natuurlijk ticht in de oude situatie
PI : Etektrisch vermogen kunslmatige verlichting wat niet meer nodig is in de nieuwe situatie (kW)

ID, : Pri's van etektrische enemie Ie) voor 1 kWh

A1s Pa uit de vergelijking wordt weggelalen wordt, ontstaal de vergelijking waarmee de
energiebesparing (in J) bepaald kan worden.

Audit deel 2: Machines

Onder machines worden hier aile apparaten verstaan die elektrische energie verbruiken. Het gebruik
van elektriclteit in de industrie is zeer divers. In het algemeen kan op twee manieren energiebesparing
bij elektromotoren gerealiseerd worden:

1. InstaJlatie elektromotoren met lage verliezen (in principe vervanging van een bestaande
elektromotor dan een nieuwe);

2. Toepassen toerenregeling.

Om het energiebesparingspotentieel te kunnen bepalen dat gerealiseerd kan worden door de
vervanging van oude elektromotoren door nieuwe, moeten de verschillende SEC waarden met elkaar
vergeleken worden. De SEC waarde van nieuwe motoren kan bepaald worden met behulp van
leveranciers·gegevens. Onderstaande formule kan gebruikt worden am het besparingspotentieel te
bepalen.

Cs~ = (SEC. - SEC.)x Qp x p.

Met·
c.~

SECh
SEC,

I~

: Jaarlijkse kostenbesparing door vervangen oude eleklromoloren (E)
: De huidige SEC waarde (kWh I kg)ICW
: De SEC waarde van nieuwe eleklromotoren (nieuwe standaard op de markt) (kWh I kg)
: Jaarlijkse procluctie I doorzet (kg)
: Pri's van elektrische enemie {~vvoor 1 kWh

lOt De SEC waatde Is hier gekozen in kWh per kg. Output kan oak gemeten worden In eenheden, naar gelang de siluatie.
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Audit deel 3: Methode" (processen)

Startpunt bij onderzoek naar energiebesparingsmogetijkheden binnen daze categorie is het opstel1en
van de zogenaamde massa en energie balans. Om dit te doen dient iadere processtap geanalyseerd
te worden op ingaande en uitgaande massastromen en in· en uitgaande energiestromen. Het
aanpassen van methoden is gericht op het reduceren van de energie·inhoud van de energiedragers,
de energie-inhoud van afvaVuitval, emissies en aile andere energieverliezen. Soms kan de energie
inhoud van uitgaande materialen gebruikt worden om de energie-inhoud van primalre of secondaire
materialen te verhogen (proces integratie). Hieronder staat aen voorbeeld van aen massa en
energiebalans.

Input

Basis materiaaJ
8ecundalre materialen
Energledragers
Totaal

Massa Energle Output
(kg) (GJ)

Product
Uitval
Energieveriies
Totaal

Massa Energle
(kg) (GJ)

Audit deel 4: Materialen

Deze categorie bestaat uit de energieconsumptie (met bijhorende kosten), veroorzaakt door het
gebruik van bepaalde primaire en/of secundaire materialen of de productie van bepaalde product
types.

Moeilljkheid voor proces
Sommige typen materialen consumeren meer energie tijdens het productieproces dan anderen. In een
productieomgeving is het gebruik van bepaalde materialen veelal afhankelijk van eisen en wensen
van de klan!. Het eindproduct moet aan bepaalde specificaties voldoen. Gegeven deze specificalies.
is het van belang am productiekosten te minimaliseren. De energieconsumptie is afhankelijk van de
materiaalkeuze. Andere kosten die samenhangen met de materiaalkeuze zijn:

" Prijs van het materiaal;
" Percentage afval en uitvaL

De kostenreductie bij het gebruik van een andere materiaal wordt weergegeven door:

Met:
CSo : Kostenbesparing per order (€)
Mil : Gebruikt materiaal per order (kg)
.dM. : Verandering in energiekosten per kg (€)
.dMp : Verandering in materiaalprijs per kg (€)
.dNa : Procentuele veranderino van afval en uitval f%\

De hoeveelheid energie die bespaard kan worden, kan op een soortgelijke wijze bepaald worden.
Hiervoor is wei nog de SEC waarde nodig. De formule ziet er als voIgt uit:

1 Eo = -(M, - "'Mm)x "'SEC

Met:
Eo : Energiebesparing per order (J)
Mil : Gebruikt materiaaJ per order (kg)
.dNm : Verandering van afval en uitval in kg
.dSEC : VemaderinO in Soecifieke Eneraie Consumotie (Jlkal
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Hage kwaliteit energie dragers
Het gebruik van hoge kwaliteit energie dragers voor simpele toepassingen, is gerelateerd aan de
gebruikte methode. Omdat de measle energiedragers echter gerelateerd zijn aan een maleriaal,
behoort de kwaliteit van energiedragers toch bij de categorie materialen. De maes! voorkomende
energiedragers, gegroepeerd van hoogste tot laagste kwaliteit zijn:

1. Perslucht;
2. Elektriciteit;
3. Gas, olie, benzine;
4. Sloom, heet water;
5. Warm water I warme lucht.

Energiedragers met een hoge kwaliteit kunnen voor meer doeleinden gebruikt worden en zijn duurder
(te produceren) dan lage kwaliteil energiedragers.

Audit deel 5: Human Factors

Daze categorie omvat de oorzaken van een Ie hoog energieverbruik, veroorzaakt door menselijk
handelen. Een bekend begrip hierbij is ~Good Housekeeping.R Good Housekeeping betekent dat
medewerkers zich bewust zijn van de consequenties van hun handelen op energiegebied. Een
voorbeeld van Good Housekeeping is bijvoorbeeld dat productiemedewerkers de machines geed
onderhouden en uitschakelen wanneer deze niet gebruikt worden.

Inefficient gebruik van machines
Energetisch inefficiMt gebruik van machines ontstaat als machines die niet in gebruik zijn, niet
worden uitgeschakeld. De energie die een machine verbruikt, wanneer deze wei is ingeschakeld,
maar niet produceert, word! oak weI aangegeven als "zero load. R Soms is het beter als een machine,
die niet gebruikt wordt, toch niet uitgeschakeld wordt. Een machine draait dan ~stand'by.~ Er kunnen
verschillende redenen zijn am een machine sland·by Ie laten draaien:

." In- en uitschakelen veroorzaakt slijtage;

./ Opnieuw inschakelen kosI tijd;

./ Het uitschakelen beschadigt de machine of hel maleriaat;

./ Inschakelen kan leiden tot piekbelasting.

Onvoldoende onderhoud
Good Housekeeping heeft oak te maken met onderhoud van het machinepark. Schone en goed
onderhouden machines verbruiken minder energie. Tijdig en preventief onderhoud leidt tot
energiebesparing. Op de werkvloer is communicatie tussen operators en technische dienst van belang
om problemen met machines in een vroeg stadium te verhelpen. Om onvoldoende onderhoud en
slijtage van machines te idenlificeren, kan het energieverbruik van bepaalde machines gemonitord
worden en worden vergeleken met het standaard verbruik. Deze melhode staat bekend als
Statislische Proces Controle (SPC). Op deze manier werkt de monitoring als een preventieve
maatregel, zodal preventief onderhoud kan plaatsvinden om de energieconsumplie te verlagen.
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a Bron: http://www.duurzamebedrijvenl8mlinen..nl

De gele buttons hebben betrekking op duurzame bedrijfsprocessen, terwijl de greene buttons met de
duurzame inrichting van het terrain Ie maken habben.

TU/e

elenM ell k. maa

Combineren van het vervoer van goederen en personan
". Combinefen van vrac.:tlten:
". Gezamenlijk busV8fYOllf van personeeI (van.deor-tot4lor);
.,. Gezameolijke coOrdinatie carpoolefs;
.,. Gezameolijke deelauto's, deelfietsen en deeltaxi's:
". CoIIectieYe etdiensten.

Coll.ell.va Inzameling en afvoer van alvalstoften
.,. Gezamenlijk afvaJcontrad;
,/ Gezamenlijk afva!delXlt I milieupar1l.;
". Gezamenlijke Iokale YetWel'klng (bY. lOkale vergisUngslnstallatle);
,/ Preventieleams en -lui n.

Intenslverlng van het gebrulk van de rulmte
<I' "Verzamelen- van bedrijven (bedrijvenverzamelgebouwen):
<I' Meenagig bouwen van bedrijfspanden;
<I' Gezameolijke patkeefVOOlZiening voor auto's:
./ Gezamenli'ke Ia van materialeo.

Ultwl.ullng van .nergle, grondstoffen en water
~ Benutling van restwannte I restkoude tussen bedrljven ondeI1ing;
.,. Benutling YiWl reststDffefl of afgekeurde prnducten aIS~ en hulpstof;
". Benutting van restsloffen als brandstof tussen bedrijven ondet1ing;
". 0ndet1inge benutting van verpakkingsmalerialen:
". van atvalwaler aIs ter bJ:s.sen

Gezamenlljk gebrulk van utilltie. en bedrijfsfunc:tl••
.,. GezamenIijk gebruik van energiebroMen (bY. stoom);
". GezameoIijk gebnJik van atvalwatenulYering;
.,. Gezameolijk gebruik van installalies voor persluc:ht;
". GezalT'lef'llijk gebruik van eeo (vractlt·)autowasplaats:
.,. Gez.amenIijk. gebruik van eeo onderhoudsweriqts;
./ -k' van &en Is.

Nutsvoorzlenlngen met hoog rendement
<I' Toepassen van Wannte Kracht Koppeling (WKK):
<I' Toepassen van zonoe- eo windenergle;
<I' Induslriewater uit oppervtaktewater en regeowater;
<I' tndusbiewater uit het ettllJElnt van een riooIwaterzuJveriog;
<I' GescheIden rioIering (voor helgebruik en 1ozIng);
./ CoIlectieve koude/Warm in de bodem.

BedrlJfsgerichte commerclile voorzlenlngen
<I' CoIIectief groenbeheer;
<I' CoIIeclief ondeI'houd van gebouwen en Installaties:
<I' CoIIeclieYe beveiliging;
<I' vetgader· en~ en ftexibele kantoren:
<I' Kinderopvang, IiWlkek:entra, spott- eo reaeatiefaciiteiten:
<I' Hotel! restaurant en benzWlestations:
<I' • intemellb.Y.InJorrnatie

Multlmodaal transport en hoogwaardlg openbaar vervoer
<I' ()penbare terminals met een spoor-, water- of bulsaansluitlng;
<I' Ruimtelljke concentralie van ver'oI08rders en bedrljYen met omvangrijke en frequeote

goedefenstromen;
.l'Tr.msferia ovet'Sta !sen en VIr busbanen.

1

1Utility sharing

Muitlmodaai
transport
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