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Beleid om productie van voedsel te verbeteren 

sinds 1650 heeft Nederland veel gebracht

In grafiek links voorbeeld van de tomaat: 

opbrengst per oppervlakte is 5 x hoger dan 

nummer 2

Watergebruik is 25 x minder dan gemiddeld

Foto onder: onderzoek naar kassen rond 1920 

(stichting Arcadië)



• Belangrijke industriële markt voor Nederland (1,5% BBP)
❑ Veel export (Nederland nummer 2 exportland in de wereld na USA)

❑ Nederland exporteerde in 2021 voor 104,7 miljard euro aan 

landbouwgoederen, stijging van 9,4% ten opzichte van 2020

• Groei van voedselindustrie in Nederland
❑ Jaarlijks 2-3 nieuwe of grote uitbreidingen van fabrieken

❑ Wageningen Food Valley versterkt aantrekkingskracht, onder andere door 

research centra
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Enkele feiten over Food Beverage & Agro sector

| EQUANS | Duurzame fabriek | 3 okt 2022 |
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Voedsel en Impact
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Voedingsindustrie groot, energiegebruik matig

| EQUANS | Duurzame fabriek | 3 okt 2022 |
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Oplossingen voor 
energietransitie en -
besparing in Food



Welke oplossingen zijn voorhanden voor 
duurzame warmte of energie besparing?• :

1. Warmtepomp

2. E-Boiler

3. Geothermie

4. Monitoring systeem

5. Warmte-terugwin

6. Warmtenet

7. Procesaanpassing

8. Biomassa

9. Biogas

• …
| EQUANS | Duurzame fabriek | 3 oktober 2022 |

• Geen enkele toepassing staat op zichzelf

• Procesanalyse noodzakelijk

• Combinatie van technieken verbetert efficiency

• Zo goedkoop als het was wordt het niet meer …
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Warmtepompen



Warmtepomp

• Warmtepomp maakt geen 

warmte maar transporteert 

warmte van lage naar hoge 

temperatuur;

• Warmtepomp heeft een 

warmtebron nodig;

• Energie input is lager dan 

getransporteerde warmte

daarom rendement >100%;

Warmte-
pomp

35°C 25°C

…kW

75°C 60°C

Warm water

Warmtebron:
• Koelwater circuit;
• Afvalwater;
• Proceswater;
• Etc..

Elektriciteit input

…kW

…kWe
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Inzetgebieden en technieken
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Case

Warmtebehoefte proces: 

• 2MW

• Temperatuurtraject 70°C → 90°C

Restwarmtebron :

• Condensatie koelinstallatie

• Temperatuur 30°C te verhogen naar 45°C

Kosten/baten:

• Besparing gas ± 240m3/h (±450kg CO2/h)

• Input ±350kWh/h (±150kg CO2/h)
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Warmte-
pomp

45°C gas 45°C vloeistof

2.000kW

90°C 70°C

Warm water

Warmtebron:
• Koelinstallatie;

Elektriciteit input

…kW

350kWe
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Realisatie 
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• COP: 2-12 (afhankelijk 

van temperatuurlift en 

hoogte temperatuur)

• Investeringskosten/kW 

thermisch: 200-1.000 

€/kWth

• Meest geschikt voor 

bedrijven met enkele 

warmtevragen en –

bronnen 

(omgevingswarmte, 

restwarmte, warmte uit 

chemische processen)

• Locaties met koel- en 

warmtevraag met ruimte 

voor extra leidingen
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Oplossing met e(lectroden) boiler

Presentatie titel komt hier Praktisch tot 5MW / 630V Tot 40MW / 20 kV
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Geothermie



• Geothermie is warmte die uit de diepere aardlagen wordt 

gewonnen

• Tussen de 500-4000 meter diepe

• Betrouwbaar (tot 8250 uur per jaar operationeel en 99% 

met 2 doubletten) 

• Lokaal opgewekt

• Betaalbaar (Een COP van >20 is in sommige gevallen 

haalbaar)

• Een bron kan een vermogen hebben van 7 – 50 MWth

Wat is Geothermie?
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Hernieuwbare Warmte



• Geothermie wordt momenteel veel toegepast binnen 

de glastuinbouw en warmtenetten

• Geothermie is ook geschikt voor

• Processen met lage - midden temperaturen

• 40-65℃

• Processen met hoge temperaturen

• 85-120℃

• Hogere temperaturen zijn ook mogelijk

Toepassingen Geothermie?
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Breed inzetbaar
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Equans Maintenance Insight: 
energie besparing door 
monitoring



EMi is a smart digital tool to monitor critical assets 24/7, to provide insight into the 

quality of functioning and to identify behavioural deviations.

EMi uses algorithms and measurement data from the installation and generates 

dynamic thresholds given the condition of the installation.

In the EMi web application, the measured values and outcomes of the algorithms

(incl. history) are visualised for end users.

What is EQUANS Maintenance insights (EMi)?

Analysis of sensor data

21| EQUANS | MVO | 19-
9-2022 |

Data visualisation in front-end Actionable insights

| EQUANS | MVO | 3 okt 2022 |
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EMi helpt met 
efficiënt energie 
gebruik
e.g. Dynamische berekening van 
COP warmtepomp

| EQUANS | Duurzame fabriek | 3 okt 2022 |
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De Ambitie
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De Duurzame Fabriek: een klimaatpositieve 
fabriek in 2025
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• gasloze droogtunnel voor de productie van poederkaas

• kaasopslag minus 7°C koude-installatie op natuurlijke koudemiddelen 

CO2 en ammoniak

• kaas in korrels of sliertjes geraspt

• droogproces in de gloednieuwe tunnel

• 40 meter en 12 modules (3x vroegere capaciteit); droogproces zo’n 

90 minuten

• besturing kan Grozette elke parameter aanpassen. 

Van luchttemperatuur en blaassnelheid tot droogtijd 

en relatieve luchtvochtigheid
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Grozette van het Gas af (1)



• Met lagere temperatuur drogen > geen kans op ‘zweten’ van kazen (klonten)

• Veel minder energieverbruik: warmteterugwinning

meer dan 40% energie besparing

• Duurzame verwerking door geen CO2 uitstoot

• BREEAM Outstanding-certificaat

• Toekenning van de subsidie SDE++
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Grozttes voordelen (2)



• 5% meer opbrengst

• Bij effect van 

afkoppeling van 

gasgestookte 

voorziening: 20% 

energiebesparing !

• Van gas naar 

zonnestroom

• warmteterugwinning

• 80% minder

energiekosten
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Aardappeldroging



Een op maat gemaakt warmteterugwinningsysteem dat 
zorgt voor 95% energiebesparing

• Warmtepomp levert 95% energiebesparing.
• Het ontwerpen en installeren van een 

warmteterugwinningsysteem dat past in het bestaande 
proces.

• Van jaarlijks 9M kWh voor de verwarming van water, naar 
0,4M kWh.

• Een besparing van bijna €0,2M op jaarbasis
• Terugverdientijd 7 jaar berekend > met huidige prijzen 2-3 

jaar ….
• Per jaar ruim 1500 ton minder CO2 uitstoot.

Agro, Food & Feed 2017



Hightech luchtbehandelingssysteem voor smeuïge kaas

• EQUANS leverde een duurzaam hightech 
luchtbehandelingssysteem om in meerdere secties van de 
rijpkamers de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en 
luchtsnelheid te kunnen beheersen. 

• Kazen rijpen veel gelijkmatiger

“De kaas is door verbetering van het microbiologische proces in de 
kazen smeuïger en romiger geworden: de intense smaak blijft beter 

behouden en de kaas heeft een mooiere, dikkere korst.”
Gillis Verbist, kaasmeester Westmalle

2018
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