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De Europese voedingsindustrie is verantwoordelijk 
voor ongeveer 3% van de totale Europese CO2-uitstoot. 
Het grootste deel daarvan komt op conto van het 
energieverbruik, vooral om te verwarmen en te koelen. 
De sector heeft natuurlijk niet stil gezeten. In vergelijking 
met 1990 stoot hij 14 % minder CO2 uit. De Belgische 
voedingsindustrie doet nog beter. Daar zien we een 

“Dit is voor de kopgroep in de koers,” trekt Myriam de 
vergelijking door. “De easy wins eerst nemen, lijkt me 
de minimale voorwaarde om maatschappelijk bewust te 
ondernemen. En daar heeft de voedingssector gelukkig 
aandacht voor. Met het EFES-project van Fevia worden ze 
bij manier van spreken bij de hand genomen om eenvoudige 
maatregelen te nemen. Een vaste contactpersoon van Fevia 
komt bij je bedrijf langs en maakt een rapport op over jouw 

SECTORALE ROADMAP

ZEKER IN DE WEDSTRIJD BLIJVEN MET EFES

De Europese unie wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Binnen amper 
9 jaar moeten onze CO2-emissies bovendien met minstens 55 % 

gedaald zijn. Dat zijn ambitieuze plannen. Fevia, de federatie van de 
voedingsindustrie, stelt dat ook de voedingsindustrie daaraan moet 
bijdragen. Ik ben geneigd een stap verder te gaan. Er wordt terecht 
opgemerkt dat er bij KMO’s met eenvoudige maatregelen nog veel 

‘laaghangend fruit’ kan geplukt worden maar dat gebrek aan kennis en 
tijd een grote rem zijn. “Dat klopt. Maar je kunt die redenering even 

goed omdraaien. Wie er wel energie en tijd in stopt, haalt er niet alleen 
een financieel voordeel uit maar ook een concurrentieel voordeel,” Aan 

het woord is Myriam Schepers, bedrijfsleider van Prefamac, bouwer van 
machines voor chocolatiers en koekjesfabrikanten. 

Met een aandeel in de omzet van nu 95 procent voor 
de export naar vier van de vijf continenten, heeft 
Prefamac bewezen dat volgehouden innovatie loont. 
Het bedrijf uit Lummen ontwerpt zelf zijn op maat 
getunede machines op basis van massaal veel ervaring 
op het terrein. “Ik zie voor KMO’s in de voeding maar 
ook in andere sectoren gelijkaardige groeimogelijkheden 

als het gaat om energieverbruik en ecologie. Bedrijven 
die nu het laaghangende fruit laten hangen zullen snel 
achterstand oplopen. Bedrijven die dat fruit wel plukken 
én met overtuiging verdere besparingen en verbeteringen 
nastreven, slaan -om het in wielertermen te zeggen- aan een 
strak tempo een groot gat,” aldus Myriam Schepers.

vermindering met bijna 19 %, onder andere door minder 
vervuilende brandstoffen te gebruiken en te investeren in 
energie-efficiëntie. De Belgische voedingsindustrie heeft 
daarvoor zelfs een eigen roadplan opgesteld. (https://
www.fevia.be/nl/nieuws/op-weg-naar-een-koolstofvrije-
voedingsindustrie-2050 - Franstalig document) 

VIER BRUIKBARE OPLOSSINGEN VOOR ELKE KMO

Een eerste stap is uiteraard het inventariseren van de 
huidige situatie met een zogenaamd “baseline rapport”. 
Daarin breng je als bedrijf in kaart hoeveel je vandaag 
uitstoot en wat de belangrijkste bronnen zijn. 

Op basis daarvan kun je vervolgens gaan zoeken naar 
beschikbare technologieën en oplossingen om die uitstoot 
te doen dalen. De roadmap brengt er 6 in kaart. Myriam 
Schepers vindt er 4 voor elke KMO haalbaar: 
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Voer regelmatig een energie-audit uit en maak concrete 
energieplannen. Met monitoring en zogenaamde pinch analyses 
bereken je hoe je het energieverbruik kunt minimaliseren.   

Optimaliseer de productie van koude en 
warmte. Denk daarbij aan hergebruik van 
restwarmte of betere isolatie van warme 

Verbeter de energie-efficiëntie van 
processen. Nog een voorbeeldje uit eigen 
huis: we voegen vaste chocolade toe aan 

Gebruik hernieuwbare energie. Je kunt daarbij zelf aan de slag gaan met 
zonnepanelen of – waarom niet? – met eigen windenergie zoals grote bedrijven 
in ons land en middelgrote landbouwers in Scandinavië al massaal doen.

ruimtes waarin zich de enrobeermachines of piping 
bevinden. Of denk aan het inzetten van natuurlijke 
koudemiddelen zoals bij onze Prefamac AMBI AIR 
koeltunnels. Voor de eerste forse koeling van koekjes of 
wafels wordt dan natuurlijke buitenlucht gebruikt. Volledig 
gefilterd zodat zelfs pollen niet in je product kunnen 
terechtkomen. Vervang oude koeltunnels die je hele 
productieruimte koelen, en niet enkel het product dat moet 
afgekoeld worden.

een grote hoeveelheid vloeibare chocolade voor een veel 
sneller smeltproces en minder energieverbruik. Kies daarom 
je smeltketels voldoende groot, en werk met giraffebanden, 
die constant vaste chocolade aan de vloeibare massa 
toevoegen. Je zal hierdoor niet alleen het werk aangenaam 
spreiden, maar het ergonomische ook veel beter maken 
voor je personeel. En meer algemeen: vervang nog oude 
machines zonder frequentie gestuurde motoren. Dit loont 
ook de moeite, want elke beweging minder spaart energie.

huidige energieverbruik. Daarin krijg je gratis advies over 
maatregelen om energie te besparen en dus om je kosten te 
drukken. Heb je interesse in één van de maatregelen? Dan 
neemt hij verder contact op met jou en is er ondersteuning 
mogelijk. Deze persoon vraagt zelfs offertes voor je op, 
beoordeelt ze en zoekt samen met jou naar aannemers of 
installateurs. Zo gemakkelijk kan het zijn, maar dat is zoals ik 
al zei, niet voldoende om echt het verschil te maken.”
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