
>> Fors energie besparen begint met data verzamelen

Resultaten 

De meetresultaten waren opvallend: er 

blijkt een flinke spreiding op te treden 

in de hoeveelheid toegevoegde energie, 

zowel bij de mechanische als thermische 

energie (zie figuur). Dit treedt ook op 

bij dezelfde formuleringen, geperst op 

dezelfde lijn. Om te weten hoeveel 

energie in de praktijk daadwerkelijk kan 

worden bespaard, is meer begrip nodig 

van de precieze achtergrond van de ver-

schillen. Toch kunnen Guérin en Thomas 

al voorzichtig conclusies trekken en tips 

geven. Thomas: “Bij één bedrijf konden 

we precies zien wat het effect is van de 

gekozen temperatuurinstelling. Voor 

hetzelfde product zagen we dat 5 gra-

den verschil een toename geeft van 2,5 

kWh per ton, oftewel 10 procent aan 

thermische energie. Dat laat zien dat er 

flinke energiebesparing mogelijk is als 

je bewust omgaat met temperatuurin-

stellingen.” Guérin vult aan: “Je 

bespaart natuurlijk ook energie als je de 

meest verbruikende runs weet te voor-

komen. Immers, als 10 kWh per ton vol-

doende is om een kwalitatief goed pro-

duct te maken, waarom zou je er dan 15 

kWh per ton instoppen? Het is natuur-

lijk een theoretische exercitie, maar we 

berekenen een besparing rond de 15 

procent als we de 10 procent ongunstig-

ste runs zouden weglaten. En dat is 

fors.”

Arno Gerrets van Agrifirm Feed, een van 

de onderzochte bedrijven, vult aan: “In 

de diervoederindustrie wordt gewerkt 

met natuurproducten. Er is dus per defi-

nitie een grote diversiteit als het gaat 

om de eigenschappen van de gebruikte 

grondstoffen. Hierdoor is er ook sprei-

ding in het energieverbruik. Dat het 

zaak is de processen onder controle te 

houden, zodat je kunt optimaliseren, is 

hiermee bewezen.”

Leegloop

Een ander opvallend onderzoeksresultaat 

is dat het leegloopvermogen ongeveer 

50 procent lijkt te bedragen, ook al moet 

dit percentage in nader onderzoek nog 

worden gecorrigeerd voor blindlast. Dit 

betekent dat zelfs als er geen product in 

de machines zit, ze nog steeds de helft 

verbruiken van de hoeveelheid verbruik-

te energie bij een run. Thomas: “Als er 

op een productielijn veel wisselingen 

plaatsvinden, leidt dat dus tot heel veel 

energieverlies. Een zeer voor de hand lig-

gende besparingstip is dan ook het voor-

komen van leegloop. Bijvoorbeeld door 

machines uit te doen wanneer dat moge-

lijk is, of door te zorgen voor een opti-

male productieplanning. Daarnaast helpt 

het om zo veel mogelijk ton per uur te 

produceren, omdat de verbruikte mecha-

nische energie relatief daalt als de pro-

ductie stijgt. Gevoelsmatig klopt dat 

natuurlijk. Als er meer product uit de 

pers komt is dat efficiënter. Maar uitein-

delijk is de kwaliteit van de korrel bepa-

lend. Ons advies is een zo hoog mogelij-

ke capaciteit, maar dan wel met de 

gewenste kwaliteit.”

Theo Coppens van Coppens Diervoeding, 

het tweede onderzochte bedrijf, is zich 

hier inmiddels van bewust: “Soms produ-

ceerden we een onnodig hoge slijtvast-

heid. Dat kost extra energie, maar heeft 

geen meerwaarde voor onze afnemers. 

Nu we de conditioneertemperatuur in 

kleinere stappen bijsturen, leveren we 

optimale korrelkwaliteit met een iets 

lager energieverbruik.”

 

Data-analyse

Het onderzoek is een eerste aanzet voor 

energie-efficiëntere diervoederproduc-

tie. Thomas ziet goede kansen voor ver-

dergaande structurering. “Als alle 

bedrijven op dezelfde manier dezelfde 

data in hun productieproces registreren 

en vastleggen, beschikken we over een 

schat aan informatie. Daarmee kunnen 

we nog veel meer details in kaart bren-

gen en echt concrete adviezen geven. 

Data verzamelen wordt door automati-

sering bovendien steeds eenvoudiger en 

goedkoper. Met data-analyse zijn gege-

vens ook makkelijker te begrijpen. Dit 

onderzoek laat in ieder geval zien dat 

er qua energiebesparing nog forse winst 

te boeken is.” 

E.J. Bos Mengvoeders, ook onderzocht, 

is hier alvast mee begonnen. Arjan van 

de Weerd licht toe: “We installeren 

momenteel nieuwe software die nauw-

keurig bijhoudt hoeveel kWh/ton in het 

voer gaat. Doel is dat we meer vanuit 

het recept gaan sturen, dat we bepaal-

de instellingen nauwkeurig kunnen aan-

passen en dat we uiteindelijk ons ener-

gieverbruik optimaliseren.” -
* De auteur schreef dit artikel in opdracht van RVO.nl.

 
Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid biedt ondernemend Nederland kansen 

om te innoveren en nieuwe markten aan te boren. 

Met als resultaat economische groei, winst voor het 

milieu én een groen imago. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland spreekt en ondersteunt 

dagelijks honderden ondernemers, stimuleert innova-

tie en duurzaam ondernemen, biedt financiering, ken-

nis en partners, en attendeert beleidsmakers op 

belemmerende wetten en regels, zodat ondernemers 

kunnen ondernemen. 

Informatie: www.rvo.nl/duurzaamondernemen. 
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Figuur. De dichtheid van thermische energie (kWh/ton) van 6 voercodes. De variatie binnen voercodes 

en ten opzichte van andere codes is duidelijk te zien.
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