
Euro Pool SyStEm 
oPtimaliSEErt EnErgiEvErbruik 
via EnErgiEbEhEEr oP afStand

CASE STUDY



In Europa verhuurt Euro Pool System jaarlijks 650 
miljoen kratten aan producenten, handelaren en 
retailers. Al die kratten worden na gebruik op 
verschillende locaties van vuil ontdaan en gewassen. 
Door het energieverbruik te optimaliseren wil Euro 
Pool System in Europa fors gaan besparen. In Venlo 
startte het bedrijf in 2012 met een proef ‘energiebeheer 
op afstand’. CimPro leverde de apparatuur waarmee 
het verbruik van alle afzonderlijke installaties in beeld 
wordt gebracht. De eerste resultaten zijn verrassend. 
“Aannames die in het verleden zijn gedaan, moeten 
bijgesteld worden”, zegt Ron Eeuwijk, manager 
Engineering and Development bij Euro Pool System. 

In een enorme hal van Euro Pool System op een 
industrieterrein in Venlo, tegenover de groenteveiling, 
worden gebruikte kratten gewassen en gedroogd. 
Onafgebroken passeren blauwe kratten op een 
lopende band eerst de wasserij en daarna de drogerij. 
De schone kratten worden daarna automatisch op een 
pallet gestapeld en klaargemaakt voor transport. Op 
alle warmtegebruikers, elektrische hoofdgroepen en 
watermeters zijn meetinstrumenten gemonteerd die 
ter plaatse het energieverbruik weergeven. Al die 
gegevens worden via het net verstuurd en met behulp 
van het energie beheersysteem eSight geanalyseerd.

open systeem
In een wandkast in de ruimte waar de WKK staat, 
worden de gegevens van alle meters verzameld door 
een T-BOX MS datacollector van CimPro. Dit is het 
kloppend hart van de energiemonitoring. In de kast 
bevindt zich een bonte verzameling aan rode, gele 
en blauwe draden. Via een internetkabel wordt ieder 
kwartier informatie doorgestuurd aan eSight. De 
programmering en inbedrijfname van de T-BOX MS 
werd gerealiseerd door CimPro. De beheersoftware 
is in dit geval van eSight, maar dit had  elk ander 
pakket kunnen zijn. Het open systeem van CimPro 
kan namelijk worden gebruikt in combinatie met 
verschillende energie beheersystemen. 

fouten opsporen
Ron Eeuwijk: “Dankzij de meetgegevens kwam ik 

erachter dat de warmtekrachtcentrale (WKK) veel te 
veel gas verbruikte. Volgens de handleiding van de 
centrale zou het gasverbruik veel minder moeten zijn 
en dat zette me aan het denken. Toen we op zoek 
gingen naar de oorzaak hiervan ontdekten we dat er 
na een revisie niet de juiste zuigers geplaatst waren. 
Op jaarbasis zou ons dat duizenden euro’s extra aan 
gas kosten. Zo traceerden we ook een behoorlijke 
luchtlekkage in een machinedeel dat tot dus dusver 
onopgemerkt was gebleven. Het verhelpen hiervan 
bespaarde ons weer een aantal duizenden euro’s per 
jaar aan elektriciteitsgebruik. Al bij een heel klein 
gaatje verbruikt een compressor aanzienlijk meer 
energie, terwijl zo’n lekkage makkelijk en snel te 
verhelpen is.” 

Slimmer inkopen
“Wij wisten al dat we destijds voor een WKK gekozen 
hadden met een te grote capaciteit door van bepaalde 
aannames uit te gaan. Door het warmtegebruik van 
de wasinstallatie en tevens de warmtelevering van 
de WKK te monitoren kregen wij een goed inzicht in 
op welke momenten we overcapaciteit hebben. Uit 
de analyse blijkt dat er minder warmte nodig is om 
de wasbaden op de juiste temperatuur te krijgen. De 
kratten zijn namelijk veel warmer als ze de wasserij 

“Dankzij de meetgegevens 
      kwam ik erachter dat de 
warmtekrachtcentrale (WKK) 
veel te veel gas verbruikte.”

Ron Eeuwijk



ingaan dan we vroeger dachten. Als een WKK zijn 
warmte niet kwijt kan, hapert de installatie. We 
moeten er dus altijd voor zorgen dat hij op volle kracht 
blijft draaien. In de zomer blazen we de overtollige 
warmte zelfs naar buiten. Doodzonde natuurlijk. Op 
andere locaties kunnen we met de kennis die we nu 
hebben ‘slimmer’ een nieuwe installatie inkopen”, 
vertelt Eeuwijk. We zijn ook aan het nadenken om 
deze overtollige warmte ergens anders opnieuw te 
gebruiken.

monitoren kwaliteit
Naast het gebruik als energiemonitoringsysteem 
zien wij ook steeds meer mogelijkheden om onze 
installaties te monitoren op kwaliteitsaspecten, zoals 
bijvoorbeeld de temperatuur van het waswater. 
Deze informatie is nu online beschikbaar en zo kan 
onze Safety, Health, Environment en Quality afdeling 
beoordelen of de installatie binnen de normen 
presteert.

Energieverbruik per krat
Voor het eerst heeft Euro Pool System nu ook een 
beeld van het energieverbruik per krat. Dit is echt 
nieuw voor ons bedrijf. De energiekosten maken 
een substantieel deel uit van onze productiekosten. 
Eeuwijk: “Hier valt voor ons een hoop te winnen. 
Zeker omdat te verwachten valt dat de energiekosten 
de komende jaren fl ink zullen toenemen. Door in te 
zetten op een optimaal energieverbruik, kunnen we de 
kosten zo laag mogelijk houden. We gaan het systeem 
nu op meerdere locacties invoeren. Daardoor krijgen 
we nog veel meer inzicht in het energieverbruik. En 
daarmee zijn we klaar voor de toekomst.”

“Te verwachten valt 
dat de energiekosten 

de komende jaren 
fl ink zullen toenemen. 

Door in te zetten 
op een optimaal 
energieverbruik, 

kunnen we de kosten 
zo laag mogelijk 

houden”
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Euro Pool System 
Euro Pool System is Europa’s grootste logistieke dienstverlener van 
meermalig te gebruiken verpakkingen. De organisatie beschikt 
over circa 128 miljoen blauwe en groene kratten 
die jaarlijks meer dan 656 miljoen keer rouleren. 
Inmiddels worden de verpakkingen niet alleen voor 
groente en fruit gebruikt, maar in toenemende 
mate voor vis, vlees, bakkerijproducten en 
convenience producten. In samenwerking met 
de Europese retail richt Euro Pool System zich 
meer en meer op optimale logistieke oplossingen. 
Euro Pool System heeft vestigingen in Nederland 
(hoofdkantoor), België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Slowakije, 
Tsjechië, Hongarije en Polen.

CimPro 
CimPro BV is leverancier van open besturings-
systemen op afstand. Het gaat hierbij om systemen 
die opgebouwd zijn uit goed integreerbare 
standaardproducten die op industriële standaarden 
zijn gebaseerd.
Een toenemend aantal leveranciers van 
industriële besturingssystemen conformeert 
zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds 
meer producten van verschillende fabricaten 
onderling uitwisselbaar. CimPro levert hard- en 
software, consultancy, opleidingen, technische 
ondersteuning en aftersales. Voor de markt 
van energiebeheer op afstand biedt het bedrijf 
totaaloplossingen gebaseerd op draadloze en 
bekabelde energiesensoren en IP gebaseerde 
onderstations. Het beheerssysteem is gebaseerd 
op een database collector welke gegevens van 
verschillende locaties verzamelt en presenteert 
in gebruiksvriendelijke rapporten. CimPro heeft 
kantoren in Nederland en België


