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De energietransitie: technologie maakt het 

mogelijk 

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft Nederland als 

doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te 

verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De industrie moet 

jaarlijks 14,3 Mton minder CO2 gaan uitstoten. De energietransitie die 

hiervoor noodzakelijk is, betekent een gigantische opgave. Een opgave 

waar ik samen met de technologische industrie in al haar diversiteit graag 

een bijdrage aan lever. 

FME is de ondernemersorganisatie van de technologische industrie waar 

2.200 bedrijven bij zijn aangesloten. FME vertegenwoordigt energie-

intensieve bedrijven die een grote opgave hebben en fors moeten 

investeren, maar ook bedrijven die met duurzame technologie een 

bijdrage leveren aan de energietransitie en hierin economische kansen 

zien. Hiermee vertegenwoordigt FME een van de meest diverse 

industrieën van Nederland, waarin kansen en uitdagingen van de 

energietransitie gebundeld zijn. 

Onze visie: de technologische industrie als aanjager van de 

energietransitie

De energietransitie vraagt om moderne en duurzame technologische 

oplossingen. Technologie is immers het fundament voor de 

verduurzaming van gebouwen, industrie, energieopwekking en mobiliteit. 

FME ziet het dan ook als haar missie energietransitie in de eigen sector en 

bij anderen te versnellen. 

Onze opdracht: -49% CO2 in 2030

In de ‘FME Routekaart voor de technologische industrie’ is door 

Berenschot onderzocht hoe de FME-leden zelf tot vergaande CO2-

reductie kunnen komen. De producten en innovaties van de 

technologische industrie kunnen bovendien ook een bijdrage leveren aan 

CO2-reductie in andere sectoren. De opgedane kennis en ervaring kan 

vervolgens ook  worden toegepast in andere landen. Het oplossen van de 

klimaatproblematiek wordt daarmee ook een kans voor Nederlandse 

bedrijven in het buitenland. 

Foto 
“ Technologie is het fundament voor de 

verduurzaming van gebouw en, industrie, 

energieopw ekking en mobiliteit . FME ziet het dan 

ook als haar missie energietransit ie in de eigen 

sector en bij anderen te versnellen.”

- Ineke Dezentjé, Voorzit ter FME  
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De klimaatkansenkaart – inspirerende voorbeeldencases

In deze kansenkaart geven wij een overzicht van mogelijkheden 

waarmee technologische bedrijven CO2-reductie faciliteren in andere 

sectoren. We presenteren inspirerende voorbeeldcases die 

demonstreren hoe het slim gebruik van technologie in de komende 

jaren kan leiden tot meer energie- en CO2-besparing. De 

Kansenkaart bevat vooral cases van bedrijven die nu al door andere 

bedrijven en organisaties in al deze sectoren toegepast kunnen 

worden. Ik noem als voorbeelden: het ontwerp van zuinigere 

elektromotoren, ledverlichting, energieopslag, de introductie van 

efficiënte warmtepompen en de ontwikkeling van slimme 

systeemoplossingen. Daarnaast zijn, waar mogelijk, ook 

rekensommen gemaakt die per case weergeven wat de energie of 

CO2 besparing is, de terugverdientijd en het effect bij opschaling van 

de technologie. We maken hiermee de oplossingen concreet en 

direct toepasbaar. 

Tenslotte wil ik alle bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van 

deze opgave en de bedrijven die daarbij kunnen helpen, veel succes 

wensen. 

Ineke Dezentjé

Voorzitter FME 

Voorwoord



Technologie voor 

maatschappelijke 

uitdagingen
De grote maatschappelijke uitdagingen op het 

gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en 

veiligheid hebben één ding gemeen: technologie 

speelt een sleutelrol om deze uitdagingen op te 

lossen. Nederland heeft daarbij een goede 

uitgangspositie met een sterke technologische 

industrie en een wijdvertakte ict-infrastructuur. 

Voor de energietransitie is versnelling door 

technologie vanuit maatschappelijk én 

economisch oogpunt cruciaal. Het is de enige 

manier om aan internationale afspraken te 

voldoen en de samenleving te verduurzamen, 

maar ook om internationaal voorop te lopen met 

innovatie en de economische vruchten daarvan te 

plukken. Technologie ligt immers aan de basis 

voor het realiseren van een schoner en slimmer 

energiesysteem in 2030 en 2050. Denk aan 

elektrische voertuigen voor schone mobiliteit, 

recyclingstechnologieën voor de terugwinning 

van grondstoffen, en de inzet van Internet of 

Things voor slim energiemanagement. Met de 

introductie van deze technologieën wordt de 

innovatiekracht van Nederland de komende jaren 

extra belangrijk. Technologische bedrijven zijn 

aan zet om de schoonste en efficiëntste 

technologieën voor het toekomstige 

energiesysteem te ontwerpen en op de markt te 

brengen.
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Technologische oplossingen in 

4 sectoren…

Industrie

Energie

Mobiliteit

Gebouwde Omgeving 

…gerangschikt naar 5 thema’s

Energiebesparing

Circulariteit

Elektrificatie en opslag

Duurzame energie

Automatisering en digitalisering

De technologische oplossingen in deze Klimaatkansenkaart 

worden gepresenteerd in de vorm van bedrijfscases. Het gaat 

om voorbeelden van innovatieve technologieën, die dienen ter 

inspiratie. Waar mogelijk is per case aangegeven wat de 

energie- of CO2-besparing is en de terugverdientijd. 

Deze concrete en direct toepasbare cases bieden geen 

uitputtend overzicht van technische mogelijkheden. Er is geen 

ranking aangebracht in energie- CO2- of kostenbesparingen. 

Voor toepassing in de eigen situatie wordt altijd aangeraden 

een volledige scan van het bedrijfsproces te doen.  
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Industrie 

• Elektrificatie-

systemen

• Procestechnologie 

met hoge efficiëntie

• Duurzame energie in 

de industrie

• Hergebruik van 

grondstoffen en 

restwarmte

Elektriciteit Mobiliteit
Gebouwde 

omgeving

Opgave

Klimaatakkoord

14,3 

Mton

• Grootschalige 

introductie van 

nieuwe 

energiedragers en 

productietechnieken

• Elektrificatie en 

flexibilisering

• Technologie en kennis 

voor de opzet van 

Smart Grids

• Opslag en conversie

• Schone 

aandrijvingen

• Zero emissie vervoer 

in steden 

(vrachtwagens, 

bussen, auto’s) 

• Technologie voor 

laad- en 

tankinfrastructuur

• Zuinige en verbonden 

LED-verlichting

• Productie en 

toepassing van 

warmtepompen en cv-

ketels op waterstof

• Steeds efficiëntere 

zonnepanelen 

• Energie efficiënte 

klimaatinstallaties en 

energie-

beheersystemen

Opgave 

Klimaatakkoord

20,2 

Mton

Opgave

Klimaatakkoord

7,3

Mton

Opgave

Klimaatakkoord

3,4

Mton

Technologiebedrijven kunnen bijdragen aan de energietransitie van elk sector:  
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Technologie voor de energietransitie in 5 thema’s

Automatisering en digitalisering 
Het slim sturen van energie en informatie door middel van kunstmatige intelligentie (Big Data, IoT) om energie te besparen, 

afval te voorkomen, en processen te optimaliseren. Daarbij werken bedrijven aan concepten als Smart Grids, Smart Homes, 

en Smart Maintenance. 

Duurzame energie
De materialen en technologieën voor zonnepanelen, windmolens, waterstof en energie uit water, inclusief de inpassing van deze

nieuwe energiedragers in het systeem. Bijvoorbeeld door het installeren van ‘building integrated PV’ in kantoorgebouwen of op 

groter niveau, het opstellen van een waterstofketen met productie van waterstof uit windenergie en distributie daarvan voor 

mobiliteit. 

Elektrificatie en opslag
Apparatuur die bedrijven en huishoudens in staat stelt over te stappen op elektrisch gedreven processen, zoals 

warmtepompen en elektrische boilers. Ook verbeterde opslagmogelijkheden (zoals accu’s) en grootschalige systemen voor 

seizoensopslag (waterstof) vallen binnen deze categorie.

Circulariteit
Innovatieve technologie voor recycling van materiaal, technologie voor het hergebruik van (natuurlijke) grondstoffen, het 

ontwerp van producten met een langere levensduur, lager energieverbruik, etc. Door het gebruik van circulaire 

businessmodellen, zoals product-as-a-service bij LED-verlichting systemen, vindt CO2-reductie in de hele keten plaats. 

Energiebesparing
Energiezuinige producten, zoals LED-verlichting, pompen en warmteterugwinning en -uitkoppeling

met hoge efficiëntie. Andere voorbeelden zijn schonere motoren van voertuigen, innovatieve en lichtere materialen en 

procesoptimalisatie. 
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1. Oplossingen voor de verduurzaming van de industrie 

Circulariteit

CCU, hergebruik van natuurlijke 
grondstoffen en restwarmte; 
verlenging van de levensduur van 
industrieel equipment

Elektrificatie en 
opslag 

Van gas naar 
elektrisch 
gedreven 
processen, 
Power to X; 
opslag en 
hergebruik van 
industriële 
bijproducten

Digitalisering

Energiemanagement-systemen 
en automatisering van 
operationele processen 

Energiebesparing 

Pompen en 
processen met 
extra hoge 
efficiëntie

Duurzame energie

Waterstoftechnologie, 
efficiënte zonnepanelen 
en windmolens en 
energie uit water

De industrie heeft als opgave om in 2030 jaarlijks 14,3 Mton CO2 te 

besparen. Voorliggende oplossingen om tot een dergelijke 

besparing te komen zijn onder andere groene waterstof, Carbon 

Capture Utilization and Storage (CCUS), elektrificatie en hoge 

temperatuur warmtepompen. Voor een groot deel van deze 

oplossingen is nog innovatiekracht benodigd. De technologische 

industrie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

In de afgelopen jaren zijn technologieën ontwikkeld die de potentie 

hebben om grote CO2-besparingen in de industrie te realiseren. 

Denk daarbij aan methoden om warmte uit vervuilde rookgassen 

terug te winnen en om grondstoffen, zoals metalen, te 

hergebruiken. Maar ook methoden om beter inzicht te krijgen in 

energieverbruik, zoals slimme energiemonitoringssystemen die 

zorgen voor ‘smart manufacturing’ en ‘smart maintenance.’

Direct toepasbaar...

Potentieel direct toepasbare innovaties zijn onder andere de 

elektrificatie van (lage-temperatuur) processen, 

warmteterugwinning en zeer efficiënte aandrijvingen. 
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Over KSB

KSB is een wereldwijde fabrikant van pompen en

afsluiters en biedt daarbij een uitgebreid scala aan

serviceactiviteiten. KSB biedt pompen met hoge

energie-efficiëntie en draagt bij aan de verlaging van het 

energieverbruik in bestaande en nieuwe installaties.

Voorbeeldcase Industrie 

“Er valt enorm veel te winnen door optimalisatie van 

bestaande pompinstallaties. Nieuwe technologieën zoals 

geregelde synchroonreluctantiemotoren en de hier 

getoonde magnetische koppelingen helpen ons daarbij.” 

- Nico Gitz, Managing Director KSB Nederland B.V.

Magnetische innovatie in de industrie 

Bij Tata Steel in IJmuiden heeft KSB vele pompinstallaties geanalyseerd met 

het doel om het energieverbruik terug te dringen. Ongeveer 35% van het 

elektriciteitsverbruik bij Tata Steel gaat immers naar de aandrijving van 

pompen, voornamelijk bestemd voor koelwater. 

KSB heeft met partnerbedrijf Zytec geholpen in het verlagen van het 

elektriciteitsverbruik van Tata Steel. Zytec is fabrikant van contactloze 

magnetische koppelingen voor rotating equipment. Door dit type koppeling 

is het mogelijk om in industriële processen tot 50% energie te besparen en 

50% in operationele kosten. In 2016 werden contactloze magnetische 

koppelingen van Zytec geplaatst bij 4 pompunits, met een capaciteit van 400 

m3 per uur en een jaarlijks gebruik van 2,4 GWh. Deze oplossing leidde tot 

energiebesparing, minder onderhoud, minder slijtage en een langere 

levensduur van de machines.

4.320 GJ / jaar (50%) energiebesparing

Terugverdientijd: < 1,5 jaar

600 ton / jaar CO2-reductie 

“Minder onderhoud door lagere slijtage, minder 

productiestilstand door preventie van foutsituaties.”

- Lennart Vermeulen, Tata Steel Europe
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Over HeatMatrix

HeatMatrix ontwikkelde een oplossing voor het relatief grote 

aandeel aan energie dat in de industrie verloren gaat via 

rookgassen door de schoorsteen. Door de inzet van 

warmtewisselaars van polymeren, die warmte terugwinnen uit 

corrosieve en vervuilende rookgassen van verbrandings- en 

droogprocessen, kan warmte uit dergelijke rookgassen worden 

teruggewonnen. Rookgassen waar conventionele metalen 

warmtewisselaars niet tegen bestand zijn. 

De technologie van HeatMatrix kan worden toegepast in 

raffinaderijen, de petrochemie, de cementindustrie, alsmede in 

de staal-, papier-, voedsel- en chemische industrie. Afhankelijk 

van het proces kan er 5-25% aan energie worden bespaard.

Voorbeeldcase Industrie 

“De polymere warmtewisselaar van 

HeatMatrix maakt het nu mogelijk om 

energie met een goede terugverdientijd 

uit rookgas te halen. Logisch, want in de 

industrie zit in de rook uit de schoorsteen 

nog heel veel energie en die energie kan 

direct hergebruikt worden.”

- Frank Tielens, CEO Heat Matrix Group

Energiewinning in de industrie 

Nu er verschillende installaties tot 5 MW een aantal jaren draaien, gaat 

HeatMatrix een polymere warmtewisselaar met een vermogen van bijna 10 

MW installeren bij BioMCN Delfzijl. BioMCN is een methanolproducent die 

aardgas als grondstof gebruikt. BioMCN was op zoek naar een technisch en 

financieel haalbare oplossing om energie uit hun rookgas terug te winnen. 

Met de oplossing van HeatMatrix kan een zeer significante energiebesparing 

gerealiseerd worden.

310.000 GJ / jaar energiebesparing 

Terugverdientijd: 3-5 jaar 

16.912 ton / jaar CO2 -reductie 

“Terugwinning van warmte uit 

rookgas betekent een lager 

fossiel gas gebruik in onze 

methanol productie.”

- Paul Compagne, BioMCN
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Als warmtewisselaars, met een 

terugverdientijd van 5 jaar, massaal worden 

toegepast in de chemische industrie, 

raffinaderijen en overige industriële bedrijven, 

bedraagt de potentiele besparing 2,5 – 5 Mton

CO2 per jaar. 



Intern vertrouwelijk

Over Stork

Stork is een wereldwijd opererende speler in het onderhouden, 

verbeteren en verduurzamen van industriële installaties. Stork 

bouwt en houdt installaties up-to-date en zorgt ervoor dat ze 

voldoen aan de hoogste standaarden voor CO2 footprint, 

onderhoudsintervallen en beschikbaarheid. Stork is actief in een 

verscheidenheid aan industrieën, waaronder olie en gas, 

chemicaliën, metalen en mijnbouw, voedsel, farmaceutische 

producten en energieproductie. 

De energietransitie creëert randvoorwaarden die vragen om 

nieuwe normen voor ketelinstallaties en energieverbruikers. Om 

hierop in te spelen ontwikkelde Stork een hybride ketel voor 

grootschalige warmte- of stoomverbruikers. Deze Hybrid Boiler 

zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot, verhoogde 

flexibiliteit en betere redundantie.

Voorbeeldcase Industrie 

Stork verlaagt CO2-emissies in de industrie

De Hybrid Boiler is een grootschalige elektrificatieoplossing

voor industriële bedrijven, waarbij stoom uit aardgas wordt

vervangen door stoom uit duurzame elektriciteit op

momenten dat hiervan een overschot is. Het unieke aan de

hybride boiler is de schakelbaarheid van 30 seconden op een

schaal van 25 MW elektriciteit (MWe), waardoor het een commercieel erg

aantrekkelijk product is voor de inzet in flexibiliteits- en

reservecapaciteit markten. Tevens wordt er een significante

redundantie capaciteit bewerkstelligd. Bestaande

gestookte ketels kunnen veelal worden ge-upgrade tot een Hybrid

Boiler, wat het systeem makkelijk implementeerbaar maakt in vele industriële 

processen.

97.200 GJ / jaar energiebesparing 

Terugverdientijd: 3 jaar 

5.500 ton / jaar CO2 -reductie 
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Circulariteit

Elektriciteitskabels met 
langere levensduur, 
recycling van 
windmolenbladen 

Elektrificatie en 
opslag 

Ontwerp en 
productie van 
energieopslag en 
conversie voor 
diverse tijdsschalen 

Digitalisering

Smart grids voor het slim sturen 
van energie en informatie

Energiebesparing 

Hoger rendement van 
elektriciteitsomzettingen, 
kabels met minder 
netverliezen

Duurzame energie

Nieuwe energiedragers 
zoals wind, zon en 
waterstof

In 2030 heeft de elektriciteitssector een visie voor en schoon, 

betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem, waarin voor bijna 

70% aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt*. Om deze 

ambitie te bewerkstelligen zijn grootschalige technologische 

oplossingen noodzakelijk.

Leden van FME leveren technologische innovaties voor de 

elektriciteitssector op vele fronten: 

• De efficiënte omzetting van elektriciteit uit windenergie in 

waterstof;

• Slimme energie infrastructuursystemen, zoals microgrids, 

smartgrids en de levering van netten met grote geleiding;

• Het ontwerp van intelligente en grote opslagsystemen zowel 

voor dag- en nachtniveau als grootschalige seizoensopslag 

voor systeemoplossingen in de winter door de opslag van 

elektriciteit of warmte.

2. Oplossingen voor de verduurzaming van de energiesector 

*In 2018 was het aandeel duurzaam geproduceerde elektriciteit 15%. 14



Intern vertrouwelijk

Over REDstack

REDstack BV ontwikkelt en vermarkt Blue Energy technologie 

voor de duurzame winning van energie. Blue Energy is energie 

die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in 

zoutgehalte tussen twee waterstromen. De Blue Energy 

technologie is gebaseerd op de Reversed Electro Dialyse 

techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van in stacks 

gestapelde ion-selectieve membranen. 

Blue Energy biedt binnen Nederland de mogelijkheid om 1750 

MW duurzame elektriciteit op te wekken door het zoute 

zeewater en zoete rivierwater in de REDstacks met elkaar in 

contact te brengen. De productie van deze duurzame 

elektriciteit is volcontinu, vraagt geen opslagcapaciteit en 

draagt bij aan de netstabiliteit. Desgewenst kan gekozen 

worden om niet elektriciteit, maar waterstof en zuurstof te 

produceren in de REDstacks; dat zou 1,6 miljard kubieke meter 

waterstof (Nm3) per jaar opleveren.

Voorbeeldcase Elektriciteit

“Hoogheemraadschap van Rijnland ziet mogelijkheden 

om haar duurzaamheidsdoelen te behalen mede door de 

nog te realiseren Blue Energy Centrale in Katwijk. De 

toekomst voor Nederland en wereldwijd is schone en 

CO₂-vrije energie opwekking.”

Jeroen Haan, Hoogheemraadschap van Rijnland

De Blue Energy centrale wint energie

De REDstack technologie is ontwikkeld samen met het instituut Wetsus en 

Fujifilm. Een Blue Energy pilotplant draait sinds 2014 succesvol in Friesland 

op de Afsluitdijk. Een opschaling naar een grotere demonstratie installatie 

van 0,78 MW bij het uitwateringsgemaal in Katwijk is volop in 

voorbereiding, in samenwerking met het hoogheemraadschap van 

Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk. 

4.050 ton / jaar CO2 reductie 

Potentiële besparing bij vervanging van 0,78 MW in grijze stroom 

“Baseload elektriciteit of waterstof….15% van het verbruik in Nederland 

invullen op basis van Blue Energy is bereikbaar.” 

- Pieter Hack, Director Business Development REDstack
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Intern vertrouwelijk

Over Prysmian Group

Prysmian Group is wereldmarktleider van kabels en 

kabelsystemen voor de overdracht van elektrische energie en 

communicatie. Uit Life Cycle Assessments (LCA’s) van 

energiekabels blijkt dat tijdens de levensduur van 40 jaar veruit 

de grootste milieu-impact veroorzaakt wordt door elektrische 

verliezen. Het is bekend dat het inzetten van dikkere kabels met 

een grotere geleider deze elektrische verliezen aanzienlijk 

reduceert. Helaas staan de hogere kosten voor de aanschaf van 

die dikkere kabel, een dergelijk besluit in de weg. Investeren op 

basis van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening waarin 

de elektrische verliezen ook gekapitaliseerd worden, leidt tot de 

juiste kabelkeuze met een positieve uitkomst voor zowel de 

investering als de planeet.

Voorbeeldcase Elektriciteit

Prysmian kabels verminderen netverliezen in hoogspanningsnet 

van TenneT

Voor de Randstad Noordring 150 kV heeft TenneT gevraagd om 

ondergrondse elektriciteitskabels met een aluminium geleider met een 

doorsnede van 1600 mm2. Om de netverliezen te beperken heeft 

Prysmian kabels aangeboden met een grotere geleider, namelijk met een 

doorsnede van 2500 mm2. TenneT heeft deze oplossing op basis van 

een Total Cost of Ownership berekening geaccepteerd en laten 

uitvoeren. De elektrische verliezen in het 150 kV gedeelte van de 

Noordring en de bijbehorende CO2 footprint worden daarmee met 37% 

gereduceerd. Uitgaande van 50% belasting en 40 jaar gebruik, levert dat 

in totaal 13.000 ton CO2 reductie op in een systeem met 133 km kabel. 

325 ton / jaar CO2 reductie (13.000 ton in totaal)

“Duurzaamheid … het is even wennen, maar goed voor de planeet!”

- Frank Middel, Sustainability Officer, Prysmian Group

“TenneT speelt een cruciale rol in de energietransitie en 

vindt het daarom belangrijk om verantwoordelijkheid te 

nemen voor haar eigen footprint. Het aanschaffen van  

kabels, met een grotere aluminium geleider diameter in 

plaats van koper, kwam op basis van TCO als beste keuze 

uit de bus en heeft een aanzienlijk lagere CO2-footprint.”

Margriet Rouhof, TenneT
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Intern vertrouwelijk

Over S4 Energy

S4 Energy zet haar ontwikkelde expertise, technologie en 

geavanceerde software in om de kracht van energie opslag 

maximaal te ontsluiten. De energiestart-up helpt 

energieproducenten, netbeheerders en industriële 

verbruikers hun aanbod of verbruik van elektriciteit te 

stabiliseren en het maximale uit hun bestaande infrastructuur 

te halen. Het is de missie van S4 Energy om 

energiemanagement slimmer, flexibeler en winstgevender te 

maken door gebruik te maken van bestaande en beproefde 

opslagtechnieken, zoals batterijen en de unieke, zelf 

ontwikkelde KINEXT Storage units.   

Voorbeeldcase Elektriciteit

Duurzaam leveren van systeemdiensten

In Almelo hebben Tennet en S4 Energy een nieuw type energieopslag in gebruik 

genomen. Dit grootschalig hybride opslagsysteem zet de KINEXT technologie 

gecombineerd met zelf ontwikkelde energy management software van S4 Energy 

in. De inzet van KINEXT zorgt voor een verlenging van de technische levensduur 

van batterijen tot 15 jaar, zonder vervangingsinvesteringen. 

In totaal staat er in Almelo 3 MW regelvermogen opgesteld, dat flexibel ingezet 

kan worden om TenneT te helpen met meerdere systeemdiensten. Omdat het 

systeem flexibel kan worden ingezet, hoeft het niet altijd op vol vermogen te 

draaien. Dit heeft als voordeel dat de capaciteit van de netaansluiting naar de 

productiehal slechts op 60% van het totaalvermogen van de batterij is 

aangelegd. Dat scheelt flink in capaciteitskosten van de aansluiting. 

94.000 GJ / jaar energiebesparing

€ 783.000 / jaar besparing

15.600 ton / jaar CO2 reductie

17
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Circulariteit

Recycling van grondstoffen, 
levensduurverlenging van 
vervoersmiddelen en modulaire 
opbouw van producten

Elektrificatie en opslag 

Zero-emissie vervoer 
in steden, elektrische 
en hybride bussen, 
fietsen, vrachtwagens, 
auto’s en treinen, de 
technologie voor 
laadinfrastructuur en 
vehicle-to-grid opslag 

Digitalisering

Automatisering van 
mobiliteitssystemen en 
van laadinfrastructuur; 
voor Smart Maintenance

Energiebesparing 

Schone aandrijvingen, 
innovatieve (en lichtere) 
materialen, zuinigere 
turbines

Duurzame energie

Schonere brandstoffen 
voor vervoer 

FME-leden in de mobiliteitssector zijn fabrikanten en 

producenten van machines, aandrijvingen, auto’s en 

vrachtwagens, en laadinfrastructuur. Zij dragen bij aan de visie 

van de sector om in 2025 zero-emissie vervoer te realiseren. 

De technologische industrie speelt daarbij een grote rol in het 

leveren van onder andere:

• Hybride-, elektrische-, en waterstofauto’s en bussen en 

andere vervoersmiddelen;

• Efficiënte aandrijvingen voor trams en treinen;

• Technologie voor laadinfrastructuur;

• Digitale oplossingen voor ‘smart mobility’. 

Daarnaast werken leden van FME aan innovatieve projecten 

rondom het zoeken naar alternatieve brandstoffen voor 

mobiliteit, zoals waterstof en metaalpoeder.

3. Oplossingen voor de verduurzaming van de mobiliteitssector 
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Intern vertrouwelijk

Over DAF

DAF is de Nederlandse marktleider in het 

vrachtwagensegment. In 2018 heeft DAF een serie Innovation

Trucks geïntroduceerd: de ‘LF Electric’ en ‘CF Electric’ voor 

lichte en zwaardere distributietoepassingen in de stad en de 

‘CF Hybrid’ voor distributieverkeer over middellange 

afstanden. Hiermee komt DAF richtlijnen voor de 

transportsector na om CO2 te reduceren en de luchtkwaliteit 

te verbeteren in steden. De DAF ‘CF Electric’ maakt gebruik 

van de E-Power Technology van VDL.

Voorbeeldcase Mobiliteit

DAF voor zero emission winkeldistributie

De ambitie van DAF is zoveel mogelijk elektrische trucks op de markt te 

zetten. Voor stadsdistributie is de nieuw geïntroduceerde DAF truck 

interessant voor Albert Heijn, die de doelstelling heeft haar 

winkeldistributie te verduurzamen met behulp van zero-emission

transport. 

Albert Heijn zet voor de verduurzaming van winkeldistributie in op 

elektrische en hybride trucks. Daarvoor wordt om te beginnen een 

proeftuin gestart vanuit het distributiecentrum van Albert Heijn in 

Zaandam met distributie in de regio’s Amsterdam en Utrecht. In de eerste 

proeftuin levert DAF twee hybride trucks met volledig elektrische trekkers. 

Gezamenlijk leveren twee volledige elektrisch trucks voor stadsdistributie 

een reductie op van ongeveer 60 - 75 ton CO2 per jaar. 

Voor een volledig elektrische vrachtwagen*:

- De LF serie: 18,9 ton / jaar / truck CO2 reductie

- De CF serie: 26,6 ton / jaar / truck CO2 reductie

* O.b.v. 100 km per dag 

“Samenwerking met ketenpartners versnelt de route van 

innovatie naar praktijk”

Ronald Stegers, Energy Manager DAF Trucks
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Intern vertrouwelijk

Over Heliox

Heliox is wereldwijd marktleider in snellaadoplossingen. 

Heliox's portfolio varieert van 25kW mobiele laders tot Fast

OC 600kW-oplossingen voor elektrische voertuigen. Heliox

heeft zijn snellaadtechnologie in hoog tempo ontwikkeld in 

samenwerking met de marktleiders onder de Europese 

busfabrikanten. Heliox participeert in internationale 

standaardisatie commissies om te kunnen garanderen dat de 

technologie aan blijft sluiten bij de toekomstige eisen van 

elektrisch vervoer. Heliox Opportunity Charge Systemen zijn 

in meer dan 20 landen geïnstalleerd. 

Voorbeeldcase Mobiliteit

Heliox levert 13 MW charging infrastructuur voor Schiphol 

Op Amsterdam Airport Schiphol hebben Heliox en VDL samengewerkt 

om een vloot volledig elektrische bussen te ontwikkelen. VDL leverde een 

vloot van 100 Citea SLFA elektrische bussen, Heliox installeerde 109 DC-

laders (totaal 13 MW) inclusief 23 dak-laadsystemen van 450 kW en 84 

depotladers van 30 kW. De laders kunnen een batterij binnen 2 tot 4 

minuten opladen en zijn compatibel met een op het dak gemonteerd 

systeem (pantograaf). De krachtige systemen zorgen voor korte 

laadtijden en rendabele busritten zonder CO2 -emissie.  

14.600 ton / jaar CO2 reductie door 100 bussen

(40 ton / dag)

“A zero emission future is here today!”

Mark Smidt, Owner & Director New Business Development 

Heliox
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Intern vertrouwelijk

Over HYGRO

HYGRO is systeemintegrator en coördinator voor een duurzame 

waterstofketen. HYGRO ziet twee oplossingen voor een 

duurzame rendabele toekomst: de integratie van een windturbine 

met waterstofproductie en het rijden op waterstof. Door veel 

partijen (zoals gemeenten en provincies, technologie leveranciers, 

en windturbine eigenaren) bij elkaar te brengen, kan er 

stapsgewijs en modulair een duurzame waterstofketen worden 

gerealiseerd.

Voorbeeldcase Mobiliteit

Waterstof uit wind in Project Duwaal

In de regio Alkmaar wordt vanaf 2019 door HYGRO een waterstofketen 

opgezet met een waterstofmolen (4.8 MW windturbine en geïntegreerde 

2MW elektrolyse), distributie naar 5 waterstoftankstations, opslag, en 

geaggregeerde vraag van 100 vrachtwagens en andere kleinere 

voertuigen. Door de directe koppeling van wind naar elektrolyse in één 

‘waterstofmolen’ kunnen bepaalde componenten weggelaten worden. Dit  

leidt tot verhoogde efficiëntie en goedkopere waterstofproductie. Met een 

normale windmolen wordt vooral CO2 gereduceerd door het vermijden 

van een gas- of kolencentrale. Een waterstofmolen in combinatie met 

zwaar transport leidt tot 35% extra CO2 -reductie 

7.987 ton / jaar CO2 reductie* 

* O.b.v. 100 km per dag 

“De waterstofmolen is een gamechanger in de 

energietransitie. Het heeft een hogere CO2-reductie dan 

een gewone elektrische windmolen”

Jan Willem Langeraar, Business Development HYGRO
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Circulariteit

Hergebruik van 
bouwmaterialen, inzet van 
CO2 als grondstof in stenen, 
hergebruik van apparatuur 

Elektrificatie en opslag 

Optimaliseren van 
accu’s,  
opslagsystemen voor 
woonwijken, 
warmtenetten 

Digitalisering

slimme energiemanagement- en 
monitoringsystemen voor Smart 
City

Energiebesparing 

Energiezuinige LED verlichting, 
zuinige huishoudelijke 
apparatuur, efficiënte 
energiebeheersystemen, 
warmteterugwinning in 
mechanische ventilatie 

FME-leden spelen een grote rol in de gebouwde omgeving: 

ongeveer 40% van de omzet van de leden van FME is direct of 

indirect gerelateerd aan de bouw.

In het Klimaatakkoord wordt een opgave voor CO2-reductie in de 

gebouwde omgeving benoemd van 3,4 Mton per jaar. De eerste 

stap in het realiseren van deze doelstelling zit in 

energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan grootschalige 

isolatie in woningen en gebouwen, maar ook aan zuinigere 

apparaten, verlichting en ventilatiesystemen. In deze en overige 

noodzakelijke stappen is technologie essentieel. Denk bijvoorbeeld 

aan slimme LED-verlichting, beheer- en monitoringsystemen en 

warmtepompen. Maar ook aan innovatieve oplossingen, zoals het 

opwekken van energie door gevels en ramen van gebouwen te 

combineren met zonnepanelen (Building Integrated Photo Voltaic) 

en het ontwerp en gebruik van cv-ketels op waterstof. Gezamenlijk 

worden deze technologieën in een slimme energietoekomst 

onmisbaar.

4. Oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Duurzame energie

Efficiënte 
zonnepanelen op 
ramen en gevels 
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Intern vertrouwelijk

Over Ecovat

Ecovat biedt een oplossing voor het langdurig opslaan van 

warmte uit duurzame bronnen in grote ondergrondse vaten. De 

warmte wordt voor 6 maanden op 90 graden Celsius gehouden 

en vervolgens via een laag temperatuur warmtenet 

gedistribueerd aan tussen de 500 en 2.500 woningen. Hierbij 

draagt Ecovat bij aan het verkleinen van de piekvraag en 

verminderen van netverzwaring en zorgt het op een innovatieve 

manier voor gebalanceerde warmtelevering aan de klant. Naast 

warmte wordt er ook koeling geleverd door Ecovat via een 

koudenet.

Voorbeeldcase Gebouwde Omgeving

Ecovat voor Het Dorp Vernieuwt 

In Arnhem wordt een Ecovat gebouwd die een wijk van 100% duurzame 

warmte en koude gaat voorzien. Het gaat om ca. 450 woningen en 7.500 

m2 commerciële functies. Het Ecovat kan met een diameter van 30 meter 

en diepte van 28.8 meter 20 miljoen liter water opslaan en bevat een 

opslagcapaciteit van 1.184 Megawatt per uur aan thermische energie. 

(MWhth). De warmtevraag wordt voor 50% voorzien door 

zonnecollectoren op gebouwen en voor 50% door warmtepompen die 

draaien op 100% duurzame stroom. 

11.000 GJ warmte en 2.500 GJ koeling 

energielevering / jaar / Ecovat

Verwacht rendement (IRR) = 8,5% met 

levensduur > 50 jaar 

573 ton / jaar CO2 reductie

“Na aardgas komt 

Ecovat.”

Ruud van den Bosch, 

Technical Sales Manager 

Ecovat

Bij installatie van 2.000 Ecovaten

kan deze oplossingen in 2050 3,5 

Mton aan CO2 besparen. 
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Intern vertrouwelijk

Over Signify

Signify, voorheen Philips Lighting, is wereldwijd producent 

van verlichting. Naast LED elektronica, lichtbronnen en 

armaturen biedt Signify een totaalpakket aan 

verlichtingssystemen en ‘lighting as a service’. Als pionier in 

de innovatie en evolutie van de verlichtingsindustrie helpt 

Signify haar klanten continu met het optimaliseren van 

energieverbruik.  

Voorbeeldcase Gebouwde Omgeving 

Signify verlicht smart city Ameland 

De Gemeente Ameland heeft de ambitie om in 2020 CO2-neutraal en 

zelfvoorzienend te zijn. Binnenkort wordt het eiland voorzien van duurzame 

openbare verlichting van Signify - met 923 connected verlichtingspunten en 

LED armaturen. De op afstand bestuurbare straatverlichting zorgt ervoor dat 

licht automatisch feller wordt door beweging. ’s Nachts wordt het licht 

gedimd op plaatsen waar minder licht benodigd is. Het systeem van Signify

leidt in totaal tot een energiebesparing van 70%, minder lichthinder en 

kostenbesparingen in onderhoud. Met een levensduur van 15-20 jaar 

hebben de LED’s bovendien een sterk circulair karakter.

288 GJ / jaar (70%) energiebesparing

52 ton / jaar CO2 reductie

Flinke energiebesparing bij Verhoef Access Technology

Door de toepassing van MASTER LEDtubes van Signify1 in de 8 meter hoge 

fabriekshallen van Verhoef Access Technologies in Aalsmeerderbrug, werd een 

energiebesparing op verlichting van maar liefst 60% gerealiseerd.

“Met behulp, van wind- en zonne-energie ouderwetse 

lampen laten branden, is aan de maatschappij niet uit te 

leggen”

Thomas Leenders, Manager Government Affairs Signify

In heel Nederland kan de inzet van LED 

verlichting zorgen voor een CO2-reductie van 

7 Mton in 2030. 
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60% energiebesparing

Terugverdientijd: <2 jaar

1) Informatie via http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/industry-and-

logistics/verhoef-access-technology



Intern vertrouwelijk

Over enerGQ

enerGQ maakt voorspelbaar onderhoud en energiebesparing 

mogelijk met Artificial Energy Intelligence (AEI). Deze intelligente 

soft- en hardware technologie alarmeert op afwijkend 

energiegebruik als voorbode van storingen, adviseert 

energiezuinige instellingen en kwantificeert besparingen. De 

technologie wordt vermarkt aan dienstverlenende bedrijven actief 

op gebied van onderhoud en energiebesparing in de gebouwde 

omgeving. 

Voorbeeldcase Gebouwde Omgeving 

Zelflerende energiemonitor levert energiebesparing op 

Strukton Worksphere (Beheer & Onderhoud) zette de Artificial Energy 

Intelligence technologie van enerGQ in bij een biomedische bedrijf met 

een groot kantorencomplex en distributiecentrum. Met behulp van deze 

slimme technologie was Strukton in staat een groot aantal operationele 

besparingen te identificeren. Daarbij ging het onder andere om het 

aanpassen van de instellingen van apparatuur, die direct voor 

energiebesparingen zorgden. In totaal heeft de technologie van enerGQ

340 ton/jaar CO2 reductie opgeleverd. Dit levert voor de klant een 

jaarlijkse besparing op van ongeveer € 75.000.

15% / jaar energiebesparing

€ 75.000 / jaar kostenbesparing

340 ton / jaar CO2 reductie

“Het constant toepassen van zuinige instellingen en 

voorkomen van storingen is de slimste manier van kosten 

besparing. Niet gebruikte energie is immers gratis én 

duurzaam.” 

Rob Burghard, Directeur enerGQ

Het loont om met de technologie van EnerGQ geïntegreerd in 

Strukton PULSE het energiegebruik te minimaliseren. Een 

mooie bijkomstigheid is dat de techniek eventuele afwijkingen 

in de systemen in een vroeg stadium opspoort. Dat scheelt veel 

geld.”

Patrick van Geffen, Strukton Worksphere
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Over FME
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21
miljard euro 

toegevoegde 

waarde

2.200 
lidbedrijven

49 
miljard 

euro 

export

220.000 
werk-

nemers

45 
branche-

verenigingen

aangesloten 

bij FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en 

kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er 

werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt 91 miljard en zij exporteren voor 49 miljard. 

Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn ook 45 brancheverenigingen 

aangesloten.

91
miljard euro 

omzet



Vanuit de branche: rekenvoorbeelden
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Voorbeeldcasus: HR-ketels vervangen door hybride 

verwarmingssystemen 

Hybride verwarmingstoestellen kunnen direct een aanzienlijke bijdrage leveren 

aan de reductie van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Een hybride 

verwarmingstoestel garandeert namelijk de laagste CO2-uitstoot per kilowatt 

opgewekte warmte. Het systeemrendement van een hybride verwarmings-

toestel ligt aanzienlijk hoger dan rendementen van individuele verwarmings-

oplossingen. 

Bestaande CV-ketels kunnen door toevoeging van een kleine, goedkopere 

warmtepomp omgebouwd worden naar een hybride-verwarmings-installatie; 

• Het aardgasverbruik wordt met gemiddeld 70% verminderd;

• Radiatoren en leidingen in de woning hoeven in de meeste gevallen niet 

aangepast te worden;

• Er zijn geen grootschalige bouwkundige ingrepen noodzakelijk;

• Het Nederlands energienet (elektriciteitsnet en gastransportnet) hoeft niet 

aangepast en/of verzwaard te worden;

• Een hybride verwarmingstoestel profiteert van ontwikkelingen van CO2-

vrije energiedragers en is daarmee een eindoplossing zonder risico van 

een lock-in voor een technologie of energiedrager.

4,1 Mton / jaar CO2 reductie in 2030
Jaarlijks worden er c.a. 350.000 cv-ketels vervangen. In de 

meeste gevallen door een nieuwe, efficiënte HR-ketel. In 

een conservatief scenario is het aannemelijk dat er in 

300.000 gevallen vervanging naar een hybride 

verwarmingstoestel mogelijk is. Bij vervanging van 300.000 

ketels per jaar door hybride verwarmingstoestellen zal er in 

2030 c.a. 4,1 Megaton CO2-besparing (per jaar) mogelijk 

zijn.

72.000.000 GJ / jaar energiebesparing



Vanuit de branche: rekenvoorbeelden

Uitgaand van CBS gegevens over nieuwbouwwoningen in 

2017 en het marktaandeel van mechanische ventilatie 

hierin, kan een besparing op ruimteverwarming worden 

berekend wanneer alle mechanische ventilatie systemen 

vervangen zouden worden door systemen met 

warmteterugwinning. Dit gaat ten koste van een kleine 

verhoging van het elektrisch verbruik door de extra 

ventilator bij gebruik van WTW-systemen. Netto kan in 

deze casus een besparing van 298 TJ worden gerealiseerd. 

Dit komt overeen met ongeveer 0,2 Mton CO2-besparing.
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15.355 ton CO2 reductie/jaar

298.000 GJ  besparing

Voorbeeldcasus in nieuwbouwwoningen: 

mechanische ventilatie met warmteterugwinning

Mechanische ventilatie in een woning zorgt ervoor dat 

vervuilde lucht in de keuken, badkamer en toilet uit de 

woning wordt gezogen. De frisse lucht komt door ramen en 

roosters naar binnen. Wanneer bij dit systeem ook 

warmteterugwinning plaatsvindt wordt een deel van de 

warmte, die anders via het ventilatiesysteem naar buiten 

verdwijnt, hergebruikt. Het warmteterugwinsysteem (WTW) 

gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht vervolgens om 

de ingevoerde lucht van buiten op te warmen. Dit bespaart 

flink op het aardgasgebruik in een (goed geïsoleerde) 

woning. 

Voorbeeldcasus in de utiliteitsbouw: zuinige 

luchtbehandelingsinstallaties

Luchtbehandelingsinstallaties in gebouwen zorgen ervoor dat 

verse buitenlucht het gebouw wordt binnengebracht. Sinds 2016 

worden door de Europese verordening EU 1253 energetische 

eisen gesteld aan de luchtbehandelingsinstallaties in gebouwen. 

Dit resulteert voor nieuwe installaties in een energielabel 

Eurovent A of B. Door deze eisen gaat het energieverbruik van 

luchtbehandelingsinstallaites met 45% omlaag.

Het gebouwgebonden verbruik voor koeling en ventilatie 

bedraagt volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend 

Nederland 13,6 PJ in 2016. De reductie in het energieverbruik 

van de nieuwe centrales bedraagt als gevolg van de EU 

verordening 45%. Wanneer alle bestaande gebouwen van 

voor 1-1-2016 worden voorzien van 

luchtbehandelingsinstallaties met Eurovent energielabel A 

bedraagt het besparingspotentieel dus 45% van 13,6 PJ = 

6,1 PJ. Dit resulteert in een CO2-besparing van 0,8 Mton / 

jaar (op basis van de huidige emissiefactor van elektriciteit).  

800.000 ton / jaar CO2 reductie

6.100.000 GJ / jaar besparing



De rol van FME in de energietransitie
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Programma’s

Om vorm te geven aan onze ambities ontwikkelt FME programma’s 

waarin keten-breed wordt samengewerkt:

 FME waterstofprogramma: concrete, uitvoerbare 

projectvoorstellen voor waterstof als energiedrager 

(kostenreductie elektrolyzers, fieldlab elektrificatie, waterstof in 

maritieme toepassingen en voor grootschalige seizoensopslag)

 Project 625: 6 Mton CO2 te besparen in 2025 door versnelde 

uitrol van innovatieve technologie met bewezen impact in de 

industrie. 

 Nationaal Actieplan Energieopslag: Om energieopslag en 

conversie tot bloei te laten komen

In het FME Cluster Energy brengt FME technologiebedrijven, 

kennisinstellingen, eindgebruikers en financiers samen om als keten 

antwoorden te vinden op deze maatschappelijke vraagstukken.

Wij zetten in op zes gerichte thema's:

Brancheverenigingen

FME gelooft in een sterke vertegenwoordiging van leden rond 

specifieke behoeften en thema’s in branches en open platforms. Bij 

FME zijn tientallen branches aangesloten waarvan een groot aantal 

gerelateerd zijn aan energietechnologie zoals de Federatie 

Elektrotechniek, Energy Storage NL en enkele prominente branches 

op gebied van verlichting en klimaatsystemen. 

De bijdrage van FME

Gebouwde omgeving | Smart bouwen en inzetten op een 

hybride energievoorziening

Industrie | Halvering energieverbruik, circulariteit, 

elektrificatie en flexibele energievoorziening

Transport en mobiliteit | Schone aandrijving, 

nieuwe energiedragers en smart mobility

Energie-infrastructuur en -opslag | Hybride 

energiesysteem met slimme, grensoverschrijdende 

energienetten

Duurzame energieproductie | Kostendaling en 

investeren in nieuwe technologie

Fossiele energieproductie | Omschakelen naar 

renewables en nieuwe markten



Deze Klimaatkansenkaart kwam tot stand in samenwerking met…
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