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What about Food? Energy transition to become



EQUANS wereldwijd - key data

74.000 medewerkers

17 landen

Onderdeel van de 
ENGIE Groep

Internationaal
marktleider in 
technische
dienstverlening

12 miljard
€ jaaromzet in 
2020
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EQUANS wereldwijd 
Onze expertises, klanten en sectoren

Diensten in verschillende gebieden

Processen en specialismen
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Presentatie titel komt hier 5

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

❑ Voorbeelden: Emmi (Zwitsers), Fage (Grieks), Enough (Brits), Bunge

(USA), RFC (Nederlands), Grozette (Nederlands)

❑ Investeringen van circa 400-500M Euro

❑ Wageningen Food Valley versterkt aantrekkingskracht, onder andere door 

research centra (Danone, Unilever, RFC, …)
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Enkele feiten over Food Beverage & Agro sector
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Voedsel en Impact
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Voedingsindustrie groot, energiegebruik matig



Impact van Food, Beverage & Agro

Negatieve impact wereldwijd (bron 

CPB)

• Biodiversiteit 60%

• Stikstofemissies 50%

• Landgebruik 35%

• Broeikasgas emissies (zoals Co2) 

25%
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Oplossingen voor 
energietransitie in Food



Welke oplossingen zijn voorhanden voor 
duurzame warmte

• :

1. Warmtepomp

2. E-Boiler

3. Geothermie

4. Warmte-terugwin

5. Warmtenet

6. Procesaanpassing

7. Biomassa

8. Biogas

• …



• COP: 2-12 (afhankelijk van temperatuurlift tussen restwarmte en warmte 

vragende proces)

• 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

Presentatie titel komt hier 12

(1) Industriële warmtepomp
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(2) Oplossing met e(lectroden) 
boiler

Presentatie titel komt hier Practically up to 5MW / 630V Up to 40MW / 20 kV
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(3) Geothermie



Presentatie titel komt hier 15

De Duurzame Fabriek
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Voorbeelden



Presentatie titel komt hier 17

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 9.100.000 kWh voor de verwarming van water, naar 

464.00 kWh per jaar.
• Een besparing van bijna €170.000 op jaarbasis.
• Per jaar 1.765 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

Agro, Food & Feed 2018
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Bedankt voor je aandacht!
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