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Energie besparen?

"Vier jaar geleden hebben we onze bakkerij volledig vernieuwd", vertelt Peter Steurs. "Omdat mijn vrouw Astrid en ik

vrij energiebewust zijn en we uitgaan van het principe 'alle
beetjes helpen' hebben we toen goed bekeken waar we mogelijk konden besparen. Zo stond hier vroeger dag en nacht de
centrale verwarming op, en nog was het vaak ijskoud. Daarom besloten we om ons dak beter te isoleren. Hierdoor hebben wij de voorbije strenge winters geen verwarming moeten
opzetten. De warmte van de oven blijft hier hangen en ook
mijn bloem blijft perfect op temperatuur." Een goede zet volgens energiedeskundige Frank Sappenberghs. "Het heeft
geen zin om bijvoorbeeld te investeren in een nieuwe verwarmingsketel als al je warmte zomaar verdwijnt."
Maar dat is niet alles. Peter liet in zijn magazijn ook een extra
deur plaatsen om de warmte in de bakkerij te houden. "En we
vernieuwde onze koeling. lk had alleen maar oude vriezers en
ijskasten en ik wist dankzij een controle dat het grootverbruikers waren. lk wilde er iets aan doen maar ook het serieuze
besparingspotentieel speelde mee. In 2008 heb ik geinves-

teerd in nieuwe koeling en kocht ik een remkast."
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Desondanks de recente vernieuwing en betere isolatie besloten Peter en zijn vrouw toch een energiescan te laten uitvoeren.'Als we al die energieprijzen zo horen, vonden we het
nuttig om te weten of we alle toestellen in de bakkerij wel
optimaal gebruiken. Je weet nooit waar je kansen laat lig-

gen," Want ja, elke kost die te veel is maar toch betaald wordt
is verloren.

"Met in ons achterhoofd dat de koeling van Peter vrij recent is
en zijn oven op stookolie draait, plaatsten we meters op de
bakkerijtoestellen", vertelt Frank van eco2eco. "Op die manier
konden we te weten komen hoe de energiestromen hier verdeeld zijn, waar de grootste verbruiken zitten en waar de
hoogste kosten zich situeren. Wat leerde dit ons? Het elektriciteit- en stookolieverbruik in deze bakkerij is nagenoeg fiftyfifty. Kijken we naar de energiekosten dan hebben we een ander
verhaal omdat we voor elektriciteit veel meer moeten betalen
dan voor stookolie of gas. Zo gaat 70% van Peter zijn energiekost naar elektrische energie en 30% naar thermische energie.
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Concreet zagen we ook dat 77o/ovan dat elektrisch verbruik te

wijten is aan de koeling." Ondanks de nieuwe koelapparaten
in de bakkerij staat Peter versteld van de vaststelling. "Dit wist
ik niet nee."

Meten

palen 20% van zijn elektriciteitsverbruik kunnen dekken. Wel
raden wij alleen zonnepanelen aan wanneer deze zuidgeorienteerd kunnen geplaatst worden. Het puntdak van Peter is
oostwest georiënteerd maar het platte dak biedt wél mogelijkheden. Zo is het rendement maximaal. De terugverdientijd van
Peter zijn investering in zonnepanelen zou minder dan 10 jaar
bedragen. De kostprijs van zonnepanelen is aan het dalen net
zoals de waarde van de groenestroomcertificaten, maar het is
nog wel de moeite volgens ons om hierin te investeren,"

= vergelijken

Omwille van het continue karakter van een koeling zal het
elektriciteitsverbruik natuurlijk altijd vrij hoog zijn. Maar indien jij met een oudere koeling werkt, kan je hier misschien
wel een les uit trekken.

Hoe kan Peter geld besparen los van de kilowattuur die hij
minder kan verbruiken? "De installatie van nieuwere machines
is natuurlijk geen optie hiel maar een verdeling maken van de
piek- en daluren wel", zegt energiedeskundige Frank. "Want
de energieprijs in de daluren is gunstiger dan in de piekuren.
Door het continue karakter van Peter zijn elektrische koeling
scheelt het verbruik in beide tijdszones niet veel, maar we
kunnen wel proberen die daluren extra te benutten. Hoe?
Door accumulatie-elementen te voorzien in de koeling die tijdens de daluren koude opnemen en tijdens de piekuren deze
koude afgeven. Voor Peter zou dit een besparingspotentieel
van 1.386 euro op jaarbasis inhouden. Het kost natuurlijk een
investering in koude-accumulatie, maar wel de moeite om het
te overwegen. Bovendien zou je door een gecombineerde opslag ook warmte uit de koeling kunnen halen waarmee je water warm kan maken. HÍermee is Peter zijn weliswaar
beperkte nood - aan warm water verholpen." Zorg er wel altijd voor dat je kan terugvallen op een traditioneel systeem
zoals een boiler voor in het geval er niet voldoende warmte
gerecupereerd kan worden.

-

Er werden nu al heel wat zaken aangehaald waarin Peter kan
investeren om zijn energiekost op termijn te laten dalen, maar
wat kan een bakker doen om zonder veel moeite oeld te besparen? "Je energiefactuur grondig bekijken en de Irijzen vergelijken tussen energieleveranciers.", haalt Frank aan. "Zo zou
Peter bijvoorbeeld zonder veel moeite 1.552 euro op jaarbasis

kunnen besparen door van energiemaatschappij te veranderen, wat hii recent ook deed."

Hoe je het ook draait of keert, Peter is een energiebewuste
bakker. "Zo probeer ik ervoor te zorgen dat als mijn oven opstaat eÍ ook iets in zit. Dit is puur een kwestie van organisatie,

want stel dat je oven anderhalf uur draait zonder dat er brood
of koeken inzitten omdat deze nog niet gereed zijn, loopt je
rekening wel op om den duur" Toekomstgericht denkt Peter
aan de plaatsing van oogjes op zijn verlichting. "lk hamer er
bij mijn personeel wel altijd op dat ze de lichten mceten uitdoen, maar oogjes plaatsen lijkt mij geen slecht idee. Zo gaan
de lichten vanzelf aan en weer uit."

Í)ok organisatie is belangrijk

Na het aanhoren van de resultaten is Peter opgelucht en blij

In heel wat bakkerijen is er sprake van restwarmte, meestal
door de omgevingstemperatuur die oploopt. Maar bestaan er
mogelijkheden om deze warmte efficiënt te hergebruiken?
Volgens Frank wel, al hangt dit af van bakkerij tot bakkerij.
"Hier bij Peter is er bijvoorbeeld geen woonst aan de bakkerij
gekoppeld. In dat geval hadden we de warmte kunnen accumuleren wanneer er gebakken wordt, en afgeven in de woning wanneer de mensen thuis zijn. Wat we bij Peter wel
zouden kunnen voorzien is een ventilator met buizensysteem
waarmee we de warmte van de bakkerij kunnen overbrengen
naar de winkel vooraan. Al zal deze warmte beperkt zijn in tijd
want er wordt op een ander moment gebakken dan wanneer
de winkel open is. Maar met een kleine investering als de deze
kan je wel het maximale aan energie hergebruiken,"

dat hij een energiescan liet uitvoeren. "lk ga het verslag met
de resultaten samen met mijn vrouw bekijken en eens nadenken over mogelijke investeringen. We zullen ook ons personeel erbij betrekken want als we daadwerkelijk zouden
kunnen besparen dan kunnen we hen natuurlijk een extraatje
geven."

Jij wenst meer informatie over een energiescan? Jij
hebt vragen over het energiegebruik in jouw

bakkerij?

Neem dan contact met ons via info@bakkersvlaanderen.be of

03 I 287 69 94.
Gitte Breugelmans

Met dank aan Frank Sappenberghs (eco2eco)
Bakkerij Steurs maakt geen gebruik van zonnepaneten, maar
misschien is dit wel een goed alternatief om de energiekost te

laten dalen? Het antwoord van energiedeskundige Frank

is

korl en bondig: "Ja". "Peter zou door de plaatsing van zonne-
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