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WELCOME AT THE 
BAKKEN 
RESEARCH 
CENTER



OUR RICH HISTORY OF INNOVATION
HOW WE’VE GROWN OVER THE YEARS



EMEA  
CORPORATE TECHNOLOGY & INNOVATION

Device Data Analytics

Advanced Sensors & Diagnostics

Therapy Innovation

Concept & Product Realization

Global Translation & Localization



BRC Facts & 
Figures ~450 

Headcounts
>30 
Nationalities

70% / 30% 
Gender Balance



EMEA Corporate Technology & Innovation
Our Vision

We are a dedicated team of 
engineers, scientists, 
researchers, technicians and 
designers that is determined 
to help improve the lives of 
more patients every day.” 



Welkomstwoord
& duurzame uitdagingen

John Aarts
Erwin de Bruin



Update Enexis mbt netcongestie in 
Limburg

Thijs van Dael



Congestie, begin van een nieuw tijdperk?

MEA  bijpraatsessie

Thijs van Dael Energietransitie & Netwerken

15 sept 2022



Agenda: 
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1. Congestie, het begin van een tijdperk?

2. Handreiking Systeemefficiëntie

3. Vragen?



Uitkomsten congestieonderzoeken

Het einde van een tijdperk?

1
2



22 september 2022

Sinds 9 juni transportschaarste in Brabant en Limburg

● Alle stations staan nu op ORANJE, wat 
betekent dat Enexis nu géén 
transportcapaciteit kan aanbieden aan 
grootverbruikers (>3*80A), voor zowel 
afname als teruglevering.

● TenneT heeft congestieonderzoeken 
uitgevoerd om te onderzoeken of met 
congestiemanagement extra 
transportcapaciteit kan worden gecreëerd.

● Congestiemanagement houdt in dat klanten 
op afname- of terugleverpieken op afroep 
van de netbeheerder minder afnemen dan 
wel terugleveren. De netbeheerder betaalt 
hiervoor een vergoeding.



22 september 2022

Publicatie TenneT de congestieonderzoeken 1-2

● TenneT gaat extra transportcapaciteit 
vrijgeven m.b.v. congestiemanagement.

● Echter, een aantal randvoorwaarden moet 
nog worden ingevuld. Vandaar dat Enexis
pas vanaf november/december weer 
offertes kan gaan uitbrengen aan klanten:

• TenneT moet extra transportcapaciteit nog 
contracteren bij marktpartijen.

• Batterij-aanvragen uit wachtlijst halen.

• TenneT moet wachtlijst nog toetsen op 
financiële grens en locatie van aanvragen.

• Enexis moet nog toetsen in hoeverre de extra 
transportcapaciteit van TenneT al dan niet leidt 
tot schaarste bij Enexis.

Brabant Limburg

Afname 
Onder voorbehoud


Onder voorbehoud

Teruglevering 
Onder voorbehoud


Onder voorbehoud



22 september 2022

Publicatie TenneT de congestieonderzoeken 2-2
In cijfers

● Versneld proces ivm hoorzitting 2e kamer

● 1700 MW extra ruimte = 10x vermogen stad 
Maastricht (= Afname + Teruglevering)

● 57 van de 60 stations in Brabant en Limburg 
worden verzwaard en Ontwikkelen en 
realiseren van 5 nieuwe stations

Brabant + Limburg

Afname 722 MW
Onder voorbehoud

Teruglevering 960 MW
Onder voorbehoud
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Elektriciteitsnet en de beschikbare transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten

Congestie, inluiden van ‘t einde van een tijdperk?

ONZE boodschap (Jeroen Sanders CTO Enexis) in het Financieel Dagblad

● Het elektriciteitsnet zit niet altijd vol. Deze potentie moeten wij benutten! Iedereen heeft daarin een 
rol.

● Er is meer uitleg nodig over de mogelijkheden. Kennis/data delen is cruciaal. Nieuwe 
samenwerkingsvormen moeten worden ontdekt.

● Meer sturing door gemeenten door (wel/niet vergunnen):
● Zonneparken bij de windparken plannen;
● Opwek lokaliseren bij afname;

● Bedrijven kunnen (moeten) hun bedrijfsprocessen aanpassen. Niet alleen denken op klantniveau, 
maar ook op gebiedsniveau.

● Netbeheerders experimenteren o.a. met tijdsgebonden contracten (NFA). De huidige wetgeving is 
nog niet duidelijk hierover. Denk hierbij aan opslag!

Huidige ontwikkelingen zijn het ‘topje van de ijsberg’. De vanzelfsprekendheid van ‘altijd en overal 
energie’ is er niet meer! Oplossingen zijn nieuw, vaak complex en vragen tijd.

Wij (de maatschappij) moeten lef tonen en initiatief nemen



Handreiking

Transportcapaciteit efficiënt gebruiken: oplossingsrichtingen

Juli 2022 https://www.enexisgroep.nl/media/3205/handreiking-transportcapaciteit-efficient-gebruiken-afname-en-teruglevering.pdf



Elektriciteitsnet en de beschikbare transportcapaciteit zo 
efficiënt mogelijk in te zetten
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De oplossingen



Energiehubs
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Beschrijving

Een Energiehub heeft als doel om lokale energie-opwek en –
verbruik op het publieke net zoveel mogelijk in de tijd op elkaar af te 
stemmen. Op die manier wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet 
efficiënt benut. Hierdoor is het mogelijk om in schaarstegebieden
alsnog ruimte in het net te creëren en in gebieden waar geen 
schaarste is de aanwezige netcapaciteit zo efficiënt mogelijk te 
benutten. 

Energiehubs zijn er in allerlei soorten en maten. 

Denk aan een bedrijventerrein dat samen met lokale windparken en 
zonneweides een energiehub vormt. Of een bedrijvenpark, 
gecombineerd in een energiehub met grootschalige opwek en een 
woonwijk. Elke variant die te bedenken is komt voor. 

Energiehubs bevinden zich op dit moment nog in de pilot fase. 
Vroegtijdige afstemming met Enexis is een voorwaarde.



Energiehubs (voorbeeld) https://youtu.be/z-fCrRCxYbc
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Vragen
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Duurzaam handelingsperspectief in 
turbulente  tijden: praktijkvoorbeelden

Jaap Rieter
Ferdinand Koster (Sappi), Ralph Jacobs (Medtronic), Jan Jansen (Sibelco)
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Ferdinand Koster
Mill Director Maastricht
2022-09-22

MEA



Installation overview: future plans – increasing flexibility

24MEA

Sappi´s Maastricht Mill

CHP
• Capacity 120 t/h
• Maximal power output when E-prices are high
• Minimal power output when E-prices are low
• Used for AFRR

PM6

electricity

STEP 2:Gasboilers
• Capacity 100 t/h to replace GT4
• Use when E-prices are high and CHP 

is down
• 100t/h needed due to AFRR use other 

equipment

GT4
Boiler 
12/13

Step 2: demolish 
Boiler

9

Step 1: demolish 

STEP 1: first E-boiler
• 20MW boiler
• Use when E-prices 

are low
• Used for AFRR

STEP 2: first E-boiler
• 20MW boiler
• Use when E-prices 

are low
• Used for AFRR

Existing situation
• Existing flex.: Difference between

max. and min. Output is 22MW

Future plan: Step 1
first E-boiler

• CHP (main or backup) will be in 
operation assisted with E-boiler 1.

• E-boiler and CHP will be operated by
Sappi but power output is mainly
determined by grid operator and grid
balance via AFRR

• Increase flex. from 22MW to 58MW 

Future plan: Step 2
Gasboilers and second E-boiler

• CHP and 2 E-boilers will be used 
during winter months

• Gasboilers and 2 E-boiler will be used 
during summer months

• Increase flex. from 58MW to 80MW



Reason for E-boilers: Spread in electricity prices

MEA 25

10%-15% of 
time we get 

paid to 
consume E

Flexibility is 
Key



Link met congestie
1. Energie markten:

- Meer productie (WKK) als de elektriciteitsvraag groot is

- Meer afname (E-boiler) als er veel hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is

2. Sappi ondersteunt Tennet als “Balancing service provider” via:

- FCR: 30s reactietijd

- aFRR: 5min reactietijd

- mFRR: 15min reactietijd

3. Congestie:

- Zelfde assets kunnen voor congestie uitdaging ingezet worden

Conclusie: zet als industrie in op flexibele assets waarmee CO2 en kosten 
bespaard worden en bijkomend het elektriciteitsnet ondersteund wordt.
MEA 26
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Thanks



September 2022

Energy challenges
Ralph Jacobs, Sr. Reg Facility Manager 



Medtronic NL: Energie uitdagingen
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• Stijgende energieprijzen / aflopende energiecontracten.

• Budgetten voor verduurzaming.

• Mogelijke energy curtailments als gevolg van oorlog in Rusland/Oekraine (tijdelijk afsluiten gas).

• Sustainability initiatieven / rapportages.

• Verscheidenheid in wet- en regelgeving en de hieraan gekoppelde efforts: 

o European Energy Directive – Energy Audits  

o Informatieplicht energiebesparing – Inspecties RUD

o Energielabel C voor kantoren 

• Ontbreken van zeer specifieke kennis.

Medtronic|  22 September, 2022   |   Confidential, for Internal Use Only



Medtronic NL : Focus op Kansen & Mogelijkheden
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• Invoering van energy management system gekoppeld aan gebouwbeheersysteem teneinde efficiënter te kunnen bijsturen op 
energieverbruiken van gebouwgebonden installaties.

• Vervangen van inefficient equipment door energy efficient equipment (denk aan vervangen gasboilers, etc.).

• Onderzoek naar participatie in een windmolen voor locatie Heerlen.

• Onderzoek naar mogelijkheid tot installatie van zonnepanelen op eigendomspanden (Heerlen / Maastricht).

• Verzoek voor “beschermde status” (Beheer/ Herstelplan Gas) op basis van de classificatie van Medtronic (Healthcare).

• Bewustwording: Medio oktober wordt er een “Green Week” georganiseerd om medewerkers bewust te maken van 
energieverbuik en hoe ze kunnen bijdragen aan vermindering. 

• Overige sustainability initiatieven (afval, mobiliteit, etc.).

Medtronic|  22 September, 2022   |   Confidential, for Internal Use Only
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Energy transition Sibelco:
Some examples

J.Jansen

Director CoE-Energy

Sibelco Global

22-09-2022

MEA-kennis sessie



How to sustain and improve the energy performance and reduce the CFP:  

• Quick Wins: 

- Reduce the temperature setpoints dryers with 3-5 degrees.

- Investigate a start/stop regime for the burner versus a continuous regime

- Reduce iddle run process lines and mobile equipment

- Install timers on light switches 

- Cover stockpiles as much as possible

- Peak shaving

• Actions which are a bit more difficult:

- Improve the OEE by improving the Availability (less downtime), Performance (better throughput) and Quality (prevent re-work)

- Introduce SPC (statistical process control) to produce with the most efficient settings instead of the most convenient

- Create energy awareness at the shop floor and middle management by using energy KPI’s in the performance meetings and shift reviews

- Improve the planning with less change overs and longer runs 

- Improve mining/quarry plan in order to reduce movements and iddle run of mobile equipment

- Review the product specs. with sales-customers  (grainsize, moisture, mixtures , ….)

32



How to sustain and improve the energy performance:  

• Actions which need more CAPEX but already proven technology:

- Replace out dated burners and burner control units 

- Investigated heat recovery by heat exchangers or direct use of recycled hot air

- Install LED lights in the process facilities

- Install drainage system under stockpiles

- Continuously monitor the compressed air network for both leakages and pressure setpoints

- In case of replacement energy efficient spare parts, new machines and process lines

• Future actions, breakthrough technology, not yet fully proven technology: FOR THE BIGGER STEPS FORWARD:  

- Industrial heatpumps using the “lower waste heat” 

- Electrification of the dryer lines with green power

- Hybrid Electrification (electrification +  fossil fuel support burner)   

- Green Hydrogen via Electrolysers as a replacement for fossil fuels

- Storage renewable power by batteries, sand-batteries, hydrogen , …….LDES 

- Increase on site consumption of green power via PPA’s or VPPA’s, …….

- Use the potential energy (oveflow watersilo’s washingplants and others) to generate power

- New smart ideas in the external and internal innovation pipelines………

33



Example: electrification dryer in Norway (green power from grid): 

34

First electrified dryer within Sibelco to be installed soon. 
Important to learn about the new process. 



6. Renewables and employee involvement
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Training session internal employees
(Awareness and behavioural change)

Solar panels NL/Be

Floating panels NL/Be



Welke mogelijkheden biedt een BIZ 
voor de Energietransitie? 

Sonja Demandt
Edward Goessens



Groepsopdracht: van uitdaging naar 
handelingsperspectief

Alle deelnemers



Groepsopdracht
Groepsopdracht “van uitdaging naar handelingsperspectief”
30 minuten  brainstorm / 20 minuten presentatie en vragen

Beperkingen 
infrastructuur

Energie 
besparingsplicht

Duurzame
opwek/opslag 

en laadinfra

Alternatieve 
energievormen

Integrale 
duurzaamheidsopgave

Welke van deze uitdagingen past het best bij jouw organisatie?



Groepsopdracht

• Deel elkaar kort op welke manier deze uitdaging jouw 
bedrijf raakt? Zijn er overeenkomsten?

• ”Focussen op wat wel kan”
• Welke mogelijkheden /oplossingsrichtingen kun je (voor 

jezelf of de ander) bedenken?
• Wat is daar voor nodig?
• Wat kan samen / wat individueel?
• Welke rol kan MEA hierin bieden?

• Hoe nu verder?

1. Beperking infrastructuur

2. Alternatieve energievormen

3. Duurzame opwek/opslag en 
laadinfra

4. Energie besparingsplicht

5. Integrale 
duurzaamheidsopgave



De toekomst is mooi

https://www.youtube.
com/watch?v=uO4eXZ

HrB2s



Hulpvraag & vervolgstappen Q4

Erwin de Bruin 
Jaap Rieter



Hulpvraag & vervolgstappen Q4

 Komende weken willen we MEA 2019 -2022 evalueren en vooruitblikken op 2023

• Enquête MEA-deelnemers om input te geven over:
• ambities en voortgang o.b.v. MEA-convenant
• voortgang m.b.t. e-besparing en duurzame activiteiten
• waar lopen we als MEA-deelnemers (nog steeds) tegen aan?
• welk perspectief hebben / zien we voor 2023?

• Resultaat MEA-enquête wordt op 19 oktober in de stuurgroep besproken

• Terugkoppeling enquête en vooruitblik 2023 tijdens de kennissessie op 
1 december bij Sappi



Dank voor je deelname!

Tot de volgende MEA-kennissessie op

donderdag 1 december


