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Ervaringen van een energieverantwoordelijke



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

Delen van ervaringen m.b.t. het energiebeheer 

op lange termijn van een complexe site
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PLAN VAN DE PRESENTATIE
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II. Algemeen schema van de renovatie van de 

site 

III. Het label ‘Ecodynamische onderneming’ 

IV. Onderhoud
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I. VOORSTELLING VAN DE SIBELGA-

SITE 

Werkhuizenkaai 16

1000 Brussel
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VOORSTELLING VAN DE SIBELGA-SITE 

•Oude site waar elektriciteit werd opgewekt

•Hoofdgebouwen die uit de jaren 1970 dateren

•Gemengd gebruik

•Ongeveer 1.000 personen op de site

•Technieken:
– 3 HS-cabines (+/- 12,7 MVA geïnstalleerd)

– 5 stookruimten (+/- 3.850 kW)

– 4 gecentraliseerde koudeproductie-installaties (+/- 3.500 kW)

– 2 WKK-eenheden; een ervan een ‘industrieel proces’ 

(140 kWe + 5.000 kWe)

– IT-servers (ong. 170 kW)
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ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE

•Volledige renovatie van de site (gebouwen en directe 

omgeving)

•Werken begonnen in ... 2005.

•Tijdelijke kantoren ingericht in containers

•Constructie van een gemengd passief-/lage-

energiegebouw (+/-15 kWh BVW/m²)

•Volledige herziening van het verkeer / de parkings



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
•Architecturale renovatie

– Beglazing

– Isolatie, volgens de mogelijkheden 

– Meubilair / binneninrichtingen 

– Verlichting

– Automatische buitenzonneweringen 

– Kantine / keuken

– Integratie van het Phone Center op de site

– Sanitaire voorzieningen,

– …



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE

•Renovatie van de speciale technieken 
– Vervanging van alle pulsiegroepen door groepen met warmtewielen 

– Systematisering van het CTB

– Renovatie van de stookruimten 

– Warmtekrachtkoppeling van 140 kWe voor de eigen behoeften (100 % 
eigen verbruik)

– Renovatie van de koudeproductie (water-water-WP’s met 
luchtkoelers) 

– Renovatie van de HS-cabines 

– Partitionering van verlichtingskringen (parkings), veralgemeende 
bewegingsdetectie,…



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
•Voorbeeld van de hoofdstookruimte 

– 3 nieuwe verwarmingsketels (geen minimumdebiet vereist) van 1.000 
kW en modulerende branders 
15 … 100 %

– WKK-motor 140 kWe



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Geen primaire pompen (behalve motor) en geoptimaliseerde 

condensatie

• Glijdende temperaturen aan collectorvertrek (mengeling 

WKK/verwarmingsketels) – bijv.: 43 °C bij 10 °C buiten.



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Geoptimaliseerde condensatie: gemiddelde retourtemperatuur over 1 

seizoen = 46 °C bij 7 °C buiten

Grafieken vertrek-/retourtemperatuur en 

buitentemperatuur 



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
Renovatie van de hoofdkoudeproductie
4 groepen met koeltorens vervangen door 3 groepen met luchtkoelers met 

optimalisering van de temperaturen en free-chilling-mogelijkheid



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• 2 mogelijke temperatuurregimes om de werking van de koelplafonds te 

optimaliseren 

720 kW 525 kW
525 kW



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
Renovatie van de ventilatie
• Systematisering warmtewielen



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Renovatie van de ventilatie

• Oorspronkelijke dimensionering: 30 m³/p

• Latere aanpassing: debiet volgens CO2

• 20 % verse lucht tot 500 ppm; 100 % vanaf 750 ppm

• Temperatuur en relatieve vochtigheid: impact op % verse 

lucht

• PG-snelheid gewoonlijk tussen 60 en 70 %



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Renovatie van de plateaus:

• Voornamelijk landschapskantoren

• Koelplafonds of -balken + radiatoren in kantoorzone

• Ventilatie alleen in de vergaderzalen

• Modulariteit mogelijk via sturing van radiatoren/plafonds

• Comfortvoorwaarden: verwarming ➔22 °C; koeling vanaf 

24 °C met glijdende werking volgens buitentemperatuur



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Renovatie van de plateaus:



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE
• Renovatie van de plateaus:

• Veralgemeende verlichting met T5-lampen

• Lokale sturing via detectoren

• Helderheidssensor voor verlichtingstoestellen aan de 

gevelkant



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE

•Renovatie van de directe omgeving
– Globale vergroening van de site (bomen, planten, bijenkasten!)

– Vermindering van het aantal parkeerplaatsen

– Creatie van een groendak (in de plaats van een parking)

– Renovatie van het rioleringsysteem met scheiding van zwart 
afvalwater/regenwater

– Creatie van een stormbekken voor de ‘parking’zone



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE 

RENOVATIE VAN DE SITE

•Enkele cijfers

– 2007:
• Gas (DG 16,5):  8.425 MWh

• Elek.: 9.495 MWh (impact van de kantoren in containers)

• Primaire energie: 32.160 MWh

– 2017:
• Gas (DG 16,5):  3.650 MWh

• Elek.: 4.665 MWh

• Primaire energie: 15.311 MWh

Reductie van het verbruik met 50 % over 10 jaar, maar… 

er bestonden enkele tijdelijke installaties in 2007

‘gunstige’ vertreksituatie voor besparingen
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HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE 

ONDERNEMING’

•Waarom deze aanpak

– Niets doen is geen oplossing…

– Mensen bewustmaken van REG-maatregelen

– 2008: plotselinge stijging van de energieprijzen...

– Gebruikmaken van de algemene renovatie van de site



HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE 

ONDERNEMING’

•1e inschrijving in 2008: verkrijgen van het label
– Oprichting van een werkgroep

– Identificatie van de verbeteringspunten (energie, water, papier, 
aankopen en opdrachten, afval, mobiliteit, …)

– Eerste resultaten van REG-acties gelanceerd in 2008

– Interne communicatie over de maatregelen die rechtstreeks invloed 
hebben op de gebruikers

•2012: bevestiging van het eerste label 
– Voortzetting van de in 2008 gelanceerde maatregelen



HET LABEL ‘ECODYNAMISCHE 

ONDERNEMING’
•2015: verkrijgen van het label voor de 
hele site

– Villo!-station

– Bijenkasten

– Einde van de grote werken voor de renovatie, het passiefgebouw, …

– Vermindering van het water-/energieverbruik

•De werken worden voortgezet
– Kwartaalvergaderingen

– ‘Vergroening’ van de voertuigenvloot

– Afvalbeheer

– REG-sturing van de technische installaties

– Algemene reflectie over de vermindering van het werkverkeer op de 
site

– …
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ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Contracten
– Directe omgeving

– Catering

– Schoonmaak (kantoren, ramen, zonneweringen, …)

– Onderhoud van de technieken

– Binneninrichtingen en ‘kleine werken’

– …



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Enkele cijfers

– Preventief onderhoud HVAC: +/- …€ 4 per m²
• Onderhoud warmte/koude/ventilatie-installaties

• Periodieke controles

• Verbruiksgoederen

• Controles van de waterkwaliteit, …

– Directe omgeving: 
• Gazon: +/- 0,50 €/m²

• Hagen: +/- 7 €/m 

• +/- 2 €/m² plantenperk

• …



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Enkele cijfers:
– Zonneweringen: 

• +/- 5.500 m²

• +/- 3 € /store voor jaarlijks onderhoud, inclusief reiniging

• Geringe afhankelijkheid van zonnestraling

• Intern comfort

kWhe versus bezonning kWhe versus 
buitentemperatuur



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Enkele cijfers:

– Ventilatie:
• Totaal debiet 230.000 m³/h  

• 140 filters, inclusief op de afvoer (recuperatie)

• Jaarlijkse vervanging van de filters of volgens behoefte (drukmeting)

• Reiniging pulsieopeningen eenmaal om de … 2 jaar

– Water: 

• Daling van verbruik met 20 % na renovatie van koudeproductie (toren -> 

luchtkoelers)

• Regenwaterrecuperatie van passiefgebouw



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Energiebeheer:
– Maandelijkse coördinatievergaderingen

• Voorstellen m.b.t. de aanpassing van parameterinstellingen
– Regelmatige verificatie van de tijdschema’s voor de werking

– Regelmatige verificatie van de instelwaarden

• Identificatie van afwijkingen

• Identificatie van verbeteringen

• Opvolging van de verbruiksindicatoren

• Identificatie en analyse van de klachten

• Waterkwaliteit

KPI Energie 2017
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ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Energiebeheer:
– Voorbeelden van fouten

delta T° pulsie

11 °C buiten en koudevraag: lekdebiet op 
driewegsklep voorverwarming driewegsklep voorverwarming

Warmtewiel uitgeschakeld ➔ warmteverbruik



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Energiebeheer:
– Voorbeelden van verbeteringen: overdebiet op primaire en 

secundaire 



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Energiebeheer:
– Wekelijkse opvolging van het verbruik via monitoringsoftware

• Identificatie van afwijkingen

• Opvolging van de rendementen (stookruimte en motoren) en COP

COP

• Opvolging motoren:



ONDERHOUD EN GEBRUIK

•Energiebeheer:

– Jaarlijkse optimalisering van de ODV, …



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Een langetermijnvisie is een vereiste...

• Investeringskosten versus exploitatiekosten: de twee 

combineren!

• Een onderhoudscontract sluiten is een goede zaak. 

Maar de opvolging van de prestaties is absolute 

noodzaak.

• Energieverbruik: metingen en controle van de 

resultaten van de metingen!

36



CONTACT

Stéphane GODFRIND

Energy Management & Consultancy Manager

Contactgegevens

 :02/274 34 95

E-mail: stephane.godfrind@sibelga.be


