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Samenvatting 

Elektromotoren en de hiermee aangedreven systemen 

Elektromotoren zijn er in alle soorten en maten en zijn verantwoordelijk voor meer dan 

de helft van het mondiale elektriciteitsverbruik. Een elektromotor is een relatief 

eenvoudig apparaat en in beginsel ook relatief eenvoudig efficiënter te maken. Deze 

efficiëntie wordt weergegeven als een IE-klasse; IE1 wordt gezien als een elektromotor 

met een ‘standaard efficiëntie’; de IE5 is ‘zeer efficiënt’ maar nog nauwelijks 

commercieel verkrijgbaar. Conform EU wetgeving, mag Nederland sinds 2015 enkel IE3 

motoren importeren en produceren. De keus mag nog wel op een IE2 elektromotor 

vallen wanneer deze is voorzien van een toerentalregeling. Wanneer IE4 wordt 

gekozen, is EIA subsidie beschikbaar. Vele elektromotoren drijven pomp-, compressor- 

en ventilatiesystemen aan. Deze drie ‘stromingssystemen’ hebben overeenkomstige 

eigenschappen met betrekking tot besparingsopties. 

 

Besparingspotentieel vervangen verouderde elektromotor 

Wanneer een verouderde elektromotor wordt vervangen door een efficiëntere, is 

redelijk eenvoudig vooraf te bepalen welke efficiëntieverbetering zal worden 

gerealiseerd. In de industrie draaien vele motoren het gehele jaar door en is een 

efficiëntere, maar duurdere motor vaak binnen slechts een paar maanden 

terugverdiend. Wanneer de industrie een terugverdientijd van 2 jaar accepteert, is in 

veel situaties nog steeds een IE4 te verkiezen boven een IE3; de return on investment 

zal vaak gunstiger zijn. 

 

Extra besparing ‘systeembenadering’ 

Stel dat een elektromotor een pompsysteem aandrijft. Wat zou het 

besparingspotentieel zijn wanneer dit gehele systeem bij de analyse wordt betrokken? 

Dit kan voor complete retrofits oplopen tot een factor 10 meer besparing. Bijvoorbeeld 

5,5% besparing wanneer enkel een elektromotor wordt vervangen, oplopende tot meer 

dan 55% wanneer een geheel pompsysteem wordt geoptimaliseerd. In de praktijk 

blijken kosteneffectieve investeringen in ‘stromingssystemen’ binnen de industrie te 

resulteren in 20 tot 30% elektriciteitsbesparing. 
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Nationaal besparingspotentieel 

Wanneer alle elektrisch aangedreven systemen binnen de industrie en de 

dienstensector worden geoptimaliseerd, levert dit ruim 9 TWh (33 PJ_finaal) 

elektriciteitsbesparing op. Dit is een besparing van 11% ten opzichte van het totaal 

elektriciteitsverbruik binnen deze sectoren, en 8% ten opzichte van het totaal nationaal 

elektriciteitsverbruik.  

 

Green Deal besparingspotentieel 

Green Deal B-133 heeft als doelstelling bedrijven te stimuleren de systeembenadering 

toe te passen, in plaats van enkel een verouderde elektromotor te vervangen. De eerste 

fase van de Green deal is uitgevoerd tussen 2013 en 2015. Op dit moment wordt een 

vervolgaanpak onderzocht. De Green Deal focust zich op de industriële bedrijven 

binnen de MJA/ETS convenanten waar 3,0 TWh (11 PJ_finaal) besparingspotentieel ligt. 

Hiermee neemt de Green deal 33% van het Nationaal besparingspotentieel binnen de 

industriële en dienstensector voor haar rekening. Dit zijn over het algemeen de grotere 

bedrijven met een relatief groot energieverbruik, waar een tijdsinvestering in een 

uitgebreide energy audits ook relatief veel energiebesparing kan opleveren. 

 

Geen nieuw besparingspotentieel 

Dit is geen nieuw potentieel en heeft deels overlap met andere energy efficiency 

trajecten, zoals MJA-convenanten en het handhaven van de Wet Milieubeheer. Een 

aanpak als de Green Deal probeert de barrières benoemd in paragraaf 3.2 te 

overwinnen, waardoor dit potentieel daadwerkelijk wordt geoogst. Bovendien wordt 

een pakketbenadering gepromoot, waarmee bedrijven worden verleid een stap verder 

te gaan dan gebruikelijk. De focus op elektromotoren en de hiermee aangedreven 

systemen maakt dit verhaal daarom interessant; de bewustwording dat deze systemen 

verantwoordelijk zijn voor zo’n groot deel van het elektriciteitsverbruik en dus ook een 

groot besparingspotentieel vertegenwoordigen.  

 

Aanvullende positieve effecten van de systeembenadering 

Naast deze energetische effecten, zijn er positieve effecten voor de werkgelegenheid en 

investeringen in de economie. Ook verlaagt dit de basislast voor elektriciteitscentrales 

aanzienlijk. Om dit in perspectief te plaatsen; wanneer deze systemen morgen 

wereldwijd zouden zijn geoptimaliseerd, wordt de bouw van 200 kolencentrales 

overbodig, hebben we in een artikel uitgerekend (Sipma J.M., 2017a). 
 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

1. Het aandeel elektriciteitsverbruik dat voor rekening komt van MJA en ETS bedrijven 

    (beter) in kaart brengen.  

2. Het Nederlandse elektromotorenpark Inventariseren naar IE-klasse, bouwjaar en 

    aangedreven systeem.   

 

 
 

  

https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/elektromotoren-efficienter-maken-scheelt-wereldwijd-200-kolencentrales/



