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Energiegebruik Nederland
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Hoeveel vaten olie 

per dag in Nederland 

(energie equivalent)?
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Ca. 1,3 miljoen vaten olie per dag ≈ een rij van 1000 km

Van Peta Joule naar vaten 

olie per dag



De wereldwijde energie 

efficiëntie?
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Max. 5%



De circulaire economie

10/15/2019 Masterclass CO2 Management
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Energie Keten
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Winning Conversie
Transport, 

opslag, 
distributie

Eindgebruiker 
conversie

Eindgebruik

Boorplatfom Raffinderij Olie, T/O/D
CV installatie, 
verbrandings

moter

Warmte 
vervoer

Turbine Omvormer
Electriciteits

net
Lamp Licht

Primaire Energie
Secundaire 

Energie
Bruikbare Energie
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CO2 uitstoot in jaren



Waar staan we nu?

200.000.000 ton CO2Factsheet Klimaat - CBS

2017 2020 2023 2026 2029

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/51/2017fs28 klimaat.pdf


Hoe beginnen we?
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• Maak het inzichtelijk in de tijd.

• Baken organisatie grenzen af.

• Stuur op het juiste niveau d.m.v. een duidelijke structuur



• Wet Milieubeheer

• Kostenbesparing

• Belang 

Stakeholders

• Convenanten

• Comfort

• Kostprijs 

gevoeligheid

• Imago

CO2 reductie als strategie



Communicatie
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• Managers

• bedrijfsleiders

• Inkopers

• KAM of QHSE 

• Steeds vaker stakeholders buiten de eigen

organisatie:

– Klanten (afnemers van product of dienst)

– Overheden (EED)

– NGO’s



De organisatiestructuur
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De CO2 voetafdruk



Aanmaken meters en invoeren data

17



18



Doelen
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Maatregelen
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De energiebeoordeling
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De waardeketen (scope 3)



Wat is relevant?



Analyse

25



Trias energetica

1 zonnepaneel kan op jaarbasis in 

Nederland de energie-inhoud van 20 liter 

benzine  opwekken.



Benaderingswijze

Kostenbesparingen

Energie/Grondstoffen

Arbeid

Onderhoud

Afvalstoffen

Minder afkeur

Capaciteitsverhoging

Bottleneck

Methoden

Kijk naar afgeschreven 

energiegebruikers

Natuurlijke vervangings-

momenten

Trias energetica

Procesanalyse

Operational excellence

Lean management

Onwerpinstrumenten

GPR, EPA, Breeam e.d.



Prestatie normaliseren

• Gebouwen, graaddagen

• Processen

• ton product

• productie uren

• per product

• per medewerker
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Assesments
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• Maak een assessment 

aan de voor de CO2 

ladder

• Zorg voor een 

vraag/antwoord spel in 

de rol van assessor en 

auditor

• Maak een 

directiebeoordeling



Oplossingsrichtingen
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10/15/2019 Masterclass CO2 Management
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10/15/2019 Masterclass CO2 Management
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Wat zijn de trends?



Beweeg mee met de 

natuurwetten
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Vraag

Hoeveel meer verbruikt een

auto die 120 km/h rijdt t.o.v. een

auto die 100 km/h rijdt?



Wrijving

Luchtweerstand

Waterweerstand

Weerstand voor beweging

nw FuF 

2

,
2

1
vCAF wluchtluchtw  

2

,
2

1
vCAF wwaterwaterw  

vFwPw 
Vermogen



Antwoord
100 100 100 1000000

120 120 120 1728000

100/120

1,728 0,83 1,44

Verbruik bij 100 5 liter per 100 km

7,2 liter bij 120 km

44,00%



Veel 

minder 

Nox en 

fijnstof bij 

lagere 

belasting
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Verwarmen en koelen
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De juiste ΔT
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Automatiseren
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Lichter construeren

x
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Zo kan het ook



45

Wat snel kan en wat langzaam

moet

x
Brussels Airlines: langzaam vliegen in plaats van toeslag

Bron: TrouwBRUSSEL - Brussels Airlines heeft een andere manier 

gevonden om extra brandstoftoeslagen op vluchten te voorkomen: het 

vliegt langzamer.
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Groter is vaak efficiënter

x

x

.

Oppervlak bol = 

4x𝐴 = 𝜋𝑟2



Hergebruik afvalwarmte
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Thermisch correct inregelen
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Warmte/kracht koppeling

49



Geothermie

50

http://www.green-well-westland.nl/index.php/nl/media-nl/film/16-media/films/33-

welltestmaar2012

http://www.green-well-westland.nl/index.php/nl/green-well-

westland/projectbeschrijving

http://www.green-well-westland.nl/index.php/nl/media-nl/film/16-media/films/33-welltestmaar2012
http://www.green-well-westland.nl/index.php/nl/green-well-westland/projectbeschrijving


Biobrandstoffen

51



Duurzaam inkopen

Kies bij vervangingsinvestering 

voor de ‘meest’ energiezuinige 

variant. Jaarlijks ca. 2% reductie 

op elektraverbruikers



Verlichting

Vervangen TLD door bijvoorbeeld 

led, ca. 30%  besparing. Gebruik 

bewegings- en lichtsensoren, ca 

25% besparing. 



Energiezuinige ICT 

apparatuur en koeling

Energiezuinige servers, 

werkplekken en optimale 

koeling. 

Ga voor een cloudoplossing.



Afzuiginstallaties

Afzuiging direct bij de brond, 

voorkom onnodig afzuigen, 

gebruik gelijkstroommotoren.



Pompen

voorkom onnodig draaien

modulaire pompregeling

juiste vermogen

Pompen en ventilatoren zorgen voor 10% van het wereldwijde 
elektriciteitsverbruik. 25% lager toerental is 60% besparing.



Plafondheaters
Werkt op basis van stralingswarmte, 

plaatsing dus cruciaal. Niet gebruiken 

voor ruimteverwarming in het algemeen. 

Thermische kleding maakt comfortabel 

werken bij een lagere luchttemperatuur. 

1 graad Celsius lager is 8% lagere 

verbruik.



Intern transport

Kies voor elektrische heftrucks. Besparing 

> 50%.

De koudbandwalserij van Corus Strip Products heeft een 

elektrische heftruck in gebruik genomen met een hefvermogen 

van maar liefst 18 ton. 



Werktuigen

Kies voor elektrische werktuigen > 40% 

energiebesparing.



Werklucht compressor 

Compressor 24/7 op standby zal altijd bijspringen als druk afneemt 

in drukhouder.

Besparing op elektra, onderhoud, olie, slijtage, storingen 

compressor

Voordeel i.p.v. alleen timer is dat drukhouder vol blijft en energie niet 

verloren gaat



Is elektrisch mobiliteit de 

oplossing?
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31%
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Blijvend aandacht voor duurzaam 

gedrag

operational excellence



Ambitie

De totale hoeveelheid energie verandert niet, 

maar de kwaliteit neemt voortdurend af; 

Het doel is dit proces te vertragen en onze
energievoorziening duurzaam in te richten!  
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