
MEA Kennissessie 
24 februari 2022

Te gast bij Thomas Regout International

Welkom !



MEA-welkomstwoord  

Benjamin Vanelslande



Agenda MEA-kennissessie 24 februari

- Welkomstwoord & Agenda Benjamin Vanelslande 5 min

- Thomas Regout: energie & duurzaamheid Ed Vossen 10 min

- Update, kansen & uitdagingen infrastructuur Thijs van Dael / Ron Bissels 25 min

- Circulaire Economie “learning before earning” Thomas Vandenhaute / Benjamin 65 min

- Update MEA & MSI-activiteiten Jaap Rieter 15 min

- Mededelingen & afsluiting Jaap Rieter



Thomas Regout: energie & duurzaamheid 

Ed Vossen



MEA bijeenkomst Thomas Regout
24-02-2022
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The Regout Group 
Separates Regout 

Balance systems as a separate 
Company and two years later 
Thomas Regout inc. is founded

2014

Diversification:
start of telescopic
slides and curtain

rail hardware

1950

Thomas Regout
Back in Dutch

hands

2005

The Regout Group 
Grows by Melamo
stainless modules

2010

Thomas Regout
as a manufacturer
of Nails and Spikes

1834

Acquisition by the 
American 

Company CompX
(US based public 

Company

1999

Window Decoration and the
Telescopic slides department
separates into 2 companies:

* Thomas Regout International B.V.
* Thomas Regout B.V. 

2008

The Regout Group 
Grows by the 
acquisition of 
Drillmasters 

2012
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…..we make linear movement reliable and solution focused

Thomas Regout International B.V. 



8

MEA bijeenkomst Thomas Regout 24-02-2022

Thomas Regout B.V. 



Wat doen we aan kwaliteit en milieu.

• We zijn ISO 9001 gecertificeerd.

• We zijn IATF 16949 gecertificeerd.

• We zijn ISO14001 gecertificeerd.
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Waar hebben we in hoofdzaak mee te maken op milieugebied:

• Energie gebruik. 
3000 Megawattuur elektriciteit en 325.000 m³ gas./jaar

• Watergebruik. 
24000 m³ /jaar

• Gebruik van gevaarlijke stoffen. 
O.a. zoutzuur 52m³ /jaar
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Visie en missie  op milieugebied en de CO2 footprint

In 2026 de interne processen CO2 neutraal 
op de locatie Industrieweg 40.

Elektriciteit  komt neer op een uitstoot van           606 ton CO2

Gasverbruik komt neer op een uitstoot van           585 ton CO2

Gasverbruik omzetten naar elektriciteit waar mogelijk en vervolgens de elektriciteit 
omzetten naar groene energie betekent een reductie van 1191 ton CO2.
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Visie en missie  op milieugebied en de CO2 footprint

In 2030 de transporten CO2 uitstoot vrij.

Transport
Woonwerk kilometers 1.500.000 378 ton CO2.

Toeleveranciers kilometers 1.200.000 (regionale supply base) 317 ton CO2.

Klant leveringen in kilometers 2.500.000 (global supplier) 634 ton CO2

Overschakelen op transport zonder fossiele 
brandstoffen betekent een reductie van      1329 ton CO2.
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Visie en missie  op milieugebied en de CO2 footprint

Grondstoffen CO2 reductie.
Papier ongeveer 2 ton 2 ton CO2

Karton 165 ton 54 ton CO2

Staal  4185 ton 8514 ton CO2

Aluminium 613 ton 5275 ton CO2

Kunststof  64 ton 336 ton CO2

Papier en karton wordt tot 7 keer gerecycled staal en aluminium worden onbeperkt 
gerecycled. Metaal heeft een restwaarde waardoor weinig grondstof verloren gaat.
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Visie en missie  op milieugebied en de CO2 footprint
Waar zitten de winstpakkers voor Thomas Regout.
• Dak geschikt maken voor zonnepanelen.
• Intern van het gas af en inkopen van groene stroom.
• Transporten omzetten naar transporten op waterstof of elektriciteit gemaakt van 

groene energie.
• Staal inkopen dat niet meer gemaakt wordt met cokes maar met koolstof 

elektroden en met elektriciteit die opgewekt wordt met groene energie.
• Aluminium inzetten geproduceerd met groene energie.
• Allemaal met de elektrische fiets naar het werk opgeladen door zonnepanelen.

En wat hebben we daar voor nodig?
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Visie en missie  op milieugebied en de CO2 footprint

Wat we nodig hebben is:

Een dikke beurs 

en 

hele dikke stroom kabels.
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Vragen ?
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Update, kansen & uitdagingen infrastructuur

Thijs van Dael
Ron Bissels



Uitdagingen van de Netbeheerder

Energietransitie en de infrastructuur

Thijs van Dael

24 februari 2022



Het Klimaatakkoord

Gebouwde 
omgeving

Industrie

Landbouw & 
Landgebruik

Mobiliteit

Elektriciteit
(opwek)

WAT WORDT HET 
ENERGIESYSTEEM VAN DE 

TOEKOMST???



Onzekerheden industrie: Systeemkeuzes



Onzekerheden: Wanneer Elektrificeren?

Versnellers (of vertragers) kunnen o.a. zijn:

 Stijging van de CO2-prijs in EU-ETS

 Langjarige (on)zekerheid over CO2-prijs

 Aanscherping van de doelen voor 2030

 Ontwikkeling van de waterstofmarkt

 Ontwikkeling ESCO’s

 Aanscherpen tarieven (vraagresponse)

 Subsidie en fiscale instrumenten



HS-MS stations en hun voorzieningsgebieden



Opwek- afnamepieken



Prognoses en roadmap’s

 Behoefte aan duidelijke prognoses (Wat, Wanneer en Wanneer). Juist ook voor de 
industrie – Hier gaan grote vermogens mee gemoeid. 

 Prognoses alle klimaattafels gaan mee in het investeringsplan van Enexis.

 Geen prognoses = kans op mismatching (niet op tijd of geen uitbreidingen)



Afhankelijkheden van en door de netbeheerder

 Impact overige klimaattafels (opwek, gebouwde 
omgeving, mobiliteit, landbouw);

 Onduidelijkheid “wat wordt het energiesysteem van de 
toekomst”

 Roadmap’s en prognoses geven koers

(langdurig) aanvraagproces met afhankelijkheden landelijk transportnet 
(TenneT). Infrastructuur wordt een bepalende factor in doorlooptijden voor 

verduurzaming industrie

Zonder inzicht is er onvoldoende sturing op het energiesysteem





Energiesysteem
Urgentie + doorpakken
Ron Bissels, 24 februari 2022



Inhoud
• Enexis boodschap belang van integraal beeld op energiebehoefte (elektriciteit)
• Voorbeeld = vanuit plan laadinfra
• Ja – kijken naar uitbreiding net
• Maar zeker zo belangrijk – gebiedsgericht energiesysteem



Pilot Logistieke laadinfra
Randwyck



Bedrijven nog zeer beperkt actief

Urgentiebesef

Onbewust  niet mee bezig

1e stappen  hulp welkom

Bewust maar hoe?

Bewust  niet mee bezig

Al plan maar nog alléén

Op weg naar gebiedsplan in samenwerking



18 aangeleverde 
vragenlijsten



Aantal

Eigen voertuigen 72 65 56 21

% elektrisch 3% 0% 0% 0%

Voertuigen leveranciers 124 26 109 1

Huidige voertuigen



Verwachte elektrische voertuigen
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Gebruik laadinfrastructuur



Analyse netimpact



Opbouw net



Opbouw elektriciteitsnet (10.000 Volt)





Opbouw elektriciteitsnet (10.000 Volt)



Gedeelte Randwyck





Analyse totaal – 18 van 100 bedrijven Randwyck
Analyse laadbehoefte (vermogen): 

Conclusie:
• 18 bedrijven - claimen 1,9 MW ‘s nachts, 0,3MW overdag. En 100% …?
• Daarbovenop komen – (logistieke) laadpleinen
• Nog geen zicht op andere elektrificatieplannen
• Nog onvoldoende inzicht voor netbeheerder voor maken investeringsplannen!

2030 vermogen totaal [kW]

overdag nacht

bestelwagens 100 407

bakwagens <16ton 100 165

vrachtwagens >16ton 0 1415

0 0

Totaal vermogen 310 1987

Snellaadplein 2023 2025 2030

totaal totaal totaal

CCS 700 700 700

MCS 2000 4000 6000

Totaal 2700 4700 67006,7MW1,9MW 2,7MW 4,7MW



Conclusies laadbehoeften en netimpact
Stationsinzicht



Samengevat….

Financieel

Netvlak LS / MS / HS

Type auto

Grootte accu

Aantal auto’s

Wanneer laden

Waar laden

E-Aansluiting van het bedrijf

Toekomstige ontwikkeling van 
energieverbruik (niet zijnde logistiek)

Keuzes van buurbedrijven
Wetgeving

Gedrag van gebruikers

Wel of geen PV



Gebiedsgericht energiesysteem



1. Gebouwschil – ipv aardgas 
2. Proceswarmte – ipv aardgas 
3. Logistiek – ipv diesel
4. Personenauto’s – ipv benzine/diesel

• Afhankelijkheid van netbeheerder(s)
• Afhankelijkheid van elkaar!

Elektriciteitsbehoefte gaat sterk groeien



Voorkómen  Oplossingen

Vergroot haalbaarheid – Efficiency – Kostenvoordeel – je neemt regie!



Oplossingen
• Maatwerk nodig – gebiedsgericht
• Slim spreiden – afvlakken van pieken:

o Binnen één bedrijf
o Tussen bedrijven onderling
o Energiecommunities gebiedsgericht:

• Dak met zon – E-truck van buurman
• Mix van bedrijven – activiteiten (profiel bakkerij vs bloemist)
• Regel veel onderling

• Slimme opslag & flex
• Er komen prikkels via gasrekening, elektriciteit kwartierprijs



Oproep



Oproep
• MEA/Enexis bereidt vóór
• Gebiedsgericht sessies tbv:

o Informeren over urgentie
o Stimuleren tot onderzoek van behoefte & planvorming
o Creëren van groepsdynamiek in gebied:

• Hoe kunnen we samen in optrekken
• In gezamenlijk – maar óók ieders individueel – belang 

o Ideeën voor ‘oplossingen’
o Op weg naar gebiedsgericht energiesysteem

• Start met Workshop met enthousiastelingen:
o Wie?





- Doel “integrated sustainability” project : inzicht krijgen in individuele behoeften (voor de komende 3-5 jaar) van 
bedrijven en de mogelijkheden om gezamenlijk projecten rondom de energietransitie op te pakken. 

- Specifieke e-transitie factoren: energieverbruik en -opwekking, (laad-) infrastructuur en e-logistiek/e-mobiliteit.

- Doelgroep en aanpak: uitvraag (vragenlijst / interviews) bij MEA-bedrijven en “buur-bedrijven” in specifiek gebied 
(bedrijventerrein). Input van bedrijven koppelen en collectieve behoeften identificeren.

- Opdracht studenten: de geleerde lessen samenbrengen in een creatieve analyse op basis van feitelijke gegevens. Niet 
alleen de logische maar ook de momenteel 'over het hoofd geziene' mogelijkheden blootleggen. Om deze vervolgens te 
delen met de deelnemers en gezamenlijk te zoeken naar een weg vooruit. 

- Verzamelen en koppelen van behoeften (kansen, barrières, taken) voor een dergelijke collectieve aanpak zijn essentieel.  

MSI-onderzoeksopdracht m.b.t. een gebiedsgerichte aanpak
Hoe met MEA- & andere bedrijven collectief duurzame uitdagingen oppakken

Belang van deelname MEA-bedrijven – ook als ambassadeur- is groot !



Circulaire Economie:  “learning before earning”

Thomas Vandenhaute (Sirris)
Benjamin Vanelslande



Update MEA & MSI-activiteiten

Jaap Rieter



2022 Q1 Q2 Q3 Q4

Kennissessies

thema’s

24 februari

Circulaire Economie
Infrastructuur 
MEA-planning

18 mei

Besparing & CO2-reductie
Altern. Energievormen

DZ. bewustwording

22 september

Impact wetgeving
Update CE,PC & ELC

DZ-Logistiek

1 december

Besparing & Monitoring
Collectieve aanpak

MEA-plan 2023

Campagnes 28 maart
Energielabel C

& Energiebesparing

Opwek & Verbruik 
tbd

Energielabel C
& Energiebesparing

Opwek & Verbruik 
tbd

Onderzoek MSI 
&

Samenwerking

Workshop E-transitie
Collectieve aanpak

(juni)

Optie workshop
Circulaire Economie

(sept/okt)

Planning MEA-activiteiten 2022

(versie 09-02-2022)



Mogelijke duurzame onderzoeksopdrachten

 Eerste ideeën m.b.t. het inzetten van MSI-
studenten voor een “sustainability
assessment” binnen uw bedrijf 

 Waar heeft u (uw bedrijf) behoefte aan ?

 Naar welk duurzaam thema kunnen MSI 
studenten onderzoek bij u doen ?



Duurzame onderzoeksopdrachten MSI
 Aanbod MSI:  inzet van masterstudenten t.b.v. duurzame onderzoeksopdrachten (23 nov‘21)
 Opdrachten: Overleg MSI / Donné Wagemans met bedrijven & MEA 

 Status 24 febr.: 4 bedrijfsopdrachten & 2 MEA-opdrachten

 Tata Steel: Multisteel, Feijen & Tubes
 Steenfabriek Klinkers
 Vogten Staal (mogelijk 2 opdrachten)
 Mercedes-Benz C.A.C.
 Maastrichtse Energie Akkoorden (2 opdrachten)

14 Feb List of 
topics will be 

shared with the 
students

21 Feb Students 
will be informed 
of their assigned 

project

28 Feb - 4 Mar 
Carnaval Break

16 Mar Project 
Kick-off

1 Apr Students 
submit their 

work plan

1st week of Jun 
Students present 

their projects 
and findings

2nd week of Jun 
students submit their 

final report



Agenda MEA 2022
MEA-kennissessie Q1-2022 donderdag 24 februari  

MEA-kennissessie Q2-2022 woensdag 18  mei 

MEA-kennissessie Q3-2022 donderdag 22 september

MEA-kennissessie Q4-2022 donderdag 1 december

Webinar EL-C & E-besparing maandag 28 maart



Mededelingen & afsluiting
Jaap Rieter



Dank Thomas Regout voor de 
gastvrije ontvangst !

Dank voor jullie deelname !

tot ziens & tot bij de volgende MEA-
kennissessie  woensdag 18 mei




