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Technologische ontwikkelingen hebben de energie-

efficiëntie van stoom- en warmtevragende processen 

de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Ook kunnen we 

steeds meer warmte hergebruiken en leren we om vaker 

over onze eigen muren heen te kijken. In de omgeving 

kunnen er immers kansrijke warmtebronnen zijn voor 

uw stoom- en warmtevraag. Zo wordt in een industriële 

omgeving vaak door andere bedrijven of energie-

producenten stoom geproduceerd. Dit biedt mogelijkheid 

tot stoomuitwisseling of het opwaarderen van restwarmte.  

Benut de kansen voor verduurzaming en efficiëntie
Als u dan toch moet investeren in een nieuwe ketel, waarom kijkt u dan niet of de stoomproductie en warmte-

benutting in uw bedrijf slimmer kunnen? Want voor een schone en zuinige stoom- en warmtevoorziening zijn 

volop mogelijkheden. Ook zonder gebruik van gas. Daarmee kunt u uw onderneming positioneren als duurzame 

speler op de markt en profiteert u van lagere energiekosten. 

Dit kennisdocument van ENGIE geeft antwoord op de vraag hoe u zonder aardgas stoom en warmte kunt genereren 

en energiestromen nog beter kunt benutten. Bekijk de meerwaarde van enkele technologische oplossingen. 

En ontdek hoe we uw totale warmtevraag innovatief verduurzamen en uw energieverbruik en CO2-uitstoot 

aanzienlijk reduceren. 
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Introductie

Stoom is een veel toegepaste warmtedrager in allerlei processen in de voedselverwerkende industrie en 

andere sectoren. Vaak wordt die stoom geproduceerd met een verouderde aardgasgestookte stoomketel 

die u op termijn moet vervangen. Tegelijkertijd staat u voor andere uitdagingen. Zoals de overheid  

die in de toekomst de gaskraan dichtdraait of de maatschappelijke druk om uw productieproces te  

verduurzamen. Stoom genereren móet dus anders. Maar wat zijn de alternatieven? En welke oplossing 

past het beste bij uw bedrijf?
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Trends en maatschappelijke ontwikkelingen

Overzicht huidige situatie

Diverse ontwikkelingen vragen  

om de productie van stoom en warmte 

zonder aardgas. 
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Eisen aan verduurzaming 
Ketenpartners, consumenten en de overheid stellen 

steeds hogere eisen aan de verduurzaming van productie-

processen. De overheid maakte met een groot aantal 

sectoren een meerjarenafspraak over de verbetering van 

energie-efficiëntie. Het doel: de CO2-uitstoot reduceren. 

In toenemende mate is duurzaam produceren zelfs een 

voorwaarde voor toeleveranciers.

Stijging CO2-prijs en emissierechten 
Het uitstoten van broeikasgassen was lang zonder kosten, 

tot de invoering van het Europese emissiehandels-

systeem (ETS). Hierbij worden emissierechten verhandeld: 

industriële bedrijven leveren voor elke ton CO2-uitstoot 

1 emissierecht in. Deskundigen verwachten dat de prijs 

in 2030 €40 tot €50 per emissierecht zal bedragen.

Sinds 2021 is de nationale CO2-heffing van kracht. 

Ook hierbij is de tendens dat de vervuiler betaalt. 

Bedrijven met een hoge CO2-uitstoot betalen dus meer 

belasting over het deel dat ze te veel uitstoten. 

Om bedrijven te stimuleren efficiënter te gaan 

produceren, neemt de heffing de komende jaren toe 

(tot wel €30 tot €110 per ton CO2). Calculeert u fors 

hogere CO2-kosten in, dan wordt investeren in een 

duurzame oplossing nog rendabeler.

Nederland gasvrij in 2050
De overheid wil dat grootverbruikers in 2022 niet langer 

gebruik maken van Gronings aardgas. Overstappen 

op buitenlands gas is echter geen aantrekkelijke optie: 

u bespaart zo niet op CO2 en door de andere samen- 

stelling van dit hoogcalorische gas zijn flinke aanpassingen  

aan uw bestaande installatie nodig. Bovendien draait de 

overheid vanaf 2050 de gaskraan dicht. Aangezien u 

dan niet meer kunt stoken op aardgas, is het veel slimmer 

om te investeren in verduurzaming. Met een gasloze 

installatie bent u op de toekomst voorbereid. 

Gasprijs stijgt
De prijs van gas stijgt jaar op jaar, met name door de 

verhoging van heffingen en btw. De vraag naar gas stijgt 

eveneens, terwijl de fossiele brandstof steeds schaarser 

wordt. Met een gasloze stoomvoorziening ligt dit 

probleem achter u. 

Bron: Klimaat- en Energieverkenning 2020, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Ontwikkeling gasprijs
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Fiscale regelingen voor verduurzaming
Er bestaan interessante fiscale regelingen om uw 

bedrijfsvoering te verduurzamen en de uitstoot van 

broeikasgassen te beperken. Door te investeren in 

gasloze energiezuinige technieken kunt u profiteren 

van bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) 

of de Stimulering Duurzame Energieproductie en 

Klimaattransitie (SDE++) van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) of van gemeentelijke 

stimuleringsregelingen. ENGIE kan de subsidiemogelijk-

heden voor u onderzoeken en helpen bij een eventuele 

subsidieaanvraag. 

Maatregelen tegen stikstofproblematiek
Staat u op het punt nieuwbouw te realiseren? 

Dan loopt u mogelijk tegen regels aan als u geen duur-

zaam alternatief toepast voor uw gasgestookte ketel. 

De stikstof die uw gasketel uitstoot, botst namelijk met 

de maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. 

Voldoet u niet aan de regels, dan bestaat de kans dat 

u geen bouwvergunning krijgt. 

Elektrificeren van de industrie
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

de discussie over de gaswinning in Groningen, vragen 

om elektrificatie en vervanging van gasgestookte 

installaties. Er komt steeds meer duurzame elektriciteit 

beschikbaar door de toenemende productie van wind- 

en zonne-energie. Groene energie benutten en stoom 

en warmte met elektrisch aangedreven warmte-

pompen opwekken verlagen het gebruik van fossiele 

brandstoffen. 

“Voor de ontdooi- en tempereerprocessen wordt afvalwarmte van 

de koudecentrale gebruikt. Hoewel onze vriescapaciteit is toegenomen, 

is het stroomverbruik maandelijks met 30.000 kWh afgenomen” 

Dick de Vries, vleesimporteur en -exporteur Jan Zandbergen 
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03  Wat levert een energie-efficiënte stoom- 

en warmtevoorziening zonder gas op? 

Wat levert een stoom- en warmtevoorziening 
zonder gas op?  

Duurzaam productieproces

Minder CO2-uitstoot en minder heffingskosten

Niet langer afhankelijk van gas

Geen last van stijgende belastingen en gasprijzen

Lagere energiekosten door maximale energie-efficiëntie

Beter imago

Gebruik maken van fiscale regelingen voor verduurzaming



Huidige situatie: gasgestookte stoominstallatie

Voor diverse processen in uw bedrijfsvoering heeft u stoom en warmte nodig. Zoals voor het  

verwarmen, pasteuriseren, steriliseren of drogen van uw product. Of voor tankverwarming, 

schoonmaakprocessen of het verwarmen van ruimten. Voor al deze processen levert uw gasgestookte 

stoominstallatie de benodigde warmte. 

Het opwekken van die warmte gebeurt vaak op een 

hoge temperatuur, terwijl de verbruikers (de processen) 

in veel gevallen lagere temperaturen nodig hebben. 

Neem bijvoorbeeld de stoom van 180°C die een ketel 

levert aan een sterilisatieproces van 120°C of aan een 

pasteurisatieproces op 78°C. Hierdoor zijn uw verbruiks- 

kosten onnodig hoog, net als de enorme hoeveelheden 

fossiele brandstoffen die u verbrandt. 

Zodra de levenscyclus van uw stoominstallatie op zijn 

eind loopt, moet u opnieuw investeren. U kunt wederom 

een gasgestookte ketel kopen, maar de stijgende gasprijs 

drijft uw verbruikskosten op. Bovendien wordt uw 

productieproces er niet groener op: uw emissie-uitstoot 

blijft net zo hoog als voorheen. En dat komt het imago 

van uw onderneming niet ten goede. Het een-op-een 

vervangen van uw gasgestookte ketel ligt dus niet voor 

de hand.
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ENGIE-concept: energie-efficiënte stoom- 

en warmtevoorziening zonder gas 

1.  Inventarisatie stoom-  
en warmtebehoefte en  
huidige systeem

2.  Restwarmte opvangen en  
direct benutten

3.  Resterende warmtevraag 
duurzaam opwekken

4.   Juiste oplossing koppelen  
aan juiste proces

Zoeken naar een alternatief voor uw gasgestookte stoominstallatie biedt  

de mogelijkheid om uw totale bedrijfsvoering onder de loep te nemen. 

Wilt u bepaalde productiemethoden aanpassen? Heeft u een veranderende 

stoom- en warmtevraag? Kunt u ergens restwarmte gaan hergebruiken of 

restwarmte van nabijgelegen bedrijven inzetten? Met andere woorden: 

kunt u naast de stoomvoorziening ook de warmtevoorziening verduurzamen 

en efficiënter inrichten? Daarbij gaan we stapsgewijs te werk.
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   1.  Inventarisatie stoom- en warmte- 
behoefte en huidige systeem 

Een gasloze stoom- en warmtevoorziening begint met 

een inventarisatie van uw stoom- en warmtebehoefte. 

Welke processen zijn er binnen uw productielijn? 

Welk proces vraagt welke temperatuur? En kunt u ergens 

energie besparen? Heeft u een continu proces of een 

batchproces? 

Door uw processen en de bijbehorende warmtevraag te 

analyseren, weten we welke energiestromen naar welke 

plek toegaan. Ook kijken we naar uw bestaande stoom- 

en warmtesysteem. Hoe werkt die? Welke technologieën 

worden gebruikt? En kunnen we het systeem en de 

warmteoverdracht efficiënter inrichten of installaties 

demonteren en integreren in de nieuwe installatie?

 
   2.  Restwarmte opvangen en  

direct benutten
Vrijwel elk bedrijf heeft een aanzienlijke hoeveelheid 

aan restwarmte. Door restwarmte op te vangen en 

direct te hergebruiken in een ander proces, gaan we 

energieverbruik en -verspilling tegen. De voorwaarde bij 

direct gebruik is dat de temperatuur van de restwarmte 

hoger is dan een van de andere processen vraagt. 

Heeft u bijvoorbeeld restwarmte van 75°C en vraagt 

een ander proces een warmteniveau van 60°C? 

Dan koppelen we die processen. Misschien zijn aan-

passingen in warmtewisselaars nodig, maar moderne 

warmtewisselaars functioneren tegenwoordig heel 

goed bij een gering temperatuurverschil.
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   3.  Resterende warmtevraag  

duurzaam opwekken 

Heeft u hogere stoom- of warmtetemperaturen nodig dan 

de restwarmtetemperatuur? Dan kunnen we de restwarmte 

duurzaam opwaarderen met een warmtepomp of e-boiler.  

Hierbij maken we de temperatuur van de stoom of warmte 

geschikt voor het warmtevragende proces. Dekt de rest-

warmte niet uw totale warmtebehoefte? Dan bestaan er 

voor de warmtevraag die overblijft meerdere duurzame op-

lossingen waarmee we de energietransitie mogelijk maken. 
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Temperatuur 250°C



   4.  Juiste oplossing koppelen  
aan juiste proces

Voor een optimale warmte- en energietransitie koppelen 

we de juiste oplossing aan het juiste proces. Een decentrale  

oplossing is vaak het meest gunstig. In dat geval 

combineren we diverse technologische oplossingen en 

realiseren we voor elk proces een duurzame, integrale 

stoom- en warmtevoorziening. 

Blijkt een centrale oplossing het meest gunstig voor de 

warmtestromen binnen uw bedrijf? Dan vervangen we 

uw gasgestookte ketel door een warmtepomp of elek-

trische stoomketel (e-boiler) van waaruit alle processen 

worden gevoed. 

Vragen uw processen om een oplossing waarbij de 

warmtevoorziening van hoog naar laag gaat? Dan streven  

we naar een zo efficiënt mogelijke cascade: een proces 

waarbij verbruikers (processen) die stoom van hoge 

temperatuur nodig hebben als eerste worden bediend, 

waarna de stoom of warmte wordt geleverd aan 

processen die aan een lagere temperatuur voldoende 

hebben. Aan het eind van de cyclus gaat de warmte 

die overblijft terug naar de bron en begint de cyclus 

opnieuw. Kan het condensaat niet worden hergebruikt 

in de stoomketel, dan kan het bijvoorbeeld gebruikt 

worden in een autoclaaf voor sterilisatie en daarna voor 

ruimteverwarming en het warmhouden van opslagvaten. 

Cascaderen zorgt ervoor dat zoveel mogelijk warmte 

wordt benut en is belangrijk voor een optimale warmte- 

en energietransitie. De oplossing die we aanreiken moet 

daar dus op aansluiten. 

“De ammoniak warmtepomp 

levert water van 68°C 

voor het ontveren van de 

kippen en het schoonmaken 

van de installaties. ”

Jos Koedijk, pluimveeslachterij Remkes
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Gegenereerde warmte 120°C

120°C

85°C

65°C

Proceswarmte

40°C

Diverse warmtebronnen: kleine (groen)gasketel en drie warmtepompen

120°C

85°C

65°C

40°C

Proceswarmte

Bronwarmte

Warmtepomp B

Warmtepomp A

Centraal verwarmen (cascaderen) Decentraal verwarmen (diverse warmtebronnen)



Elk type technologische oplossing kent voordelen en voorwaarden 

die we graag voor u in kaart brengen. Waar u dan ook voor kiest, 

u kunt hoe dan ook de gaskraan dichtdraaien en profiteren van minder 

energieverbruik en -kosten en een duurzamere productiemethode.

Benieuwd naar uw mogelijkheden voor energiebesparing 

en de verduurzaming van uw stoom- en warmteproductie? 

Vraag om een quickscan. ENGIE biedt u dan een globale 

businesscase op basis van uw huidige situatie (processen, 

waarden en kosten).

ENGIE garandeert u geen productoplossing, maar een integrale 

oplossing met een prestatie van het hele systeem en dus zekerheid. 

Die prestatie drukken we uit met COP: de coëfficiënt of performance. 

Dit is de verhouding tussen afgegeven hoeveelheid warmte en het 

elektriciteitsverbruik. Hoe hoger de COP, hoe minder energie er 

wordt verbruikt en hoe lager de bedrijfskosten. Een COP van 2 geeft 

een laag rendement, een COP van 12 een hoog rendement.

Geleverde warmte in Watt
COP =  

Elektriciteitsverbruik in Watt

 5 kWh
=                  = 5 COP
 1 kWh
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Welke technologische oplossingen zijn er?

ENGIE-concept

Voor een duurzame stoom- en warmte- 

voorziening zonder gas bestaan meerdere 

oplossingen. Een overzicht van toegepaste 

technologieën en hun specificaties. 
<afbeelding 1 – overzicht huidige situatie>

Elektrisch verwarmen 
(e-boiler)

Concentrated 
Solar Power 

Warmtepomp

GeothermieBiomassa 

Groen gas 
en biogas

Restwarmteterugwinning



Restwarmteterugwinning

Energie die u hergebruikt hoeft u niet te betalen.  

Een belangrijke start bij de energietransitie is volgens 

ENGIE het optimaal hergebruiken van restwarmte.  

Elk bedrijf heeft een aanzienlijke hoeveelheid aan rest-

warmte. Bijvoorbeeld restwarmte uit een eindproduct 

dat afkoelt (zoals gesteriliseerde melk) of restwarmte 

van koudeinstallaties. Door de warmte uit het ene 

productieproces op te vangen en te hergebruiken in een 

ander proces, gaan we energieverbruik en -verspilling 

tegen. Een andere mogelijkheid is restwarmte uit de 

directe omgeving gebruiken, bijvoorbeeld uit nabijgelegen  

datacenters.

Specificaties:
• COP: afhankelijk van warmtebron

•  Investeringskosten/MW thermisch:  

afhankelijk van warmtebron

Voordelen:
•  Al mogelijk zodra er een geschikte bron  

restwarmte is 

•  Maakt gebruik van bestaande warmte die anders 

verloren zou gaan

• Zeer duurzaam

• Kan gecombineerd worden met warmtepompen

Uitdagingen: 
•  Energierekening zal hoger zijn omdat er meer 

elektriciteit gebruikt wordt per eenheid warmte 

(subsidie kan dit mitigeren)

Meest geschikt voor:
•  Bedrijven met laagwaardige warmtevraag  

(bij directe toepassing)

•  Bedrijven met warmtebronnen in directe  

omgeving (buren)

Meer lezen over maatwerkoplossingen in  

restwarmtebenutting en warmteopwekking?  

Ga naar www.restwarmtebenutten.nl en  

download het gratis kennisdocument  

‘Duurzame invulling van warmtebehoefte’.
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10MW1MW100kW10kW

200°C200°C

180°C180°C

160°C160°C

140°C140°C

120°C120°C

100°C100°C

80°C80°C

60°C60°C

40°C40°C

20°C20°C

Capaciteit

Temperatuur Temperatuur

Hybride warmtepomp

Stoom-
recompressie

CO2 transkritisch

Warmtepompen HFO

Warmtepompen HFK

WTW koelinstallaties

NH3 compressie-warmtepomp

Warmtepomp

Met een warmtepomp maken we slim gebruik van de 

restwarmte uit processen in uw bedrijf. We waarderen 

de restwarmte van lage temperatuur op naar warmte 

op hoge temperatuur met behulp van (duurzaam 

opgewekte) elektriciteit. Zo is slechts 1 deel elektrische 

energie nodig om 2 tot 12 delen warmte op te wekken. 

Voor een optimale energie-efficiëntie streven we naar 

een zo klein mogelijke temperatuurlift: het verschil 

tussen de brontemperatuur en de temperatuur die nodig 

is voor het (eerste) proces in de cascade. Hoe kleiner 

die stap, hoe hoger het rendement van de warmtepomp 

(COP). Voor een proces dat stoom van 150°C vraagt, 

leveren we dus idealiter stoom van 160°C. 

Specificaties:
•  COP: 2-12 (afhankelijk van temperatuurlift tussen 

restwarmte en warmtevragende proces) 

•  Investeringskosten/kW thermisch: 200-1.000 €/kWth

•  Variabele kosten: uw stroomprijs gedeeld door de COP

Voordelen:
•  Zeer zuinig (lagere energiekosten dan bij elektrisch 

verwarmen)

•  Volledig duurzaam als resterende benodigde 

energie duurzaam is opgewekt 

•  Lager aansluitvermogen benodigd in vergelijking 

met direct elektrisch verwarmen

• Eenvoudig te combineren met koeling

Uitdagingen: 
•  Extra leidingen en verbindingen nodig 

•  Mogelijk nieuwe warmtewisselaars nodig

Meest geschikt voor:
•  Bedrijven met meerdere warmtevragen en  

-bronnen (omgevingswarmte, restwarmte,  

warmte uit chemische processen)

•  Bedrijven met koel- en warmtevraag die ruimte 

hebben voor extra leidingen en verbindingen
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Elektrisch verwarmen (e-boiler)

E-boilers zijn ketelvaten met elektrische warmtespiralen 

of metalen elektrodes. Door direct elektriciteit toe te 

passen verhitten de elektrische elementen het water 

tot stoom of warm water. Dit vergt een aanzienlijke 

elektrische aansluiting, maar genereert geen of weinig 

emissies. Een e-boiler kan snel reageren op signalen en 

behaalt vlug de vereiste temperatuur. Met de investering 

in een e-boiler kunt een SDE++-subsidie krijgen en 

direct uw aardgasverbruik reduceren. U gebruikt dan 

1 deel elektrische (duurzaam opgewekte) energie om 

1 deel warmte op te wekken. 

Voor elektrisch verwarmen bestaan meerdere mogelijk-

heden. Zo kunnen we uw gasgedreven stoomketel 

vervangen door een e-boiler (> 1 MW), of een process 

heater (< 1 MW). Retrofitten is theoretisch mogelijk maar 

onze praktijkervaring toont aan dat het lastig haalbaar is.  

Een derde optie is een e-boiler naast uw stoomketel 

plaatsen, zodat een hybride methode ontstaat om pieklast 

op te vangen. Bij de hybride optie kunt u per moment 

kiezen of u elektriciteit of gas inzet om uw stoom 

op te wekken, handig als u overtollige zonnestroom 

heeft. ENGIE kan u adviseren over de meeste geschikte 

toepassing voor uw bedrijf.

Specificaties:
• COP: 0,99  

• Investeringskosten/kW thermisch: 150-200 €/kWth 

• Variabele kosten: uw stroomprijs plus lage opex 

•  Subsidie via SDE++ is mogelijk over de eerste  

3000 vollasturen en vergoed het verschil tussen de 

elektriciteitsprijs en de gasprijs plus de CO2-prijs 

voor ketels groter dan 5 MW

Voordelen:
•  Kan snel op- en afschalen, dus additioneel te ge- 

bruiken voor een betere balans in het elektriciteitsnet 

• In grotere gasketels is retrofitten (beperkt) mogelijk 

• Benodigde energie kan duurzaam opgewekt worden 

•  Kan dicht bij het warmtevragende proces geplaatst 

worden  

Uitdagingen: 
•  Energierekening zal hoger zijn omdat er meer 

elektriciteit gebruikt wordt per eenheid warmte 

(subsidie kan dit mitigeren)

•  Beperkt tot het vermogen van de elektrische 

aansluiting op het net   

Meest geschikt voor: 
•  Bedrijven met grotere ketels (>1 MW) en 

ruime elektrische aansluiting of met eigen 

elektriciteitsopwekking  

•  Bedrijven die snel willen verduurzamen of  

overtollige stroom hebben

•  Optie tot retrofitten geschikt voor middelgrote 

ketels (1-10 MW) 

Warmtewisselaar

16 ENGIE  |  Stoom en warmte zonder gas 

05  Welke technologische oplossingen zijn er?

Elektrode

Sproeiers

Elektriciteit



Biomassa 

Bij de verbranding van biomassa komt stoom of hoog-

waardige warmte vrij die direct bruikbaar is in het 

industriële proces. Hiervoor is een verbrander nodig  

die de biomassa kan verstoken. Vaak wordt bij biomassa  

gedacht aan houtige massa, zoals snoeihout of steigerhout.  

Maar deze vormen van biomassa zijn niet duurzaam: 

met het verbranden van hout – nota bene een opslag 

voor CO2 – komt juist CO2 vrij. Bovendien moet dat hout 

vaak van ver aangevoerd worden, wat de CO2-uitstoot 

opvoert. Daarnaast komen er ook andere vervuilingen 

uit de verbranding en het transport van hout, zoals 

stikstofoxide en fijnstof. Voor een businesscase die wel 

duurzaam is, komt de biomassa dan ook uit uw eigen 

bedrijf of uit een bedrijf in de buurt. Geschikte biomassa 

zijn bijvoorbeeld cacaodoppen uit een cacaofabriek 

en de pulp uit een papierfabriek. Hiermee kunt u 

afvalstromen slim benutten en heeft u een natuurlijke 

bron voor (een deel van) uw warmtevraag. 

Specificaties:
• COP: afhankelijk van gekozen biomassa soort 

•  Investeringskosten/kW thermisch: afhankelijk  

van gekozen biomassa soort (bijvoorbeeld voor 

houtpellets 800-1200 €/kW)

•  Variabele kosten: afhankelijk van gekozen biomassa 

(bijvoorbeeld 0 €/MWh voor uw eigen restproduct 

of 30-70 €/MWh voor houtpellets)  

Voordelen:
•  Hoge stoomkwaliteit mogelijk 

•  Een-op-een vervanging van stoomketel

•  Mogelijk op grote schaal

Uitdagingen: 
•  Gegarandeerde toelevering nodig 

•  Ruimte nodig voor aanvoer en opslag biomassa 

•  Stikstof- en fijnstofemissies

Meest geschikt voor: 
• Bedrijven met overige biomassa 

• Bedrijven met hoge kwaliteit stoomvraag

• Bedrijven met een energievraag van >0,5 MW
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Groen gas en biogas  

Biogas ontstaat door organisch restmateriaal zoals slib, 

mest, bermgras en gft-afval te vergisten in een vergister. 

Bacteriën zetten het materiaal daarbij om in biogas.  

Dit biogas is nog bevuild met andere stoffen, zoals water 

en koolstofdioxide. Door het te zuiveren verandert het 

biogas in groen gas, een duurzaam alternatief voor 

aardgas. Groen gas heeft dezelfde samenstelling als 

aardgas en kan daarom op het bestaande gasnet worden 

aangesloten. Alle bedrijven met een gasaansluiting 

kunnen hier gebruik van maken, zonder dat er aan-

passingen nodig zijn aan de gasgestookte stoomketel. 

Uw bedrijf dus ook. Door de beperkte beschikbaarheid 

van organisch restmateriaal is deze oplossing met name 

interessant voor bedrijven die een relatie hebben met 

agrarische bedrijven met bronnen van biomassa of 

afvalstromen, zoals veevoerproducenten. 

Specificaties:
•  COP: gelijk aan dat van een gasgestookte 

stoomketel

•  Prijs groen gas: 50-100 €/MWh

Voordelen:
•  Hoge temperaturen mogelijk 

•  Geen aanpassingen nodig aan bestaande stoomketel 

•  Ketensamenwerking met buren, klanten en/of 

leveranciers 

Uitdagingen: 
•  Toevoer biomassa of afvalstromen moet  

continu zijn 

• Beperkt aanbod

Meest geschikt voor: 
•  Bedrijven met een relatie met agrarische bedrijven 

•  Bedrijven met een kleinere gasvraag (<1 MW) 

vanwege beperkte aanbod
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Geothermie 

Bij geothermie boren we 2 putten van minimaal 3 kilo-

meter diepte naar de waterdragende laag in de aarde. 

In de ene put pompen we heet water omhoog, in de 

andere put pompen we afgekoeld water terug. Hoewel 

de temperatuur in Nederland van plek tot plek verschilt, 

is het elke kilometer diepte 30°C warmer. Bij 4 kilome-

ter diepte bedraagt de watertemperatuur 120°C. Deze 

warmte is goed te gebruiken voor laagwaardige stoom 

of hoogwaardige warmwatertemperaturen. Voor een 

effectieve cascade kunnen we de warmte ook opwaard-

eren met een warmtepomp. 

Een kosteneffectieve geothermiebron is snel al 8 tot 

10 MW in omvang, groter dan de warmtevraag van de 

meeste bedrijven. Daarom is geothermie ideaal voor 

bedrijven die de warmtebron met andere ondernemin-

gen uit de buurt willen benutten. ENGIE heeft inmiddels 

veel ervaring opgedaan met het oprichten van joint 

ventures, waarbij meerdere bedrijven de warmteput 

ontwikkelden en exploiteren.  

Specificaties:
•  COP: 10 - 20 (wel lager in combinatie met een 

warmtepomp)

•  Investeringskosten/kW thermisch: afhankelijk  

van de diepte en de eventuele aanwezigheid van 

een warmtenet of warmtepomp

•  Variabele kosten: relatief laag

Voordelen:
•  Hoge temperaturen mogelijk  

•  Zeer duurzaam en emissievrij  

•  Mogelijk om te combineren met een warmtepomp 

•  Constante watertoevoer water flow 

Uitdagingen: 
•  Trajecten kunnen lang duren (circa 4 jaar als er  

al een opsporingsvergunning is)

•  Geen back-up voor de bronpomp

•  Angst voor boringen bij omwonenden  

Meest geschikt voor: 
•  Bedrijven die gesitueerd zijn boven een  

geschikte aardlaag  

•  Bedrijven met een continue warmtevraag 

•  Bedrijven met een warmtevraag van minimaal  

8 MW, tenzij een warmtenet met buren gevormd 

kan worden
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Wat bepaalt de keuze voor de juiste technologie? 

06  Hoe maakt ENGIE een stoom- en 

warmtevoorziening zonder gas mogelijk?

Om uw energieverbruik drastisch terug te dringen en 

tegemoet te komen aan de maatschappelijke eisen voor 

verduurzaming, kijken we graag hoe we de stoom- en 

warmtevoorziening in uw bedrijf kunnen optimaliseren. 

Daarvoor heeft ENGIE alle kennis en ervaring in huis.

Factoren die meewegen in het ontwerp van 

de ideale stoom- en warmtevoorziening: 

• de warmtevraag van uw processen

• de eventuele koudevraag van uw processen

•  het vervangingsmoment van bestaande 

productiemiddelen

• de soorten processen (continuproces of batchproces)

• de beschikbare restwarmte 

•  de aanwezigheid van eventuele warmtebronnen  

in de omgeving 

• de locatie van uw bedrijf 

• de beschikbare ruimte in en om uw pand

•  de afstand die de warmte naar processen moet 

overbruggen

•  uw budget: in één keer of jaarlijks betalen voor de 

investering

De meest eenvoudige manier om stoom te produceren zonder gas is retrofitten. Hierbij bouwen we uw 

gasgestookte stoomketel om door een elektrisch element in een waterbad in te brengen. De stoomketel 

functioneert dan als elektrische ketel. Maar in feite doet u uzelf daarmee tekort: het is energetisch niet 

efficiënt en u moet de ketel op termijn alsnog vervangen. 

“Onze installatie leidt zelfs 

bij lage energieprijzen tot 

een jaarlijkse besparing van 

ruim 40.000 euro” 

Jos Koedijk, pluimveeslachterij Remkes
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Net zo relevant zijn de eisen van uzelf. Misschien wilt u 

bepaalde productiemethoden of de routing aanpassen. 

Misschien verkiest u verduurzaming boven het energie- 

verbruik of vindt u beide factoren net zo belangrijk. 

Misschien heeft u specifieke toekomstwensen. 

Met andere woorden: een perfecte stoom- en warmte- 

voorziening zonder gas is geheel situatieafhankelijk. 

Waar voorheen vaak per proces een technologische 

oplossing werd geboden om stoom en warmte mee te 

maken, kijkt ENGIE over de processen en uw bedrijfs- 

muren heen. Zo realiseren we met een combinatie van 

diverse technologische oplossingen de meest duurzame, 

integrale stoom- en warmtevoorziening op maat. 

Blijkt een centrale oplossing het meest gunstig voor  

de warmtestromen binnen uw bedrijf? Dan vervangen 

we uw gasgestookte ketel door een warmtepomp of 

elektrische stoomketel (e-boiler) van waaruit alle  

processen worden gevoed. De keuze daartussen hangt 

weer af van de hoeveelheid stoom die uw processen 

vragen. Heeft u meer dan 5 MW stoom nodig, dan is 

het economisch voordeliger om te investeren in een 

warmtepomp. Is de stoombehoefte kleiner, dan is het 

bijvoorbeeld zinvoller om elektrisch te verwarmen. 

06  Wat bepaalt de keuze voor de  

juiste technologie?

“Meedenken en blijven 

meedenken, dat is ENGIE”

Johan Verheij, aardappelverwerker Aviko

21 ENGIE  |  Stoom en warmte zonder gas 



22 ENGIE  |  Stoom en warmte zonder gas 

Toekomstige technologieën 

Concentrated Solar Power

Met Concentrated Solar Power (CSP) gebruiken we 

zonnestralen die we met behulp van paraboolspiegels 

naar eenzelfde punt focussen. Op dat punt bevindt zich 

een collectorbuis: een in de lengte gehalveerde buis 

waar vloeistof doorheen gaat. Doordat alle zonnestralen 

hier samenkomen, is het mogelijk om de vloeistof tot 

wel 400°C te verwarmen. Op deze manier kunnen we 

dus duurzame warmte produceren. Een warmtewisselaar 

brengt de hitte vervolgens over naar het gewenste 

productieproces. Gebruikt u de hitte niet direct of heeft 

u hitte over, dan kunt u die opslaan in een buffervat of 

verkopen. Zelfs enkele uren na zonsondergang is het 

nog mogelijk om warmte te produceren. Hiervoor zijn 

verschillende vloeistoffen op de markt.

De ontwikkelingen in stoom- en warmte- 

technologie volgen elkaar in rap tempo op.  

ENGIE voert graag samen met u een pilot uit 

met een van de volgende technologieën. 

07  Toekomstige technologieën

Specificaties:
•  Levert 20-25% van een continu draaiende fabriek 

op jaarbasis

•  2700 m2 ruimte nodig voor 1 MWth

•  Investeringskosten/kW thermisch:  

25-100 €/kW thermisch

• Variabele kosten: zeer laag 

Voordelen:
• Zeer duurzaam

• Hoge temperaturen mogelijk (tot 400°C)

Uitdagingen: 
•  Afhankelijk van zonneschijn, dus meest  

effectief in lente en zomer en minst effectief  

in herfst en winter 

• Veel ruimte nodig voor opstelling

Meest geschikt voor:
• Bedrijven met oppervlakteruimte 

• Bedrijven met hogere warmtevraag in de zomer

• Bedrijven met dag- en avondproductie

Collectorbuis

Buffervat

Warmtewisselaar



Warmteopslag van basaltstenen
Er wordt al lang gezocht naar methodes om op grotere 

schaal warmte op te slaan. Een van de nieuwste 

vormen van energieopslag is een bunker gevuld met 

basaltstenen. Hierbij zetten zonnepanelen op de bunker 

zonne-energie om in warmte. De steenmassa warmt zo 

op tot 500°C. Een kubieke meter basalt kan 200 kWh 

aan warmte opslaan. Goede isolatie houdt het basalt 

warm. Door koude lucht door het systeem te blazen, 

komt de warmte uit het basalt vrij die bruikbaar is in 

een industrieel productieproces. 

Warmteopslag in de grond
Een andere methode van warmte opslaan is onder-

grondse warmteopslag. Het warmteoverschot dat zomers 

ontstaat wordt dan ondergronds opgeslagen. In de 

winter wordt die warmte weer benut. In de tuinbouw-

sector wordt grootschalige ondergrondse warmtetoeslag 

voor lagere temperatuurniveaus al langer toegepast. 

Hoge temperatuur warmteopslag behoeft geen complexe 

technieken, het is met name belangrijk om nauwkeurig 

vast te stellen waar de ondergrond precies geschikt is 

hiervoor en waar die het beste is te combineren met de 

bovengrondse infrastructuur. 

IJsverwarming 

IJsverwarming is een manier om overtollige zomer-

warmte op te slaan in een ondergrondse waterbuffer. 

Als het koude seizoen aanbreekt, wordt het water 

in de buffer gecontroleerd afgekoeld tot het vriespunt. 

Bij de overgang van koud water naar ijs komt een grote 

hoeveelheid energie vrij die gebruikt kan worden voor 

bijvoorbeeld gebouwverwarming. Zodra het klimaat 

warmer wordt draait het principe om: het koelen van 

een gebouw is dan mogelijk door kou aan de buffer 

te onttrekken. Tegelijkertijd kan warmte in de buffer 

worden opgeslagen. ENGIE paste deze technologie 

op kleine schaal toe bij het Huis van de Gemeente in 

Panningen (Limburg).

Acoustic heating and cooling
Een thermo-akoestische warmtepomp of koeling levert 

warmte of koude op basis van geluidsgolven. De geluids-

golven ontstaan door trillingen van gas (helium) en druk 

in een gesloten drukvat. Op plaatsen waar de geluidsgolf 

wordt samengedrukt komt warmte vrij, op plaatsen 

waar meer ruimte is komt koude vrij. Deze warmte of 

koude kan vervolgens worden getransporteerd naar het 

juiste productieproces. Door de pomp te voeden met 

restwarmte is de techniek zeer duurzaam.  

Fuel cells
Met fuel cells (of brandstofcellen) is het mogelijk om de 

energie die is opgeslagen in energiedragers als waterstof 

of aardgas om te zetten in elektriciteit en warmte. In het 

apparaat gaan waterstof, zuurstof of (bio)gas een chemi-

sche reactie met elkaar aan, waarbij energie vrijkomt in 

de vorm van elektriciteit en warmte. Hoewel een fuel cell 

qua werking lijkt op een batterij, heeft de fuel cell geen 

beperkte capaciteit: door steeds opnieuw een energie-

drager toe te voegen kan hij elektriciteit en warmte 

blijven produceren in een breed scala aan temperaturen. 

Er bestaan ook brandstofcellen waarbij het omgekeerde 

proces mogelijk is: elektriciteit inbrengen voor de 

productie van brandstof, die weer gebruikt kan worden 

op het moment dat er een warmtevraag is. Met de inzet 

van een fuel cell stoot u geen stikstof, fijnstof en CO2 uit.
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Wat is de energieconsumptie van onze fabriek?  

En waar liggen mogelijkheden om te besparen?  

Met die vragen deed voedingsmiddelenproducent 

Zwanenberg Food Group, bekend van onder meer de 

merken Kips en Unox, een energiescan. Dat leidde  

tot diverse besparingsprojecten. ENGIE Refrigeration 

voerde daar een van uit: het ontwerpen en installeren 

van een warmteterugwinningsysteem.

Investering in drie jaar terugverdienen  
De vestiging van Zwanenberg in Oss telt diverse koel-  

en vriescellen. Daar wachten duizenden kilo’s vlees 

op verwerking tot vleeswaren, gril- en leverworst 

en vleesconserven. De koelinstallatie stoot flink wat 

restwarmte uit. Warmte die Zwanenberg voorheen via 

de condensor aan de achterkant van de installatie afgaf 

aan de buitenlucht, maar eigenlijk goed kon gebruiken. 

Water voor productie- en schoonmaakprocessen werd 

namelijk met een stoomketel opgewarmd. Een kostbare 

operatie vanwege het hoge gasverbruik.

“In feite vernietigden we op twee plaatsen energie: 

bij de afgifte van warmte aan de buitenlucht en bij de 

verwarming met de stoomketel. Het was dan ook geen 

verrassing dat een warmteterugwinningsysteem inclusief 

warmtepomp als een van de besparingsmogelijkheden uit  

de bus kwam. Tegelijkertijd sluiten we daarmee aan op 

de ambitie van de overheid om in 2050 zonder aardgas 

te produceren”, zegt maintenance manager Grad van 

Schijndel. Bij de energiescan was de totale energie-

consumptie doorberekend. Daardoor waren de eisen 

aan de warmteterugwinningsinstallatie al duidelijk: 

De gasloze stoom- en warmtevoorziening van ENGIE is met succes  

beproefd in de praktijk. We tonen u de meerwaarde van het systeem.

Vraag: ontwerp en installeer een systeem dat restwarmte gebruikt 

en verhoogt in temperatuur. 

Referentie: Zwanenberg Food Group in Oss
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het systeem moest 4.000 uur per jaar 2.275 kW 

kunnen verwarmen en in 3 jaar terugverdiend worden. 

“We legden onze ontwerpvraag neer bij ENGIE, 

dat al bijna 20 jaar onze koeltechnieken verzorgt. 

Een betrouwbare partner is dan een logisch startpunt 

voor zo’n vraagstuk.”

Koelinstallatie als warmtebron 
ENGIE stelde voor om de warmtepompinstallatie in het 

bestaande bedrijfsproces in te passen. Van Schijndel: 

“Het ontwerp op maat en het leidingwerk paste precies 

in de krappe machinekamer. Dat was voor ons een  

groot voordeel vanwege de hoge hygiëne-eisen in  

de productieruimten. Met een standaard warmtepomp 

was dat nooit gelukt. Tijdens het installeren werkten  

de installateurs en projectleider van ENGIE zeer zelf-

standig. Behalve de reguliere overleggen had ik er geen 

omkijken naar.”

Eind 2017 is de installatie van het warmteterugwinning- 

systeem voltooid. Sindsdien staat de warmtepomp in de 

koelruimte. Juist daar komt veel bruikbare restwarmte 

vrij. Jos Vroom, projectmanager bij ENGIE Refrigeration, 

licht toe: “De ammoniakkoelinstallatie haalt warmte uit  

producten. Waar die warmte normaal via de condensor  

aan de achterkant van de koelinstallatie wordt afgegeven  

aan de omgeving, pakt de warmtepomp die warme 

gassen van 30°C op. Een wisselaar in de warmtepomp 

zorgt ervoor dat water van 10°C daarmee wordt  

opgewarmd tot 53°C. Dat is goed bruikbaar voor  

verschillende productie- en schoonmaakprocessen.”

Energiebesparing van 95% 
De ingebruikname van de warmtepomp voelt Zwanenberg  

direct in de portemonnee. Waar de stoomketel jaarlijks 

9.100.000 kWh energie nodig had voor de verwarming 

van water, heeft de warmteterugwinningsinstallatie met 

de warmtepomp voldoende aan 464.000 kWh per jaar. 

Dat is slechts 5% van wat het ooit was. Op jaarbasis 

scheelt dat bijna €170.000 euro. Milieutechnisch is de  

winst ook groot: dankzij de warmtepomp stoot de levens- 

middelenproducent per jaar 1.765 ton CO2 minder uit, 

wat gelijkstaat aan de gemiddelde uitstoot van ruim 

700 benzineauto’s per jaar. “Daarnaast hoeft de condensor  

van de koelinstallatie minder werk te verrichten om 

de warmte uit de koeling af te voeren. Dat komt omdat 

de warmtepomp de warmte al in de koelinstallatie 

opneemt”, zegt Vroom.

“Warmteterugwinning levert 

direct een kostenbesparing op” 

Grad van Schijndel, maintenance  

manager Zwanenberg Food Group

95% €170.000

1.765 

8.636.000

3JAAR

energie-
besparing

besparing per jaar

ton CO2 
besparing per jaar 

kWh minder per jaar

terug-
verdientijd
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Meer informatie?

Tjalling Huizinga

Noord- en Oost-Nederland

+31 6 517 65 986

tjalling.huizinga@engie.com

Gert-Jan Regtuit

West-Nederland

+31 6 137 88 370

gertjan.regtuit@engie.com

Chantal Gommers

West-Nederland

+31 6 538 201 66

chantal.gommers@engie.com

Maurice Janssens

Zuid-Nederland

+31 6 515 71 547

maurice.janssens@engie.com

engie.nl > Food & Beverage
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Wat is de meerwaarde van ENGIE?

Bij ENGIE hebben we alle disciplines in huis om de 

mogelijkheden voor uw bedrijf te onderzoeken en te 

exploiteren. Daardoor bieden we geen productoplossing, 

maar een integrale oplossing op maat voor alle benodigde 

stoom en warmte. En wellicht nog belangrijker: we leveren 

niet zozeer een warmtepomp of andere duurzame 

oplossing, maar een prestatie (COP) en dus zekerheid. 

ENGIE kan u ook een aanbieding doen voor het onder-

houd en beheer van uw installatie. Hierbij profiteert 

u van één aanspreekpunt en service op afstand. 

Benieuwd naar uw mogelijkheden voor  

energiebesparing en de verduurzaming van  

uw stoom- en warmteproductie? Vraag om  

een quickscan. ENGIE biedt u dan een globale  

businesscase op basis van uw huidige  

situatie (processen, waarden en kosten).

https://www.engie.nl/zakelijk/markten/food-en-beverage

