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Samenvatting 
 
Huidige status energiebesparing Sara Lee 
Sara Lee is als bedrijf zeer actief met energiezorg en energiebesparing, echter gebouw FU 01 is qua verbruik 
marginaal bij het energieverbruik van de fabriek. Desalniettemin overweegt Sara Lee de economisch 
verantwoorde energiemaatregelen te treffen in het oude industriële kantoorpand van omstreeks 1890. Gezien 
de leeftijd van het pand en het verbruik van gas en elektriciteit per m2 slagen ze hier goed in. 
 
 
 
Huidige jaarlijkse energiekosten 
 
Elektriciteit € 35.011 
Gas € 19.303 
Totaal € 54.314 
 
 
 
Energie besparen 
Op basis van de gegevens die over uw onderneming zijn verzameld blijken dit de belangrijkste 
besparingsmogelijkheden. Deze besparingen zijn direct uit te voeren, en vergen geen investering of hebben 
een korte terugverdientijd. 
 
Actie Besparing 

(per jaar) Aantal Investering TVT 
(jaar) 

Schakel apparatuur buiten gebruikstijden 
(volledig) uit € 1.040 20 € 600 0,6 
Installeer schakelklokken op apparaten € 120 8 € 240 2 
Gebruik led-verlichtingsystemen € 65 7 € 210 3,2 
Isoleer de verwarmingsleidingen en de 
appendages € 775 20 € 2.000 2,6 
Beperk het verbruik van toiletafzuiging € 420 5 € 1.000 2,4 
 
 
 
Totaal jaarlijkse besparing 
 
€ 2.420 
 
Wanneer u bovenstaande acties uitvoert bespaart u jaarlijks € 2.420 op uw energierekening. Uw CO2 uitstoot 
daalt dan met 15 ton per jaar. 
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Uw bedrijf 
 
Bedrijfsactiviteiten 
Sara Lee is een internationale organisatie met 33.000 medewerkers en een omzet van $ 11 miljard. In Utrecht 
staat het Europees en West-Aziatisch hoofdkantoor en zij is met name hier actief in de koffie en thee. 

 
Bedrijfskenmerken 
In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste kenmerken van uw onderneming weergegeven. De informatie is 
gebaseerd op de gegevens uit de vragenlijst en het bezoek aan uw bedrijf.   
 
Kenmerk Sara Lee 
Branche Kantoren 
Situatie bedrijfspand Eigendom 
Eigenaar Sara Lee 
Gebouwbeheer Sara Lee 
Bouwjaar 1890 
Laatste renovatie 2005 
Vestigingsduur in jaren 1950 (kantoorfunctie) 
Bedrijfstijd in uren per jaar 2.800 
Bruto vloeroppervlakte in m2  5.645 
Energielabel Geen 
Aantal medewerkers 150 
Aantal werkplekken 120 
Bedrijfskenmerken 
 
 
Uw energieverbruiken en energiekosten 
In de onderstaande tabel worden het energieverbruik en de totale kosten (incl. netwerk- en transportkosten en 
belasting) weergegeven.  
 
Energiesoort Eenheden per jaar Kosten per jaar Prijs per eenheid 
Elektriciteit 437.648 kWh € 35.011 € 0,08 
Aardgas 64.344 m³ € 19.303 € 0,30 
Totaal per jaar  € 54.314  

Energieverbruiken en kosten 
 
Met dit gebouwgebonden energieverbruik stoot u 330 ton CO2 per jaar uit.1 
 
Opmerking over energie inkoop: 
In relatie tot het verbruik is zowel de elektriciteitsprijs als de gasprijs laag. Natuurlijk kunt u besparen op uw 
energiekosten door het scherper inkopen van energie. Grotere stappen in kostenbesparing kunt u echter zetten 
door op uw energieverbruik te besparen. 

                                                   
1 Voor de berekening van de CO2 uitstoot worden de waarden gehanteerd waar de gemeente Utrecht mee rekent. Deze 
zijn 0,492kg per kWh, 1,78kg per m3 en 36,2kg per GJ 
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Uw energiekosten en dat van de Koploper 
Op basis van uw energieverbruik per m² vloeroppervlak hebben wij u vergeleken met de koplopers in uw 
branche, Kantoren. In onderstaande grafieken ziet u de afstand tot die koploper en het bedrag dat u jaarlijks 
kunt besparen indien u op de koploperspositie staat. 
 
 
Jaarlijkse elektriciteitskosten (€/m2): 
 
 Achterblijver  Koploper 
 € 11,04  € 2,56 
    
 € 6,20 
 Sara Lee 
 
 
Jaarlijkse gaskosten (€/m2): 
 
 Achterblijver  Koploper 
 € 6  € 1,80 
    
 € 3,42 
 Sara Lee 
 
 
 
 Een koploper in uw branche met een zelfde vloeroppervlakte als u betaalt jaarlijks € 20.560 minder aan 
elektriciteit en € 9.142 minder aan gas dan u. Als u ook koploper wordt bespaart u € 29.702 per jaar.  
 
 
 
 



 
 

 

 6 

Energiebalansen 
 
Met de gegevens die zijn verkregen uit de vragenlijst en de informatie die is verzameld bij het bezoek aan uw 
bedrijf, is uw energieverbruik in kaart gebracht. De energie die u in uw onderneming verbruikt, is verdeeld over 
diverse functies. In onderstaande overzichten worden achtereenvolgens de verdeling van het 
elektriciteitsverbruik en van het gasverbruik weergegeven. Voor beiden zowel in tabelvorm als in een 
taartdiagram. Dit geeft u een goede indruk welke functies binnen uw bedrijf het meeste energie verbruiken. 
 
Voor de berekening wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de werkelijke gegevens uit uw bedrijf. Deze 
bedrijfskenmerken zijn samengevat in bijlage A.  
 
Elektriciteitsbalans 
 
Gebruiksfunctie kWh per jaar € per jaar 
Airconditioning 149.226 € 11938 
Kantoorapparatuur 56.000 € 4480 
Keukenapparatuur 112.000 € 8960 
Ventilatie 10.800 € 864 
Verlichting 76.500 € 6120 
Verwarming 11.000 € 880 
Warm water 3.250 € 260 
Overige apparatuur 18.872 € 1510 
Totaal 437.648 € 35.011 

 
 
 
 

 
 
 
Uit de elektriciteitsbalans valt op dat ventilatie een zeer gering deel van het elektriciteitsverbruik uitmaakt, dit 
komt omdat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke ventilatie ipv luchtbehandeling. Verder maakt de 
keukenapparatuur een fors deel van het verbruik uit, dit heeft te maken met het Business to Business Centre 
waar alle Douwe Egberts koffiemachines in gebruik geshowd worden. Ook is het gebruik van airconditioning 
hoog te noemen, echter in 2011 is er een nieuwe koelcompressor geplaatst, dit is in deze balans nog niet terug 
te zien. 
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Energie besparen 
 
Op basis van de gegevens die over uw onderneming zijn verzameld, zijn de volgende energiebesparende acties 
voor u van toepassing.  
 
 
Actielijst 

 
  Actie Besparing 

(per jaar) Aantal Investering TVT 
(jaar) Categorie Planning 

1 Schakel apparatuur buiten gebruikstijden (volledig) uit € 1.040 20 € 600 0,6 Altijd doen  
2 Installeer schakelklokken op apparaten € 120 8 € 240 2 Altijd doen  
3 Gebruik led-verlichtingsystemen € 65 7 € 210 3,2 Altijd doen  
4 Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages € 775 20 € 2.000 2,6 Altijd doen  
5 Beperk het verbruik van toiletafzuiging € 420 5 € 1.000 2,4 Altijd doen  
6 Pas werkplekverlichting toe € 645 100 € 5.000 8 Uitvoeren bij 

renovatie  
 
 

 
De actielijst bevat alle acties, hierbij worden ook acties genoemd met een terugverdientijd langer dan 5 jaar. 
Als u al deze acties uitvoert stoot u jaarlijks 19 ton CO2 minder uit, een besparing van 6% van uw huidige 
gebouwgebonden uitstoot. 
 
 
Planning 
Per actie is aangegeven in welke categorie die valt. ‘Altijd doen’ betekent dat we u zondermeer aanraden de 
actie te doen. ‘Bij renovatie’ betekent dat de actie zeker van toepassing is bij vervanging of vernieuwing. 
‘Nader onderzoek’ wil zeggen dat het een interessante actie kan zijn maar dat er nog specifieker onderzoek 
nodig is, bijvoorbeeld naar de toepasbaarheid in uw situatie. 
In kolom planning wordt de mogelijkheid geboden om een concreet moment aan te geven voor uitvoering van 
de actie.  
De gemeente Utrecht geeft u de mogelijkheid aan te sluiten bij het Energieconvenant Utrecht om onder 
begeleiding van de gemeente stapsgewijs deze energiebesparende acties uit te voeren. 
 
 
Toelichting acties 
In het volgende hoofdstuk vindt u de zogenoemde actiekaarten, deze geven een uitgebreide toelichting voor 
alle bovengenoemde acties.  
 
 
Energie-investeringsaftrek (EIA)  
De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en duurzame 
energie. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen 
bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze regeling 
wordt uitgevoerd door Agentschap NL. In bijlage C is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de EIA-
regeling en de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend. 
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Voor Sara Lee is uitgezocht voor welke maatregelen de EIA-regeling in 2011 van toepassing zijn: 
 
Actie Aantal Investering EIA Code EIA Voordeel 
Installeer schakelklokken op apparaten 8 € 240 220902 € 19,92 
Gebruik led-verlichtingsystemen 7 € 210 210506 € 17,43 
 
 
 
Wettelijke verplichtingen 
Binnen de Wet milieubeheer is een zorgplicht voor energiebesparing opgenomen. Voor bedrijven die een 
energieverbruik hebben hoger dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar geldt in principe de 
verplichting om alle maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben korter dan vijf jaar. 
Het energieverbruik van Sara Lee is hoger dan de toetsingscriteria. U heeft daarom volgens de milieuwetgeving 
de verplichting aantoonbaar werk te maken van energiebesparing. 
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Actiekaarten 
 
1 Schakel apparatuur buiten gebruikstijden (volledig) uit 

Toelichting: 
Handmatig (of met schakelklokken) uitschakelen van apparatuur kan forse 
besparing opleveren. Licht, verwarming en koffiezetapparatuur uit, kan jaarlijks 
honderden euro's besparen. Maak bij voorkeur één persoon in uw organisatie 
hiervoor verantwoordelijk.  

Uw situatie: 

Om energie te besparen kunnen sommige koffieautomaten op een tijdschakelaar 
aangesloten worden zodat het water 's-nachts en in het weekend niet 
warmgehouden wordt.  
Vaak zijn koffieautomaten uitgerust met interne tijdschakelaars waarmee een 
weekprogramma geprogrammeerd kan worden. Deze moeten echter wel ingesteld 
worden. 
Het is niet altijd mogelijk om tijdschakelaars te gebruiken. Koffieautomaten die 
werken met een diepvriesextract dienen gekoeld te worden bewaard. De 
bovenzijde van de automaat is voorzien van een koelinstallatie die het extract 
constant op een lage temperatuur houdt. Als het apparaat uitgeschakeld wordt, 
functioneert de koeling niet meer en bederft het koffie-extract.  
 
Het is dus aan te raden om in dit kader:  
1.na te gaan of aanwezige koffieautomaten voorzien zijn van een tijdklok;  
2.na te gaan of die dan ook is ingesteld;  
3.voor automaten zonder tijdschakelaar een externe klokschakelaar te overwegen;  
4.bij aanschaf te kiezen voor automaten met ingebouwde tijdschakelaars;  
5.bij de installatie ook het instellen van de tijdklokken mee te nemen.  

 
Aantal: 20 
Besparing: € 1.040 
Investering: € 600 
TVT: 0,6 jaar 
 
2 Installeer schakelklokken op apparaten 

Toelichting: 

Schakel apparatuur die u niet gebruikt uit. Zorg voor een optimale planning en let 
er vooral op dat de apparatuur niet te lang aanstaat. 
 
CONTROLE SCHAKELKLOKKEN 
Meestal worden schakelklokken van bijvoorbeeld verlichting, ventilatoren, 
ruimtekoeling en centrale verwarming één keer ingesteld. Daarna wordt er niet 
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meer naar gekeken. Zelfs aanpassing voor zomer- en wintertijd wordt vaak 
overgeslagen. Daarom is het goed om de instellingen af en toe te controleren.   
 
KOPIEERAPPARATEN 
Kopieermachines verspillen energie doordat zij vaak 's nachts aan blijven staan.  
 
Een tafelkopieermachine is gemiddeld 50 uur per jaar in gebruik. Alle overige uren 
staat het apparaat in de wachtstand en verbruikt dan circa 50 Watt. 
Een afdelingskopieermachine is gemiddeld 100 uur per jaar in gebruik. Ongebruikt 
kost deze machine toch nog circa 100 Watt.  
 
Besparing 
Met een schakelklok bespaart u bij een tafelmodel ongeveer 300 kWh (€ 30,-). 
Voor een afdelingskopieermachine is dat ongeveer 600 kWh (€ 60,-). 
 
Investering 
Een schakelklok voor een kopieermachine kost gemiddeld € 10,- tot € 30,-. 
 
DRANKEN- EN ANDERE AUTOMATEN 
Koelkasten, frisdrank-, koffie- en andere automaten blijven vaak aanstaan in de 
weekeinden, tijdens vakantieperiodes en 's nachts. Dit verdubbelt het 
energieverbruik.  
De voorraadboilers van koffie-automaten verbruiken veel elektriciteit. Een 
schakelklok voorkomt onnodig energiegebruik. 
 
Let op: 
Niet alle automaten mogen door een klok geschakeld worden. Vraag informatie bij 
uw leverancier. 
 
Het gebruik van schakelklokken voor sigaretten-, gok- en snoepautomaten is ook 
verstandig. Het bespaart flink wat elektriciteit.  
 
Besparing 
De besparing hangt af van het type apparaat en de ingeschakelde tijdstippen. Als 
een frisdrankautomaat in het weekeinde en vakantieperioden wordt uitgeschakeld, 
is de besparing ongeveer 10% van het jaarlijks verbruik; 50% als de automaat ook 
’s avonds wordt uitgeschakeld.  

Uw situatie: Zorg voor schakelklokken op de afdelingsprinter/kopieerapparaten. 
Aantal: 8 
Besparing: € 120 
Investering: € 240 
TVT: 2 jaar 

EIA: 
220902. Uitschakelapparaat, bestemd voor: het automatisch uitschakelen van 
productieapparatuur waar geen product in of op aanwezig is of het automatisch 
uitschakelen van kantoorapparatuur die niet in gebruik is, en bestaande uit: 
product- of personenaanwezigheidssensor, regelaar, schakelaar, (eventueel) 
databuffer. 

 
3 Gebruik led-verlichtingsystemen 

Toelichting: Led-verlichting kan tegenwoordig prima halogeenspots en gloeilampen vervangen. 
Led bespaart 80% op het energieverbruik. Bovendien gaat led veel langer mee, tot 
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20.000 branduren, dat is 10 keer langer dan een halogeenspotje. Led is er in 
verschillende kwaliteiten. Een goede ledlamp is er vanaf zo'n €20,-. Er zijn ook 
dimbare ledlampen te krijgen. Verder is een belangrijk voordeel van led dat er 
weinig warmte van de lamp vrijkomt, wat bijvoorbeeld heel gunstig is in 
koelhuizen. 

Uw situatie: 

Halogeenspots vervangen door led retrofit 3 x 3w powerled. In de pantry en boven 
de bar in het B2B center. 

 
Aantal: 7 
Besparing: € 65 
Investering: € 210 
TVT: 3,2 jaar 

EIA: 

210506. LED-verlichtingssysteem. Bestemd voor: verlichting in of bij 
bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: a. LED-buizen, (eventueel) armatuur, met een 
specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W als retrofit van TL buizen, of b. 
Armatuurmodule met geintegreerde LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom 
van ten minste 74 lm/W anders dan met LED-buizen, of c. Downlighters met een 
specifieke lichtstroom van ten minste 50 lm/W, of d. Armaturen ten behoeve van 
(sport)terreinverlichting, met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W, of 
e. Armaturen voor het aanlichten van bedrijfsgebouwen, objecten en producten, of 
f. Armaturen in koel- of vriescellen of armaturen in koel- of vriesmeubelen, of g. 
Noodverlichtingsarmaturen, vluchtwegsignaleringsarmaturen en 
bewegwijzeringsarmaturen, of h. Vervanging van verlichting in gevelborden of 
reclameborden, waarbij het geinstalleerd vermogen ten opzichte van de bestaande 
verlichtingsinstallatie afneemt.  

 
4 Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages 

Toelichting: 
Dankzij isolatie van warmteleidingen en bijhorende appendages daalt het 
energieverlies tijdens het transport van warmtebron naar afgiftepunt. De lengte van 
de leidingen en het aantal appendages bepalen de isolatiemogelijkheden. De 
energiebesparingen en de benodigde investeringen zijn afhankelijk van het soort 
isolatie en de lengte van het leidingnet.  

Uw situatie: 

Isoleer de appendages van pompen en kranen in de stookruimte. 
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Aantal: 20 
Besparing: € 775 
Investering: € 2.000 
TVT: 2,6 jaar 
 
5 Beperk het verbruik van toiletafzuiging 

Toelichting: 

Als u de afzuigventilator in het toilet niet de hele dag laat draaien, maar koppelt 
aan de verlichtingsschakelaar of een overwerktimer, bespaart u al gauw zo'n 150 
kWh per jaar zonder dat iemand dit merkt. In deze berekening is de nadraaitijd 
meegenomen. Doordat er minder warme lucht wordt afgezogen gaat er tevens 
minder warmte verloren. Daarmee bespaart u nog eens zo'n 100 m3 aardgas per 
afzuigventilator. 
 
De besparingen op de mechanische afzuiging zijn vrij eenvoudig te berekenen op 
basis van het vermogen van de ventilator en het aantal uren dat deze niet hoeft te 
draaien.  

Uw situatie: Er staan een aantal losse afzuigventilatoren op het dak voor de toiletten, zorg 
ervoor dat deze buiten gebruikstijden uitgeschakeld zijn. 

Aantal: 5 
Besparing: € 420 
Investering: € 1.000 
TVT: 2,4 jaar 
 
6 Pas werkplekverlichting toe 

Toelichting: 

In een multifunctionele werkruimte worden vaak verscheidene typen 
werkzaamheden uitgevoerd. De benodigde verlichting kan soms flink variëren. Het 
is daarom niet verstandig om de hoogste verlichtingseisen voor het gehele gebouw 
te hanteren. Beter is het om alleen daar waar dat nodig is, een hogere 
verlichtingssterkte te realiseren. Bijvoorbeeld door middel van werkplekverlichting. 
Deze optie is interessant als de verlichting dicht bij de werkplek kan worden 
aangebracht. In een opslagruimte is het meestal niet nuttig werkplekverlichting toe 
te passen.  

Uw situatie: 

De huidige TL-werkverlichting met aanwezigheidsdetectie is indirect. Hierdoor gaat 
veel licht verloren. Bij toepassing van directe werkplekverlichting kan het 
verlichtingsnivo omlaag. 

 
Aantal: 100 
Besparing: € 645 



 
 

 

 13 

Investering: € 5.000 
TVT: 8 jaar 
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Bijlage A: Overzicht kenmerken van gebouwen en installaties  
 
 
Ruimtekoeling  
Type Vermogen (kW) Bijzonderheden 
Centraal systeem 83 Waterschroefkoeling 
 
Ventilatie regelingen  
Type Bijzonderheden 
Geen  
 
Ventilatie  
Type Hoeveelheid Vermogen 

(kW) Bijzonderheden 
Geforceerde ventilatie Goed 1 diverse dakventilatoren 
 
Verlichting  
Type Vermogen 

(W) Branduren (h) Aantal Bijzonderheden 
Hoogfrequent TL 36 2.800 400  
Spaarlampen 13 3.000 260  
Gasontladingslampen 125 3.000 60  
 
Verlichting regelingen  
Type Bijzonderheden 
Bewegingsdetectie werkruimten 
 
Keukenapparatuur  
Type Bijzonderheden 
Elektrisch 80 kW diverse koffiemachines 
 
Warmwatervoorziening  
Type Vermogen 

(kW) 
Rendement 

(%) Bouwjaar Bijzonderheden 
Elektrische boiler 12,5 Conventioneel 2005 Close-in en 120liter boiler 
 
Verwarming  
Type Vermogen 

(kW) 
Rendement 

(%) Bouwjaar Bijzonderheden 
CV-ketel 175-940 VR 1993  
 
Extra gegevens 
Aantal natte koeltorens Nee 
Aantal vetafscheiders Nee 
Ondergrondse tanks aanwezig? Nee 
Grote stookinstallaties aanwezig? Ja (175-940kW) 
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Bijlage B: Toelichting Energie-investeringsaftrek (EIA). 
 
Wat is EIA en wat levert het op? 
EIA staat voor energie-investeringsaftrek en is een stimuleringsregeling voor ondernemers die investeren in 
energiebesparende technieken en toepassing van duurzame energie in hun onderneming. De EIA levert een 
extra aftrekpost op voor uw fiscale winst. De aftrek in 2011 bedraagt 41,5%. Dit komt neer op een netto-
voordeel van ruim 8% van de investeringskosten. 
 
Welke maatregelen komen in aanmerking voor EIA? 
Maatregelen die in aanmerking komen voor EIA zijn bijvoorbeeld het toepassen van: ledverlichting, 
hoogfrequente tl-verlichting, warmtepompen, isolatie, warmteterugwinning op koel- of persluchtinstallaties en 
zonnecellen. Op de Energielijst staat per bedrijfsmiddel aangegeven aan welke voorwaarden deze moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor EIA. De Energielijst is in te zien via www.agentschapnl.nl/eia. Ook 
maatregelen die niet nader op deze lijst omschreven zijn, maar wel aan de algemene energieprestatie-eisen 
voldoen komen in aanmerking voor EIA. 
U kunt de EIA-regeling toepassen op de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. De voortbrengingskosten 
zijn de kosten die binnen uw eigen bedrijf gemaakt worden bij de installatie van het bedrijfsmiddel. Dit zijn 
bijvoorbeeld de arbeidskosten van een werknemer die een machine in elkaar zet. Ook advieskosten komen 
onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek. 
 
Voorwaarden 
Per kalenderjaar moet er minimaal € 2.200 aan energiebesparende middelen worden geïnvesteerd en per 
bedrijfmiddel geldt een minimaal investeringsbedrag van € 450. Indien een bouwvergunning noodzakelijk is 
voor een investering moet deze al zijn afgegeven en onherroepelijk zijn op het moment dat de investering 
wordt gemeld. 
 
Hoe aan te vragen? 
U vraagt bij Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda of via de site van 
Agentschap NL het formulier Melding/Verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA) aan. Dit formulier 
vult u gedeeltelijk zelf in en een gedeelte dient te worden ingevuld door een (register-)accountant. U dient het 
formulier binnen drie maanden na de opdracht voor de aanschaf naar het Bureau IRWA op te sturen. 
 
Het Bureau IRWA stuurt u binnen 4 weken een ontvangstbevestiging en een afschrift van uw formulier naar 
Agentschap NL. Agentschap NL geeft vervolgens een EIA-verklaring af, al dan niet na aanvullende informatie te 
hebben gevraagd. Die verklaring verwerkt u in uw aangifte naar de Belastingdienst en uiteindelijk stelt de 
Belastingdienst de aanslag vast.  
 
Welke belastingvoordelen zijn er naast EIA? 
De EIA mag gestapeld worden met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waardoor de subsidie op 
maatregelen op kan lopen tot 14%. De KIA is een investeringsaftrek die op allerlei investeringen van 
toepassing is, dus niet alleen energie. De KIA is bedoeld voor kleine ondernemingen die tussen de € 2.200 en € 
300.000 investeren. 
 
Daarnaast mag er ook in 2011 versneld afgeschreven worden op investeringen, tot maximaal 50% in het 
kalenderjaar dat u investeert. 
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Bijlage C: Meer informatie 
 
 
Subsidies en regelingen 
- Agentschap NL, uitvoerder nationale subsidies en regelingen: 

www.agentschapnl.nl 
EIA Helpdesk:  (088) 602 34 30 (van 8:30 uur tot 17:00 uur) 
EIA www.agentschapnl.nl/eia 

 
- Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) 

Postbus 3338 
4800 DH Breda 
Telefoon :  (076) 530 43 08 
Fax :  (076) 530 43 09 

 
- Voor fiscale vragen 

BelastingTelefoon voor ondernemers:  (0800) 05 43 
Internet :  www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen 

 
- Overzicht van subsidies en regelingen 

Antwoord voor bedrijven: www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies 
 
 
 
Energiebesparende technieken en duurzame opwekking 
 
 
Duurzame Energietechnieken 

Stichting Informatiecentrum Duurzame Energietechnieken: http://www.idet.nl/  
 
- Zonnecellen: 

www.hollandsolar.nl/zonnestroom.html 
 
- Energiezuinige lampen 

www.olino.org/ 
 
- Daglicht 

Stichting Living Daylights: www.livingdaylights.nl 
 
 



















 

"De Dienst Stadsontwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal Station met bus 7 (halte Ravellaan), bus 5 (halte Den Hommel) en met de 
sneltram (halte Oudenrijn). De reistijd is 10 minuten per openbaar vervoer en 5 minuten lopen". 

Dienst Stadsontwikkeling 
Milieu en Duurzaamheid 

 

 Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres: Ravellaan 96,  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286 42 42 
Fax: 030 - 294 66 34 

Internet: www.utrecht.nl 

Koninklijke Douwe Egberts N.V. 
t.a.v. de heer  
Vleutensevaart 35 
3532 AD Utrecht 

 

 
 

Behandeld door: . Datum: 28 mei 2002 
Doorkiesnummer:  Ons kenmerk: DSO 02109858/Wm 661.4. 
e-mail:  Onderwerp: Aanschrijving melding art. 8.19 Wet 

milieubeheer, perceel Vleutensevaart 35 Bijlage(n): Meldingsformulier  
Uw kenmerk:   Verzonden:  
Uw brief van:   B j antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden 

 
Geachte heer  
 
Naar aanleiding van de bouwaanvraag (BV 2022120) over het uitbreiden van een bedrijfsgebouw  bij uw vestiging 
aan de Vleutensevaart 35 te Utrecht wijs ik u op het volgende.  
 
Door het aanpassen/veranderen van uw bedrijf wijkt u af van de reeds bestaande milieuvergunning(en). Ik 
verzoek u daarom een melding in te dienen (conform Wet milieubeheer art. 8.19) voor het wijzigen van uw bedrijf. 
Het benodigde formulier voor het indienen van de melding sluit ik hierbij in. Om te kunnen beoordelen of de 
aanpassingen/veranderingen gevolgen hebben voor het milieu, dient u de veranderingen/aanpassingen zo 
nauwkeurig mogelijk te omschrijven op de bijlage. 
 
Het meldingsformulier met bijlagen moet in drievoud worden ingediend binnen <vraag> na dagtekening van deze 
brief. 
 
Indien u nadere toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met  de heer , medewerker van bureau 
Bedrijfsinspectie tel: 030  

Hoogachtend, 
hoofd van de afdeling Milieu & Duurzaamheid, 
voor deze, 
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PS 
Het besluit en andere relevante informatie liggen vanaf heden 6 weken ter inzage bij bureau Bedrijfsinspectie. U 
kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Het bureau 
Bedrijfsinspectie is gevestigd in het gebouw 1 (tweede verdieping) aan de Ravellaan 96, Utrecht. Op verzoek kunt 
u de informatie ook op donderdagavond inzien van 17.00 uur tot 20.00 uur bij de receptie van het gebouw 1 aan 
de Ravellaan 96, Utrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken bij bureau Bedrijfsinspectie, telefoonnummer (030) 
- 286 4445 of (030) - 286 4600. U kunt deze nummers ook bellen indien u meer informatie wenst. 
 
Er kunnen gedurende een termijn van 6 weken bezwaren worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient schriftelijk 
bij ons college te worden ingebracht en dient te worden gezonden aan Hoofd bureau bedr jfsinspectie, Postbus 
8406, 3503 RK Utrecht. Indien u een bezwaarschrift indient kunt u tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen b j de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE  DEN HAAG.  
 
De voorgenomen verandering mag na het van kracht worden van dit besluit worden gerealiseerd. Het besluit 
worden na 6 weken van kracht,met ingang van de dag nadat de bezwaarschriftprocedure is doorlopen worden 
uitgevoerd, tenz j er een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Raad van State is aangevraagd. en 
verleend. In dat geval mag de verandering pas worden uitgevoerd nadat het besluit door een rechtel jke beslissing 
van kracht is geworden.  
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Stof 
Stofemissie kan optreden bij het malen en transporteren van de koffie in de maalderij. Hier zijn voorzieningen 
getroffen in de vorm van een doekfilter, waarbij het stof wordt afgevangen. De lucht wordt geëmitteerd via de 
centrale maalgassen leiding. 
Bij het vullen van de verpakkingsmachines wordt stof afgezogen en middels een doekfilter afgescheiden.  
De transportlucht benodigd voor het transport van verpakkingsafval wordt via een doekfilter geëmitteerd. 
 
Geur 
Aangezien de vergunde productiecapaciteit niet wordt overschreden en gezien het feit dat het productieproces 
niet gewijzigd is kan worden geconcludeerd dat de hoeveelheid geur die wordt geëmitteerd niet de vergunde 
geuremissie zal overschrijden. De wijzigingen hebben dus geen invloed op de vergunde geuremissie. 
 
Water: 
De molens worden via een gesloten koelcircuit gekoeld met water, waardoor er geen koelwater wordt geloosd. 
 
Afvalstoffen: 
Uw bedrijf is aangesloten bij het verpakkingsconvenant van de overheid, waaraan het nieuwe verpakkingsconcept 
volgens uw melding voldoet. 
Bij de verpakkingsmachine komt weliswaar verpakkingsafval vrij, maar omdat het voornamelijk vervanging van 
verpakkingsmachines betreft zal de extra hoeveelheid afval beperkt zijn.  
 
Gevaarlijke stoffen: 
Hierin treedt geen wijziging op. 
 
Geluid 
De voornoemde w jzigingen hebben invloed op de totale geluidsbelasting. 
Zoals voorschrift 1.2.3 van de wijzigingsvergunning, kenmerk DSO 00105978/WM0661/5 van 11 april 2000 
voorschrijft, is akoestisch onderzoek gedaan en aangetoond, dat na het uitvoeren van een pakket aan 
geluidswerende maatregelen, de geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning voor de avond- en 
nachtperiode niet worden overschreden. Dit onderzoek is Bijlage 3: het akoestisch onderzoek van WNP. 
Na realisatie van de laatste w jziging, zal op basis van voorschrift 4.8 van de revisievergunning ook moeten 
worden bewezen dat de verwachte geluidsreductie na wijzigingen feitelijk wordt behaald. 
 
In B jlage 4 wordt de invloed van vrachtauto's berekend op basis van de schrikkelcirculaire, die de 
milieubeoordeling van verkeer beschrijft. Er is meer transport nodig gelet op de mindere netto inhoud per 
verpakkingseenheid waardoor ook op zondag wordt gereden. De uiteindelijke geluidsbelasting blijft binnen de 
norm. 
 
Energie: 
De koffiefabriek van Douwe Egberts Utrecht heeft zich geconformeerd aan de 2e generatie Meerjarenafspraak 
energie-efficiency 2001-2012 (MJA2). De aangegeven wijzigingen vallen volledig binnen de werkingssfeer van dit 
convenant, waarmee een optimale aandacht voor het efficiënt omgaan met energie is gewaarborgd. 
Bijlage 5 is de brief van NOVEM bijgevoegd betreffende de toetreding tot MJA2. 

Hoogachtend, 
hoofd van de afdeling Milieu & Duurzaamheid, 
voor deze, 

, 
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PS 
Het besluit en andere relevante informatie liggen vanaf heden 6 weken ter inzage bij bureau Bedrijfsinspectie. U 
kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Het bureau 
Bedrijfsinspectie is gevestigd in het gebouw 1 (tweede verdieping) aan de Ravellaan 96, Utrecht. Op verzoek kunt 
u de informatie ook op donderdagavond inzien van 17.00 uur tot 20.00 uur bij de receptie van het gebouw 1 aan 
de Ravellaan 96, Utrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken bij bureau Bedrijfsinspectie, telefoonnummer (030) 
- 286 4445 of (030) - 286 4600. U kunt deze nummers ook bellen indien u meer informatie wenst. 
 
Er kunnen gedurende een termijn van 6 weken bezwaren worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient schriftelijk 
bij ons college te worden ingebracht en dient te worden gezonden aan Hoofd bureau bedr jfsinspectie, Postbus 
8406, 3503 RK Utrecht. Indien u een bezwaarschrift indient kunt u tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen b j de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE  DEN HAAG.  
 
De voorgenomen verandering mag na het van kracht worden van dit besluit worden gerealiseerd. Het besluit 
worden na 6 weken van kracht, tenzij er een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Raad van State is 
gevraagd. In dat geval mag de verandering pas worden uitgevoerd nadat het besluit door een rechtelijke 
beslissing van kracht is geworden.  
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Managementsamenvatting

Bedrijf
Douwe Egberts Nederland BV
Koffiefabriek 
Vleutensevaart 35
3532-AD Utrecht

MJA-sector
Koffiebranderijen

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht,
Stadsontwikkeling afdeling Toezicht en Handhaving; contactpersoon de heer

@utrecht.nl).

Vooruitblik Energiezorg 2009-2012.
 

In de koffiefabrieken Utrecht en Grimbergen (in België) worden consumentenproducten 
gefabriceerd voor beide afzetmarkten en een beperkt gedeelte voor export. De export betreft 
consumentenproducten voor Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Het management heeft besloten 
een aantal producten niet meer in Utrecht maar in Grimbergen te gaan produceren. 
Dat houdt in dat het gehele 250 grams assortiment en een klein gedeelte van de Senseo productie 
vanaf 1 oktober 2009 in België geproduceerd zal gaan worden. Het te verwachte productie volume 
voor de koffiefabriek Utrecht zal komende jaren ca 12 % lager zijn dan het volume van de 
afgelopen jaren. In deze tijd zijn volume voorspellingen erg moeilijk.
Er zijn geen plannen het assortiment in de komende jaren te wijzigen. 
Het gevolg van bovengenoemde maatregelen is dat de koffiefabriek Utrecht per 1 oktober 2009 
van de vijf ploegendienst naar een drie ploegendienst zal overgaan. De bovenstaande 
veranderingen hebben zowel besparende als ontsparende effecten, netto wordt een besparend 
effect verwacht.

In de periode van de MJA I en MJA-II, en niet te vergeten daarvoor, zijn in de koffiefabriek Utrecht 
vele energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Het wordt daardoor steeds moeilijker nog 
energiebesparende maatregelen in het proces te vinden. Om aan de MJA-III verplichtingen te 
kunnen voldoen, zal de nadruk om energiebesparende maatregelen in de keten te vinden groter 
worden. 

Er is sprake van een gestructureerd energiezorgsysteem. Door geplande uitbreiding van het aantal 
kWh-meters binnen het productie proces zal nog gedetailleerde informatie beschikbaar komen. Het 
ligt in de verwachting dat de wijziging van het aantal productie-uren per week een positief effect op 
de energie-efficiency zal hebben.

Geplande maatregelen 2009-2012
Alle geplande zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen voor 2009-2012 staan beschreven 
in de volgende tabel. In dit EEP is het jaar 2008 gehanteerd als basisjaar.
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1. Inleiding

1.1 Algemeen

Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal 
sectoren een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency. In 
de jaren erna is de MJA een effectieve manier gebleken om energie-efficiencyverbetering in het 
bedrijfsleven te realiseren.
Recentelijk is gekozen voor intensivering, verlenging en verbreding van MJA om de doelstellingen 
uit 'Schoon en Zuinig' en het 'Duurzaamheidsakkoord' in te vullen. Het resultaat hiervan is de 
MJA3, welke op 1 juli 2008 door de betrokken partijen uit de MJA is ondertekend. Dit convenant 
geldt voor de periode 2001-2020.

Een vast onderdeel binnen de MJA is het energie-efficiencyplan (EEP). Dit is een hulpmiddel voor 
het interne planningsproces voor het nemen van energie-efficiencyverbeterende maatregelen. In 
het plan wordt onder andere vastgelegd wanneer welke maatregelen in de planperiode worden
uitgevoerd. Bedrijven die deelnemen aan MJA3 moeten eens in de vier jaar een EEP opstellen. Dit 
EEP is geschreven voor de periode 2009-2012.

1.2 Bedrijf

Douwe Egberts Nederland BV is onderdeel van Sara Lee. 
Bij DE Nederland BV vinden de volgende activiteiten plaats: De ruwe koffiebonen worden in bulk 
aangeleverd. Daarna vindt reiniging en tussenopslag plaats. Hierna worden de bonen batchgewijs 
gemelangeerd, gebrand en gemalen. Vervolgens wordt de gemalen koffie in pads of 
vacuümverpakking verpakt. De koffiepads worden in folie met stikstof begassing verpakt. Meerdere 
folieverpakkingen worden in een omdoos verpakt. De vacuümverpakkingen worden met krimpfolie 
tot een collo gevormd. De dozen met pads en de collie vacuümverpakkingen worden automatisch 
op pallets geplaatst.

Op de locatie zijn naast de koffiefabriek ook andere onderdelen van Douwe Egberts gevestigd. 
Enkel de koffiefabriek is toegetreden tot de MJA3. De koffiefabriek huurt de gebouwen van Facility 
Management Utrecht (FMU). Het energiegebruik t.b.v. verlichting valt onder verantwoordelijkheid 
van FMU en valt buiten de scope van het EEP. 

De derde meerjarenafspraak (MJA-III) die door de koffiesector op 1 juli 2008 is aangegaan, heeft 
een looptijd van 2009 t/m 2020. Douwe Egberts Nederland BV is op 12 maart 2002 toegetreden tot 
de MJA. Het referentiejaar voor de MJA-III is 2005. In de eerste helft van 2009 stellen alle 
bedrijven die zijn toegetreden tot de MJA-III hun Energie Efficiëntie Plan (EEP) op. De looptijd van 
dit EEP in het kader van de MJA-III is van 2009 t/m 2012. 
Douwe Egberts heeft eerder een EBP opgesteld voor de periode 2005-2008.

1.3 Opzet energie-efficiencyplan

Dit EEP is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke formele wetgeving, 
convenanten en afspraken gerelateerd aan energie(efficiency) van toepassing zijn op Douwe 
Egberts Nederland BV. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe energiezorg binnen Douwe Egberts 
Nederland BV is georganiseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke producten 
Douwe Egberts Nederland BV produceert en tevens worden hier de interne processen en de 
productketen beknopt beschreven. In hoofdstuk 5 komen het energieverbruik en de prestatiematen 
aan bod. Hierna worden in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 de energie verbruiksanalyses met 
betrekking tot k procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie gepresenteerd. In hoofdstuk 
10 worden besparingsmogelijkheden geïnventariseerd, waarop vervolgens in hoofdstuk 11 wordt 
beschreven welke maatregelen zijn gepland. Tenslotte wordt in hoofdstuk 12 een kort overzicht 
gegeven van de nog niet genoemde MJA-activiteiten.
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2. Opgave relevante wetgeving, overige verplichtingen en afspraken

Naast deelname aan MJA3 zijn er verplichtingen die voortvloeien uit;
§ Vergunning Wet Milieubeheer. Douwe Egberts Nederland BV is in het bezit van een 

vergunning Wet Milieubeheer van 6 mei 1998 (kenmerk DSO9707691/WM0661). Op dit 
moment loopt een traject voor de revisie van de vergunning.

§ Interne richtlijnen Sara Lee.
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3. Energiezorg

3.1 MJA-norm

Douwe Egberts Nederland BV beschikt over een structurele vorm van energiezorg. Zoals bij de 
monitoring over het jaar 2008 is opgegeven zijn er in de BasisCheck Energiezorg geen 
openstaande vragen meer. Het bedrijf voldoet hiermee ruim aan de MJA-verplichting op gebied 
van energiezorg.

Onder Sara Lee International vallen, zowel binnen als buiten Europa, meerdere koffiefabrieken. 
Jaarlijks wordt door de afdeling Manufacturing Technology te Joure voor alle koffiefabrieken een 
proces - en verpakkingmeeting georganiseerd. Daar worden kennis en ervaringen uitgewisseld. De 
afdeling Manufacturing Technology wordt altijd betrokken bij wijzigingen / optimalisaties binnen de 
koffiefabriek. 
Alle bedrijven, welke onder Sara Lee International koffiefabrieken vallen zijn verplicht de 
energieverbruiken, afvalgegevens en afwijkingen per periode aan de afdeling Corporate 
Environmental Affairs (CEA) te rapporteren. Afdeling CEA rapporteert aan de board van Sara-Lee.

3.2 Integratie met andere zorgsystemen

Het Energie Zorg Systeem (EZS) is een onderdeel van het Milieu Zorg Systeem (MZS). 
De milieucoördinator rapporteert diverse gegevens per periode, kwartaal dan wel jaarlijks. Jaarlijks 
verschijnt er een Milieu Jaar Verslag (MJV) en een Management Review. 

Het management van Sara Lee International heeft zich duidelijk uitgesproken voor de 
implementatie van ISO 14001. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de ISO certificering 
gereed moet zijn. Het ligt in de verwachting dat het bedrijf in het jaar 2010 gecertificeerd zal zijn. 
Het energiezorgsysteem zal onderdeel uit gaan maken van ISO14001.

3.3 Organisatie van de energiezorg

Binnen één van de stafafdelingen van de koffiefabriek Utrecht, de afdeling Technische – en 
Operationele Vernieuwingen, is de milieucoördinator werkzaam. De taken van de milieucoördinator
zijn oa het beheren van het milieuzorgsysteem, Risicoaspecten (veiligheid waaronder ATEX) en 
initiëren en begeleiden van alle milieugerelateerde projecten. Procesoptimalisaties kunnen hier ook 
onder vallen.
Deze functie is een volledige fte, hiervan is circa 0,4 fte t.b.v. energiezorg. Het beschikbare budget 
is deels projectafhankelijk.

3.4 Veranderende omstandigheden

De normale bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate de investeringen in nieuwe machines en 
processen. Veranderingen in de economische situatie vinden hun weerslag in de bedrijfsvoering.

Een onderdeel van het MJV is het volgen van de status van de actiepunten van het lopende jaar en 
het opstellen van actiepunten voor het komende fiscale jaar. Actiepunten vanuit het EZS zijn hierin 
terug te vinden. In overleg met het management wordt budget voor het komend(e) jaar (jaren) 
vastgesteld. Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de te realiserende projecten. Per kwartaal 
wordt de status gerapporteerd aan management. 
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4. Proces- en productbeschrijving

4.1 Producten

In de koffiefabriek Utrecht worden vacuümverpakkingen (250 -, 500 -, 1000 – en 1500 grams 
verpakkingen) en Senseo pads (pads met gemalen koffie en pads met gemalen koffie en creamer 
en of een mix van creamer met instants) geproduceerd. 

4.2 Interne processen

Een vereenvoudigd processchema en een plattegrondentekening van de gehele site zijn als bijlage 
2 toegevoegd.

De processen hebben tot doel om vanuit de grondstoffen ruwe koffie, melkcreamer dan wel een mix 
van melkcreamer met instants, het gereed product te bereiden en te verpakken. Alle koffie wordt 
verpakt; ca 68 % als gemalen vacuüm; ca 27 % als Senseo; ca 3 % als Senseo Cappuccino en ca 
2 % als Senseo Choco.

Indeling van de processen.
De processen kunnen als volgt ingedeeld worden:

• Aanvoer bulktransport ruwe koffie, tussenopslag, schonen en opslag in silotoren.
• Mêleren van ruwe koffie en roosten van koffie.
• Malen van de gebrande koffie.
• Verpakken van gemalen koffie, de combinatie van gemalen koffie met melkcreamer of 

melkcreamer met cacao dan wel alleen een mix van melkcreamer met cacao.
• Afvoer van het gereed product.

Aanvoer van ruwe koffie, tussenopslag, schonen en opslag in silotoren.

De belangrijkste installaties;
• Twee losputten ten behoeve van ontvangst aanvoer ruwe koffie in bulkvorm.
• Acht bulkcellen ten behoeve van tussenopslag ruwe koffie.
• Twee stort – en schoningslijnen.
• Eén silotoren met 63 cellen t.b.v. opslag ruwe koffie in componentvorm.

Ruwe koffie wordt in bulkvorm, hetzij in zeecontainers (inhoud ca 21 ton) dan wel bulkvrachtwagens 
(inhoud ca 31 ton) aangevoerd. De zeecontainers worden vanuit containerterminals per 
vrachtwagen aangevoerd. De overige bulktransporten komen per vrachtwagen vanuit de vemen van 
de verschillende zeehavens.
Zeecontainers en ander bulkaanvoer lossen de ruwe koffie via losputten. 
De ruwe koffie wordt via transportsystemen tijdelijke in één van de acht bulkcellen opgeslagen.
Vanuit de bulkcellen wordt de ruwe koffie via schoners en weegsystemen naar de silotoren 
afgevoerd. 
De koffie wordt daarna, na weging, door middel van transport – en verdeelsystemen in de silotoren 
opgeslagen. 
De melkcreamer en de mix van melkcreamer met cacao worden in Big Bags per vrachtwagen 
aangeleverd. De Big Bags worden in speciale ruimten opgeslagen.
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Mêleren en roosten van koffie.

Belangrijkste installaties:
- Eén afweeginstallatie bestaande uit 5 weegschalen.
- Vijf roostinstallaties.
- Eén doppenpers en één reserve
- Eén bunkeropslagsysteem ten behoeve van opslag bonen gebrand.

Ten behoeve van het roosten wordt door de afweeginstallatie uit de silotoren een batch ruwe koffie 
samengesteld. Deze batch wordt met behulp van pneumatisch transport naar één van de 
roostinstallaties getransporteerd. 
Er zijn 5 identieke roostsystemen. In het roostvat wordt de ruwe koffie met behulp van hete lucht in 
een bepaalde tijd geroost. De hete lucht wordt verkregen door in een fornuis lucht te verhitten door 
middel van verbranding van aardgas.
Tijdens het roosten verliezen de koffiebonen hun vliesjes (doppen) en veel vocht. 
De doppen afgevangen door het roostgas door een roostgascyclonen te voeren. 
De doppen worden pneumatisch via één leiding naar een doppenpers afgevoerd. 
De gescheiden doppen worden samengeperst in de doppenpers. Het geperste product wordt 
afgevoerd.
Het roostgas wordt deels gerecirculeerd en deels via een katalytische naverbrander verbrand.
Deze gassen worden via de schoorsteen afgevoerd.
Na het roosten wordt de koffie gekoeld met buitenlucht op een koelzeef. De koellucht wordt ontdaan 
van stof en vliesjes via de koelluchtcycloon. Stof en vliesjes gaan via de zelfde weg als de doppen 
bij het roosten.
De koellucht wordt ook via de schoorsteen afgevoerd.
De gekoelde koffie gaat daarna via een pneumatisch transportsysteem naar de ontsteners. 
De stenen worden afgevoerd. 
Vanuit de ontsteners gaat de gebrande koffie via pneumatisch transport naar de bunkeropslag. 

Het malen (FU-12).
Belangrijkste installaties:

- Twee bunkeropslagsystemen ten behoeve van opslag gemalen koffie.
- Afzuigsystemen maalgassen
- 12 molens
- Transportsystemen. Zowel pneumatisch - als kettingtransport
- Ruimteafzuigsystemen

Vanuit het bunkeropslagsysteem bonen gebrand wordt de koffie pneumatisch naar de molens 
getransporteerd. 
De koffie wordt na het malen naar ontgasbunkeropslag getransporteerd. 
Vanuit de ontgasbunkeropslag wordt de gemalen koffie getransporteerd naar bufferbunkers welke 
boven de verpakkingsmachines zijn geplaatst.
De transporten zijn pneumatisch. De ontluchting van de transportsystemen en de ontgasbunkers 
zijn aangesloten op verschillende stofafzuigsystemen. 
De geschoonde luchtstromen worden via één centrale leiding naar de verbrandingslucht ventilatoren 
van de roosterinstallaties geleid.
Hierdoor wordt de geuruitstoot gereduceerd. Als gevolg van dit gesloten systeem wordt de ruimte 
ventilatie aanzienlijk minder belast.

Het verpakken.

Belangrijkste installaties:
- Zeven vacuüm verpakkingsmachines.
- Acht Senseo pads verpakkingsmachines
- Twee Senseo Cappuccino pads verpakkingsmachines
- Twee Senseo Choco pads verpakkingsmachines
- Eén centraal restfiltermateriaal transportsysteem met twee perscontainers.
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- Eén stikstof productie-unit
- Verschillende ruimte afzuigsystemen

Vacuüm verpakkingsmachines (FU-12).
De gemalen koffie wordt vacuüm verpakt. Elke verpakkingsmachine heeft meerdere 
vacuümpompen. De afgeblazen lucht hiervan bevat geur en wordt naar buiten afgevoerd.
Alle vacuümverpakkingen worden met krimpfolie tot verschillende colli geformeerd en naar de 
palletisers afgevoerd.

Senseo pads verpakkingsmachines (FU-27).
De gemalen koffie wordt in pads geproduceerd. Tijdens het verpakken van de pads wordt stikstof 
toegevoegd. De Senseo verpakkingen worden kartonnen dozen verpakt en naar de palletisers 
afgevoerd.

Senseo Cappuccino verpakkingsmachines (FU-12).
De gemalen koffie wordt met toevoeging van melkcreamer dan wel met een mix van melkcreamer 
en cacao in pads verpakt. Tijdens het verpakken van de pads wordt stikstof toegevoegd. 
De Senseo verpakkingen worden kartonnen dozen verpakt en naar de palletisers afgevoerd.

Senseo Choco pads verpakkingsmachines (FU-12).
Een mix van melkcreamer en chocolade worden in pads verpakt. 
Bij het verpakken van deze pads wordt geen stikstof toegepast. De Senseo verpakkingen worden 
kartonnen dozen verpakt en naar de palletisers afgevoerd.

Het centrale restfiltermateriaal transportsysteem met twee perscontainers.
Bij het produceren van de verschillende soorten pads komt restfiltermateriaal vrij. Het 
restfiltermateriaal wordt door middel van afzuigsystemen naar een scheidingsinstallatie 
getransporteerd. De scheidingsinstallatie is op het terrein opgesteld. In de scheidingsinstallatie 
wordt het restfiltermateriaal van de transportlucht gescheiden. Het restfiltermateriaal wordt door 
middel van twee persen in containers geperst. De containers worden afgevoerd. De transportlucht 
wordt in doekfilters ontstoft en terug in de gebouwen afgevoerd.

Utilities.

Stikstof productie-unit.
Stikstof wordt op locatie geproduceerd (capaciteit # m3/uur). Door de toepassing van andere 
verpakkingmachines en het beter doseren van stikstof daalt het stikstofverbruik per ton verpakt 
product nog steeds.

Persluchtvoorziening hoge druk (6 bar).

In de productiegebouwen is een leidingnet voor perslucht hoge druk.
Op drie plaatsen staan in het totaal 6 perslucht compressoren opgesteld.
Eén compressor is frequentie geregeld. Enige tijd geleden is de effectiviteit van de 
persluchtinstallatie hoge druk onderzocht. De huidige regeling blijkt optimaal
Onderhoud en inspectie op lekkage is in SAP geborgd.

Persluchtvoorziening lage druk ( 2,8 bar)

Gemalen koffie wordt van de molens naar de ontgasbunkers en de verpakkingmachines 
pneumatisch getransporteerd. Voor de lage druk voorziening is één compressor opgesteld.
Bij calamiteiten kan perslucht hoge druk naar 2,8 bar worden gereduceerd. De lage druk 
compressor zal in de komende jaren vervangen worden.
Onderhoud en inspectie op lekkage is in SAP geborgd.
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Transport van ruwe koffie vanuit de silotoren naar de branders.

Afgewogen spitten ruwe koffie vanuit de verschillende silocellen worden pneumatisch naar de 
branders getransporteerd. Hiervoor zijn 12 blowers in de silotoren opgesteld. De blowers komen 
alleen in bedrijf als transport gewenst is. De werkdruk is ca 0,8 bar.
Onderhoud en inspectie op lekkage is in SAP geborgd.

Cv-installaties productie gebouwen.

Voor de verwarming van de productie gebouwen zijn 5 cv-ketels opgesteld. Warmwater wordt naar 
radiatoren en warmtewisselaars in de ruimteventilatie kasten verpompt. De twee grootste cv-ketels 
worden in de komende jaren vervangen. Onderhoud valt onder de afdeling Gebouwen Dienst. 
Alle cv-ketels zijn aangesloten op een gebouwen beheerssysteem. 

Algemeen.
Bij het produceren komen diverse afvalproducten vrij. De afvalstoffen worden zo veel als mogelijk 
naar soort gescheiden en afgevoerd.

Ventilatie productieruimten.
De gehele ruimte wordt geventileerd. 

Afvoer gereed product.

Belangrijkste installaties:
- Palletisers (FU-14)
- Eén centraal pallet buffersysteem gereed product (FU-14)
- Vijf dockboards (FU-14)

Vanuit de verpakkerij FU-12 en FU-27 wordt het gereed product middels transportbanden naar de 
palletisers afgevoerd. De geformeerde pallets worden tijdelijk in het palletbuffer systeem 
opgeslagen.

Vanuit het centrale pallet buffersysteem worden dagelijks pallets gereed product in vrachtwagens 
via de dockboards verladen. Deze vrachtwagens gaan naar het Distributie Centrum van K&N en dan 
wel rechtstreeks naar afnemers.

Genomen energiebesparende maatregelen per processtap (laatste twee jaar).

Aanvoer van ruwe koffie, tussenopslag, schonen en opslag in silotoren.

Van de centrale stofkast is één toevoerleiding voorzien van een cycloon met ondersteuning 
ventilator.
De belasting van de stofkast is daardoor gedaald. Het energieverbruik is daardoor iets toegenomen.
De besturing is echter aangepast. Indien binnen een half uur geen stortopdracht is ingegeven, valt 
de installatie automatisch uit.

Mêleren en roosten van koffie.

Alle vijf roostinstallaties zijn het afgelopen jaar geheel gerevideerd. Lekkages zijn verholpen.
De stand-by tijden van de roostinstallaties zijn door organisatorische maatregelen drastisch 
teruggebracht. De trend van donkerder branden, langere roosttijden leiden echter tot een geringe 
toename van het gas – en elektriciteitsverbruik. 

Het malen.
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De besturing van de molens is aangepast. Na het beëindigen van een maalopdracht worden de 
molens automatisch uitgeschakeld.

Het verpakken.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de rendementen van de verpakkingmachines.
In het bijzonder de Senseo - en Senseo Cappuccino verpakkingslijnen.
Enkele Senseo-lijnen zijn opgetoerd. Structurele aandacht aan de Senseo Cappuccino lijnen 
hebben tot een rendement verbetering geleid. Uit de energieregistratie blijkt het opgenomen 
vermogen per ton verpakt product behoorlijk is gedaald. 





Energie-efficiencyplan 2009-2012 Douwe Egberts Nederland; koffiefabriek Utrecht

bladz jde 14 van 34

Toelichting schematische weergave proces van teelt ruwe koffie tot consument voor en na het 
productieproces.

Teelt ruwe koffie:
Koffie kan geteeld worden in landen rond de evenaar. Denk hierbij aan Indonesië, Vietnam, 
India, Afrika, midden Amerika en Brazilië. Op de teelt zelf heeft Douwe Egberts slechts zeer 
beperkt invloed. Een gedeelte van de aangekochte ruwe koffie is UTZ certificeer. In 2008 was 
het percentage aangekochte UTZ koffie voor onze Europese fabrieken ca 15%. Bovendien 
worden in een aantal landen kleine coöperaties door de DE-Foundations ondersteund.
Voor de teelt wordt gebruik gemaakt van kunstmest. Dieselolie wordt gebruikt voor 
landbouwwerktuigen en transport.

Transport van ruwe van oorspronglanden naar Europese havens. Alle ruwe koffie wordt per 
zeeschip naar Europa getransporteerd. Douwe Egberts heeft nauwelijks invloed de 
transporten. Het aantal ontvangsthavens is nu beperkt, waarbij rekening is gehouden met 
maximaal mogelijke transport over water.

Transport van ruwe koffie vanuit de verschillende zeehavens.
De ruwe koffie welke voor de productielocatie Utrecht bestemd is, kan in verschillende 
zeehavens gelost worden. Denk hierbij aan Antwerpen, Bremen en Hamburg. 
In Antwerpen komen alle zeecontainers met ruwe koffie binnen welke via binnenvaartschepen 
naar de Container Terminal Utrecht (CTU) worden getransporteerd. De ruwe koffie, welke in 
Hamburg en Bremen binnenkomt, zit in balen. De balen worden in de vemen versneden 
(verbulkt) en per vrachtwagen naar Utrecht getransporteerd. Een gedeelte van die ruwe koffie 
wordt in Duitsland gedecaffineerd en per wegtransport naar Utrecht gebracht. Er zijn studies 
gedaan om het aantal transportbewegingen over de weg te verlagen. 

Afvoer van gereed product van de productie locatie Utrecht.
Er zijn twee afvoerstromen te weten;
1. Afvoer van gereed product rechtstreeks naar de grootafnemers en export.
2. Afvoer naar het distributie centrum van Kuhne en Nagel in Nieuwegein.

Binnen de productie locatie Utrecht is enige jaren geleden een automatisch 
palletbuffersysteem in gebruik genomen. In het buffersysteem wordt voor de grootverbruikers 
en export op orderniveau het gereed product opgeslagen. Met de invoering van dit 
buffersysteem wordt een groot aantal transportkilometers over de weg bespaard.

Opslag gereed product in distributie centra afnemers.
De bedrijfsvoering van deze centra ligt bij derden.

Transport van externe distributie centra naar de verkooppunten.
Het gehele transport ligt bij een externe partij, die de gehele logistiek heeft geoptimaliseerd.

Gebruik gereed product door consument.
Het gebruik door de consument is beperkt door Douwe Egberts beïnvloedbaar. 
De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het terugdringen van de hoeveelheid 
verpakkingmateriaal per consumenten eenheden. Er is ook veel aandacht besteed aan het 
verpakkingmateriaal zelf. Dunnere folies worden al lang toegepast. Enkele foliesoorten 
bevatten een aluminium laag. De dikte van deze is al terug gebracht. Er loopt een onderzoek 
de dikte verder te verlagen. Aan het logistieke gedeelte waar Douwe Egberts invloed op heeft, 
zijn een aantal efficiency verbeteringen doorgevoerd. Het grootste deel van de productie wordt 
naar het DC Nieuwegein afgevoerd. Intercompany leveringen aan Duitsland, Frankrijk en 
België gaan niet meer via het DC maar rechtstreeks af fabriek. Dat geldt ook voor een deel van 
de volle vrachtwagen leveringen naar de DC’s Retail.

Ketenefficiency:
• Verhoging pallet – en vrachtwagen belading. 
• Onderzoek aanvoer van ruwe koffie en afvoer van gereed product naar DC over water.
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• Afstemming met producenten van koffiezetapparatuur en automaten. Het effect hiervan 
speelt primair bij het zusterbedrijf in Joure aangezien dit met name zgn. “Liquids” betreft.
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Figuur 6.1: Energiebalans
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Beschrijving voornaamste utiliteiten.

Persluchtvoorziening hoge – en lage druk.

Cv-installaties tbv verwarming gebouwen en ruimten koffiefabriek Utrecht.
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6.2 Meterplan

Op de vestiging Vleutensevaart 35 (voorheen Keulsekade 43) zijn buiten de koffiefabriek vele 
andere afdelingen gestationeerd. Denk hierbij aan onder andere de afdelingen HR, Marketing en 
Verkoop, Research, DECS en Facility Management Utrecht (FMU). 
De afdeling FMU is verantwoordelijk voor de energievoorziening zoals gas en elektriciteit, 
drinkwater, afvoer van afval en riolering. De gebouwen, welke door de koffiefabriek worden 
gebruikt, worden gehuurd van de afdeling FMU.
De meterstanden van zowel alle ingangsmeters als die van de verdeelkasten worden grotendeels 
handmatig (met behulp van een PDA) opgenomen. Deze waarden worden daarna in het ERBIS-
systeem geladen. Het ERBIS systeem berekent het energieverbruik per verbruiker uit in verband 
met de doorbelasting. Het beheer van het ERBIS valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Gebouwen Dienst Utrecht.

Het gasverbruik.
De koffiefabriek heeft een eigen gasmeter voor het gasverbruik van de koffiebranders.
Het gasverbruik van de branderij is ca 80% van het totale gasverbruik.
Enkele cv-installaties zijn alleen voor de verwarming van de gebouwen koffiefabriek.
Er zijn ook cv-installaties voor gebouwen waarvan de koffiefabriek slecht een gedeelte in gebruik 
heeft. De doorbelasting wordt dan bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters welke in 
gebruik zijn; een verdeelsleutel wordt dan toegepast.

Het elektriciteitsverbruik. 
Op de vestiging zijn vier trafostations met meerdere verdeel kasten.
Enkele oude verdeelkasten hebben één centrale meter. De nieuwere kasten zijn voorzien van 
meerdere digitale kWh-meters. Zowel de oude – als de nieuwe kasten registreren niet alleen het 
verbruik van de productie. Een verdeelsleutel wordt dan toegepast. Binnen de productie zijn nog 
een groot aantal ondermeters geplaatst. Op die manier kan bijna het elektraverbruik per energie 
aspect berekend worden.

NB De energieverbruiken voor ruimte ventilatie, verlichting, cv-installaties en koeling worden 
middels een verdeelsleutel doorberekend. Dit heeft tot gevolg dat ca 10 % van het totale 
energieverbruik van de productie niet aan energie aspecten is toe te schrijven.

Waterverbruik.
Het drinkwaterverbruik van het proces is relatief gering. Ca 80 % wordt als bluswater voor het 
roosten gebruik. Een zeer klein gedeelte is koelwater. Een andere manier van koelen is niet 
rendabel. Het overige waterverbruik is voor huishoudelijke doeleinden.

Het aantal kWh-meters welke in de koffiefabriek wordt toegepast is op dit moment 50 stuks.
In de nabije toekomst zal het aantal kWh-meters worden uitgebreid. Totaal ca 5 stuks.
NB Onlangs is een oude verdeelkast met één centrale kWh-meter vervangen door een verdeel 
kast met een groot aantal digitale kWh-meters. Uitgezocht moet worden of het percentage 
gemeten verbruik en opzichte van het doorbelaste verbruik verhoogd kan worden.

Algemene opmerking.
Zowel de verwarming als ventilatie / koeling van gebouwen wordt door middel van een 
geavanceerd gebouwen beheerssysteem geregeld.  

6.3 Bedrijfsinterne en –externe invloedsfactoren

De omvang van het energiegebruik wordt primair bepaald door het productievolume en de 
capaciteitsbezetting. In figuur 6.2 wordt de relatie tussen het volume gebrande koffiebonen en het 
gasgebruik van de branders weergegeven. Hieruit blijkt dat er een zeer directe relatie van 37,2 m3 
aardgas per ton gebrand product aanwezig is. Het productie onafhankelijk aardgasgebruik is 
nagenoeg nihil.
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7.2 Inzet duurzame energie

Bij de inkoop van energie wordt geen rekening gehouden met inzet van duurzame energie.
Binnen de site wordt geen warmte/koude opslag, wind – of zonne-energie dan wel warmtepompen 
toegepast.

In 2006 is een studie naar koudeopwekking door adviesbureau DWA uitgevoerd.
Gezien de hoge investering is het bij de studie gebleven.
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8. Inventarisatie besparingsmogelijkheden

8.1 Methode

Bij het opstellen van dit EEP is onderzocht welke mogelijkheden zowel binnen het bedrijf als in de 
keten aanwezig zijn om de energie efficiency in de periode van 2009 t/m 2012 te verbeteren. 
Binnen het concern vinden met regelmaat afstemmingen plaats met deskundigen, welke bij de 
andere vestigingen van Sara-Lee werkzaam zijn, en de specialisten van de afdeling Manufactoring 
Technology. 

In november 2007 is een Technologiescan in opdracht van SenterNovem binnen de koffiefabriek 
Utrecht uitgevoerd. Bij de brainstormsessie waren oa medewerkers uit de koffiefabrieken Utrecht 
en Grimbergen (België) en Manufactoring Technology aanwezig. Tijdens de brainstormsessie is de 
maatregelenlijst, welke voor de koffiebranderijen is opgesteld, nagelopen. In de eindrapportage van 
de Technologiescan zijn alle relevante opties uitgewerkt. Hierbij is ook gekeken naar de financiële 
consequenties en de kans van slagen. 

Ten aanzien van mogelijkheden in de keten zijn verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd.
Deze studies met externe partijen uitgevoerd. Mogelijke besparingen kunnen voor alle partijen 
voordelen bieden. 

Voor de rendementberekeningen wordt normaliter gebruik gemaakt van de simpele 
terugverdientijd. Voor de voorgenomen maatregelen zijn geen extra investeringen noodzakelijk. De 
investeringen die plaatsvinden geschieden vanuit de reguliere bedrijfsvoering waarbij gekozen 
wordt voor de huidige stand der techniek. De bedrijfseconomische situatie maakt nu enkel 
bedrijfskritische investeringen mogelijk.

8.2 Selectiecriteria

Bij de keuze van toe te passen maatregelen is niet alleen gekeken naar kostenbesparing. 
De terugverdientijd van een investering is in deze tijd van groot belang. Buiten optimalisatie 
mogelijkheden is aandacht voor mentaliteitsverandering een hot item. Denk hierbij ook aan het 
scheiden van afval, onnodig warmteverlies en energieverbruik. Bij de vervanging van of aanschaf 
van apparatuur wordt veel meer aandacht besteed aan alle milieuaspecten dan in het verleden.
Samengevat zijn de drie gehanteerde criteria (willekeurige volgorde):
§ Vervangingsinvesteringen
§ Energiekostenbeheersing en besparing
§ Mogelijkheid tot procesoptimalisatie in brede zin.

8.3 Toelichting op de maatregelen

8.3.1 Toelichting zekere maatregelen

Procesefficiency
Good house keeping.
Er zal meer aandacht besteedt worden aan het uitschakelen van verlichting. Zo ook het 
uitschakelen van machines welke niet meer in bedrijf zijn. Kwantificering van de haalbare 
besparing is niet mogelijk. De besparing wordt op basis van het advies uit de Technologiescan 
(5%) en eigen bevindingen geschat op 2,5% van het totale elektriciteitsgebruik.
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Vervanging Lage druk compressor.
De huidige compressoren zullen vervangen door één compressor. Vervanging is noodzakelijk 
omdat er geen service meer aan verleend wordt.

Vervanging CV installatie tbv verwarming productieruimten.
Vervanging is gewenst in verband de levenduur van de huidige ketels.

Optimalisatie DeltaNeu snipperinstallatie.
De huidige luchtdebiet regeling is functioneert niet correct. Toevoer ventilatoren draaien nu continu. 
Bovendien zullen de beide stoffilterkasten zullen anders gepositioneerd worden waardoor het 
luchtdebiet verlaagd kan worden.

Optimalisatie gas/lucht verhouding hoofdbranders.
Enige tijd geleden is een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik tijdens het branden. In de 
koffiefabriek Utrecht zijn 5 identieke brander installaties opgesteld. Hierbij is het specifieke 
energieverbruik van enkele soorten per branders gemeten.
Uit metingen is gebleken dat het gas- en elektriciteitsgebruik bij het roosten van één gelijk soort op 
de branders verschillend is. Door het beter inregelen van de hoofdbrander is reductie van het 
gasverbruik haalbaar. Er zijn voor het inregelen twee uitwisselbare gasmeters, welke duur en 
temperatuur gecorrigeerd zijn, aangeschaft.
In de besparingberekening is er vanuit gegaan dat bij optimale instellingen het gemiddelde verbruik 
van de meetresultaten van gas als elektriciteit per brander haalbaar moet zijn. 
Dat houdt in dat op het gasverbruik 175.000 Nm3 per jaar bespaard kan worden. Op het 
elektraverbruik komt dat neer op 80.000 kWh per jaar. 
De besparingen zijn gebaseerd op het productieniveau van FY’08; 60.000 ton per jaar. Het totale 
gasverbruik koffiefabriek Utrecht was in FY’08 2.530.516 Nm3. Het totale elektraverbruik was 
20.035.364 kWh.

Wijziging productietijden van 5 naar 3 ploegendienst.
Het management heeft besloten een deel van de productie in België te laten produceren. Het totale 
productievolume zal met ca 12 % afnemen. Hierdoor is het mogelijk geworden de gehele productie 
van vijf naar drie ploegendienst over te laten gaan. Dit besluit zal een energie reductie, zowel op 
gas als elektra verbruik, tot gevolg hebben.

Uitschakelen van procesapparatuur na beëindiging opdracht.
De besturing van enkele processtappen zijn zodanig aangepast dat dat gedeelte van de 
procesinstallatie een half uur na beëindigen van een opdracht automatisch stil valt. De totale 
besparing is geschat op 50.000 kWh.

Stand-by branders; verminderen uren stand-by.
Over het gehele jaar wordt per brander geregistreerd hoeveel uren de branders in bedrijf dan wel 
stand-by staan. Met stand-by staan wordt bedoeld dat de brander op werktemperatuur is en alle 
motoren (ventilatoren, roerwerk, transportbanden en dergelijke) in bedrijf zijn. 
Door extra aandacht en een betere planning is het aantal uren dat branders wel aanstaan maar 
niet in productie zijn (stand-by) behoorlijk gereduceerd. In 2005 was de stand-by tijd langer dan 
drie uur gelijk aan 21%, in 2008 was dit gedaald tot 9%. In 2009 heeft een verdere daling 
plaatsgevonden tot 5%, wat naar verwachting de laagst haalbare waarde is. De resultaten worden 
niet alleen naar het management, maar ook aan de pc-operators gerapporteerd.
Het gas - en elektraverbruik in de stand-by stand is bekend. De besparing in het jaar 2009 is 
hiermee gelijk aan 12.000 Nm3 aardgas en 13.000 kWh.

Verdere benutting en verbetering van het monitoringpakket Erbis.
Het komende jaar worden oude verdeelkasten met één centrale kWh-meter vervangen door 
verdeelkasten met meerdere digitale kWh-meters. Hierdoor zullen verbruiken beter inzichtelijk 
worden. Bovendien wordt de gehele doorberekening formules gecontroleerd. Een correctie op het 
doorberekende elektraverbruik ten gunste van de koffiefabriek is te verwachten. 
Het percentage “overige” (tweede figuur in Bijlage 2) welke in FY’08 ca 21 % was, zal hierdoor 
behoorlijk lager uitvallen.
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Optoeren van enkele Senseo verpakkinglijnen.
Van enkele Senseo-lijnen is het toerental verhoogd. Uit de energieregistratie blijkt het aantal kWh 
per ton gereed product is gedaald. 
Het optoeren van enkele Senseo-lijnen heeft ook tot een afname van het stikstofverbruik geleid.
De extra aandacht aan de beide Senseo Cappuccino lijnen zal ook tot een verlaging van het 
stikstofverbruik bij deze verpakkinglijnen hebben geleid. Het stikstofverbruik wordt niet per 
verpakkinglijn gemeten.

Structurele aandacht aan de Senseo Cappuccino verpakkinglijnen.
Structurele aandacht aan de beide Senseo Cappuccino lijnen heeft tot een beduidende 
rendementsverbetering geleid. Hierdoor is het aantal kWh per ton verpakt product gedaald. De 
kwantificering van de besparing wordt bemoeilijkt door de recente ontdekking van enkele fouten in 
de bemetering. Deze fouten worden nu hersteld. Vooralsnog wordt de besparing door de 
structurele aandacht geraamd op 2% van het energiegebruik voor de Senseo Cappuccino. Dit is 
gelijk aan 80.000 kWh.

8.3.2 Toelichting voorwaardelijk maatregelen

Ketenefficiency
Transport over water aanvoer ruwe koffie en afvoer gereed product.
Er is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om het transport over de weg van aanvoer ruwe 
koffie vanuit CTU naar de koffiefabriek en afvoer gereed product naar het distributie centrum 
Nieuwegein over het water te laten plaatsvinden. Betrokken partijen en de gemeente Utrecht 
moeten hierover een beslissing gaan nemen.
De besparing is gelijk aan:
CTU – Keulsekade: 3.000 ritten per jaar à 6,63 km/enkele reis x 2 = 39.780 km/jaar
Keulsekade – Nieuwegein: 10.000 ritten per jaar à 20,41 km/enkele reis x 2 = 408.200 km/jaar
Totaal gelijk aan 447.980 km/jaar. Brandstof gebruik is gemiddeld gelijk aan 3,5 km/l.
De totale dieselgebruik is gelijk aan 127.994 liter diesel, is gelijk aan 4591 GJ.
Vervoer per schip bespaart, inclusief alle toebehoren op land, 50 – 75% van het energiegebruik, 
afhankelijk van type boot, beladingsgraad en motor.
Uitgaande van 65% besparing is dit gelijk aan 2984 GJ.
Het toedelingpercentage is gelijk aan 90% (percentage inspanning 50%, percentage initiatief 30%, 
percentage energieomvang 10%). Besparing toegedeeld aan bedrijf is 2686 GJ/jaar.

8.3.3 Toelichting onzekere maatregelen

Procesefficiency
Studie naar optimalisatie centraal vacuümsystemen.
Het opgenomen vermogen van de twee centraal vacuümsystemen is hoog. Een energiescan heeft 
aangetoond dat energie-efficiëntere verbeteringen haalbaar zijn. Verder onderzoek is daardoor 
gewenst.

Ketenefficiency
Studie optimalisatie palletstapeling en vrachtwagen belading.
Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar een andere palletbelading (europallets) waardoor ook 
een hogere vrachtwagenbelading, twee pallets op elkaar, mogelijk is. Deze beladingverhoging 
heeft vooral effect op export. Nader onderzoek is wenselijk. Dit onderzoek zal zich met name op de 
mogelijkheden bij de retailers moeten richten.
In de verkenning is de besparing geraamd op totaal 41.616 km/jaar. Brandstof gebruik is 
gemiddeld gelijk aan 3,5 km/l. De totale dieselbesparing is gelijk aan 11.891 liter diesel, is gelijk 
aan 10 ton diesel (427 GJ). Het toedelingpercentage is gelijk aan 90% (percentage inspanning 
50%, percentage initiatief 30%, percentage energieomvang 10%). Besparing toegedeeld aan 
bedrijf is 384 GJ/jaar.
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9.4 Conclusies

Op basis van de zekere- en voorwaardelijke maatregelen is de verwachte energie-efficiencyverbe-
tering voor de EEP periode 2009-2012 gelijk aan 8 %. Hiermee is de doelstelling van dit EEP gelijk 
aan de ambitie van MJA-3. 
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Bijlage 2: Plattegrond en processchema
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Slechts een gedeelte van de gebouwen worden door productie gebruikt. Alle gebouwen zijn van 
een code voorzien. FU staat voor Fabriek Utrecht.

Ontvangst ruwe koffie. Luifel aan gebouw FU-10
Opslag bulkaanvoer ruwe koffie, schonen en ingangsweging ruwe koffie; FU-32
Opslag ruwe koffie in silotoren en afwegen spitten ruwe koffie voor de branders; FU-13
Branderij en opslag gebrande bonen; 1e t/m 4e verdieping FU-27
Maalderij; 1e en 2e verdieping FU-12.
Verpakkerij Senseo; begane grond FU-27
Verpakkerij Vacuüm; begane grond FU-12
Verpakkerij Senseo Cappuccino en Senseo Specials; begane grond FU-12
Palletisers en opslag gereed product; begane grond FU-14
Werkplaats Technische Dienst; FU-3 begane grond.
Bedrijfsleiding; FU-3 1e verdieping.
Stikstof productie unit; FU-43
Sprinkler installatie; FU-42.
Schoorsteen; FU-30 



 
kennisgeving verg. def . ambtshalve de v2 

(Marion Nieuwenhuis) 

GEMEENTE UTRECHT 
 

KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER 
 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht hebben de vergunning voor de Koninklijke Douwe 
Egberts B.V., Vleutensevaart 35 op 15 januari 2008 gewijzigd. Zij doen dit op basis van de Wet 
milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. De vergunning bevat voorschriften ter 
bescherming van het milieu. 
 
U kunt de vergunning en andere relevante informatie inzien van 16 januari 2008 tot en met 27 
februari 2008 bij sectie Programmatisch Handhaven, Ravellaan 96, gebouw 1. 
Dit is mogelijk op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur, bij voorkeur op 
afspraak. 
Inzage kan ook (alleen op afspraak) op donderdag van 18.00 - 21.00 bij het Informatie 
Centrum Gemeente Utrecht, Neudeflat, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht.. 
Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u bellen met sectie Programmatisch 
Handhaven, telefoonnummer (030) 286 4445. 
 
U kunt gedurende zes weken beroep aantekenen als u eerder zienswijze heeft ingediend tegen 
de ontwerp-beschikking, dan wel kunt aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest. U dient tevens belanghebbende te zijn. 
 
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij vóór deze datum 
beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om voorlopige voorziening. De vergunning 
wordt in dat geval niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist.  
 
Het beroep of verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: 
Raad van State 
t.a.v. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019 
2500 AE Den Haag. 
 
Zowel bij het indienen van een beroep als bij het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening worden kosten in rekening gebracht. 
 
Utrecht, 15 januari 2008 
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Dienst Stadsontwikkeling 
Milieu en Duurzaamheid 

M venti lat ie acculaadruimten DE v2  

Postbus 8406 
3503 RK  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286 42 42 
Fax: 030 - 294 66 34 

Betreft:  
ventilatie acculaadruimten 

Aan: 
 

Van: 
 

Datum: 
23 april 2004 

Kopie: 
Geen 

Veel transportwerktuigen betrekken de energie uit accu's. Deze accu's staan meestal in een daarvoor 
gereserveerde ruimte/plaats opgesteld voor opslag of om te worden opgeladen. 
De meeste accu's zijn van het natte type, waarbij tijdens het laden het zogenaamde knalgas wordt 
geproduceerd. Dit mengsel van lucht (zuurstof) en waterstof is explosief bij een waterstofconcentratie 
tussen de 4 en 7%: de benodigde ontstekingsenergie bedraagt 0,019 J. De onderste explosiegrens (LEL) 
van 4% kan plaatselijk snel worden bereikt. 
 
De concentratie van waterstof in de lucht mag maximaal 10% van de waarde van de onderste 
explosiegrensbedragen, dat wil zeggen slechts 0,4%. Om deze concentratie beneden de waarde te 
houden moet het ventilatiesysteem voldoen aan de volgende formule. 
 
Legenda 
H= luchtvolumestroom in m3  per uur 
N= het aantal cellen dat gelijktijdig kan worden geladen 
I= de maximale laadstroom uitgedrukt in Ampère  
 
H = 0,11 × N × I [m3 /h] 
 
Met name in de NEN 1010, onder onderdeel 723 zijn nadere bepalingen aan accuruimten, accukasten en 
acculaadstations gegeven. De betreffende ruimten zijn nader gedefinieerd in hoofdstuk 28 van de NEN 
1010. 
 
 



bedrijfsnaam
bedrijfsnummer MJA
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huisnummer
postcode
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naam
telefoon (direct nummer)
e-mailadres

basisjaar 2008
elektriciteitsgebruik (kWh) 20.035.364
aardgasgebruik (m3) 2.545.359
type overige energiedrager #1
gebruik overige energiedrager #1 (GJ)
type overige energiedrager #2
gebruik overige energiedrager #2 (GJ)
type overige energiedrager #3
gebruik overige energiedrager #3 (GJ)
totaal primair energiegebruik (GJ) 260.879

historisch energiegebruik 1998

@saralee.com

Utrecht
contactpersoon

230008
vestigingsadres

3532 AD

Douwe Egberts Nederland BV
bedrijf

Vleutensevaart
35
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ad 1. het bouwen van een laaddok.  
Dit betreft het intern verplaatsen van de aanvoer van verpakkingsmateriaal. 
De van belang zijnde milieubelasting betreft het geluid wegens de veranderde rijroute van de 
vrachtauto's op het terrein van de inrichting. 
 
Vervoersbewegingen 
De verandering zal niet leiden tot een toename van vervoersbewegingen.  Slechts tot een gedeeltelijke 
verandering van de rijroutes op het terrein. 
 
Energieverbruik 
Door het gebruik van het laaddok, zal minder energieverlies optreden, omdat er geen openstaande 
deuren zijn tijdens de losactiviteiten. 
 
Geluid 
Gelet op de locatie van de activiteit, de omgeving qua afscherming, de rijroutes en het feit dat de 
activiteit alleen overdag optreedt is er geen aanleiding te verwachten, dat het een negatief effect heeft 
op de geluidsuitstraling, zoals berekend in het akoestisch onderzoek WNP, rapport 6995163.R03 d.d. 13 
september 2002. 
 
ad 2. het bouwen van een parkeerdek. 
Dit betreft het uitbreiden van de parkeermogelijkheden (130 plaatsen) op eigen terrein ter compensatie 
van het verlies aan parkeerplaatsen in verband met de herinrichting van de Majellaknoop (45 plaatsen), 
de bedrijfsveiligheid (15 plaatsen) en de ontlasting van het parkeren op de openbare weg (70 plaatsen) 
in de omgeving. 
De van belang zijnde milieubelasting betreft het geluid en mogelijke lichthinder vanwege de 
mogelijkheid tot parkeren op niveau 1 op 3 m hoogte op het terrein van de inrichting naast het 
hoofdkantoor. 
 
Vervoersbewegingen 
De verandering zal niet leiden tot een toename van vervoersbewegingen.  Zoals aangegeven betreft het 
een herinrichting van de parkeermogelijkheden voor de huidige werknemers. De bouw leidt niet tot een 
toename van de verkeersaantrekkende werking. 
 
Geluid 
Bij de melding is gevoegd een geluidsrapport 6995163.B34 d.d. 1 maart 2005, waarin de nieuwe 
geluidscontouren  van het parkeerdek worden berekend. Hieruit blijkt, dat de geluidscontouren binnen 
de vergunde waarden blijven. 
 
Licht 
Ter voorkoming van lichthinder van koplampen van in- en uitrijdende auto's op het parkeerdek zijn de 
volgende maatregelen getroffen. 
 a. het parkeerdek op niveau 1 wordt alleen overdag gebruikt. Voor personeel in de 

ploegendiensten is parkeergelegenheid op de begane grond geregeld. Hiervoor zijn interne 
gedragsregels opgesteld. 

 b. bij het oprijden naar het parkeerdek is de rijrichting van de woonwijk af naar het 
kantoorgebouw toe. 

 c. bij het inrichten van de verlichting van de nieuwe parkeersituatie wordt rekening gehouden met 
mogelijke hinderlijke lichtuitstraling. 

 
Conclusie 
De ingediende meldingen voldoen aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten, zodat de verklaring kan 
worden gegeven. 
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Besluit 
Gelet op artikel 8.19, tweede lid Wm en de bovenstaande overwegingen verklaren wij dat: 
- de voorgenomen verandering van de inrichting (of van de werking daarvan) niet leidt tot andere of 

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de 
daaraan verbonden beperkingen of voorschriften mag veroorzaken, én 

- deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, én 
- er geen aanleiding is tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wm. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht, 
voor dezen, 
Hoofd bureau Vergunningverlening en Handhaving 
 
 
 

  
 
PS 
Het besluit en andere relevante informatie liggen vanaf heden 6 weken ter inzage bij bureau 
Vergunningverlening en Handhaving. U kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur. Bureau Vergunningverlening en Handhaving is gevestigd in gebouw 1 aan de 
Ravellaan 96, Utrecht. Op verzoek kunt u de informatie ook op donderdagavond inzien van 18.00 tot 
21.00 uur bij het Informatie Centrum Gemeente Utrecht, Neudeflat, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), 
Utrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken bij bureau Vergunningverlening en Handhaving, 
telefoonnummer (030) - 286 4445 of (030) - 286 4600. U kunt deze nummers ook bellen indien u meer 
informatie wenst. 
 
Bezwaar en beroep 
 
Er kunnen gedurende een termijn van 6 weken bezwaren worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient 
schriftelijk bij ons college te worden ingebracht en dient te worden gezonden aan Burgemeester en 
Wethouders van Utrecht , Postbus 16200, 3500 CE  Utrecht. Indien u een bezwaarschrift indient kunt u 
tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE  DEN HAAG.  
 
Het besluit wordt na 6 weken van kracht, tenzij er een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de 
Raad van State is gevraagd. In dat geval mag de verandering pas worden uitgevoerd nadat het besluit 
door een rechtelijke beslissing van kracht is geworden. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer  medewerker van bureau 
Vergunningverlening en Handhaving, tel. . 
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Dienst Stadsontwikkeling 
Milieu en Duurzaamheid 

Memo Geurnorm DE  

Postbus 8406 
3503 RK  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286 42 42 
Fax: 030 - 294 66 34 

Betreft:  
Geurnorm DE 

Aan: 
Sara Lee/DE 

Van: 
 

Datum: 
6 februari 2006 

Kopie: 
Geen 

Welke geurnorm voor DE? 
 
Motivering overgang van immissie naar emissienorm. 
Overwegende, dat het college van B&W middels de Geurnota Douwe Egberts dd. 29 juni 2004 geurbeleid 
(immissienormen) voor DE heeft vastgesteld; dat dit beleid verwerkt wordt in bestemmingsplannen, 
waardoor de bewoners van omliggende woonwijken voldoende beschermd zijn tegen geurhinder; dat deze 
bescherming gelijkwaardig is aan de bescherming die de vergunning van Douwe Egberts op grond van de 
Wet milieubeheer thans biedt. Dat de noodzaak om dit in de vergunning Wet milieubeheer te blijven 
regelen daardoor is vervallen.  
Overwegende, dat een goede controle van geur op basis van immissienormen moeilijk is. Dat de huidige 
geurnorm een immissie van 4,8 g.e. gedurende 98 % van de tijd bij aaneengesloten bebouwing toelaat. 
Dat deze norm berekend is op basis van de jaarvracht geur, afkomstig van het koffiebrand-, maal- en 
verpakkingsproces. Ofwel, dat de jaarvracht gebaseerd is op een productie in tonnen op jaarbasis en dat 
die jaarvracht wordt omgerekend naar geurcontouren in de omgeving.  
Dat de geurproductie of emissie evenredig is met de koffieproductie per ton gebrande bonen. Dat het 
daarom efficiënter en mede ter beperking van de administratieve lasten beter is om de productie te 
registreren. Dat dit aansluit bij het interne DE bedrijfsproces. Er is een periodieke rapportageverplichting 
voor Douwe Egberts terzake van het  gewicht van gebrande koffiebonen. 
Redenen, waarom overgegaan wordt op het stellen van een emissienorm. De norm wordt gesteld over 
een voortschrijdende periode van 12 maanden in plaats van een jaar, omdat dan de fluktuaties minder 
groot mogen zijn dan bij berekening over een kalenderjaar. 
 
Besluit 
De volgende voorschriften in de milieuvergunning op te nemen in de plaats van de huidige voorschriften 
van hoofdstuk 6.3, te weten 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3 van de vergunning DSO 9707691/Wm 0661. 
 
DOELVOORSCHRIFT 
6.3.1 De totale geurvracht mag niet meer bedragen dan 14,73 x10^12 geureenheden gedurende een 
voortschrijdende periode van 12 maanden, waarbij de productie niet meer mag bedragen dan 90.000 ton 
gebrande bonen per voortschrijdende periode van 12 maanden. De gerealiseerde productie wordt per 
maand geregistreerd. 
 
MIDDELVOORSCHRIFT 
6.3.2 Eenmaal per 5 jaar overlegt Douwe Egberts een verslag van onderzoek naar technische 
mogelijkheden ter vermindering van de geurvracht aan de gemeente, bureau Vergunningen en 
Handhaving. Van elke techniek die redelijkerwijs bruikbaar is voor vermindering van de geurvracht in een 



koffiefabriek, wordt onderzocht en gerapporteerd in hoeverre deze toepasbaar is in de koffiefabriek 
Utrecht.  
Het onderzoeksrapport wordt met de gemeente besproken, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent 
ALARA dan wel BBT in acht worden genomen. 
 
MEET- EN REGISTRATIEVOORSCHRIFTEN  
6.3.3 Ieder jaar worden de roostafgassen gecontroleerd door het uitvoeren van geuremissiemetingen 
onder representatieve productieomstandigheden, overeenkomstig de door de NER daaraan gestelde 
eisen, normen en certificaten. 
 
6.3.4 De relevante procesparameters worden (per koffierooster) geregistreerd, te weten brandertijden, 
soort koffie, capaciteit, temperatuur naverbrander, leeftijd katalysatormateriaal, inspectierapporten en 
onderhoud. De gegevens blijven ten minste gedurende 1 jaar voor de controlerend ambtenaar ter inzage. 
 
6.3.5 De resultaten van de metingen worden vastgelegd in meetrapporten en in het milieulogboek 
geregistreerd. 
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