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De tweede nieuwsbrief van Epro Consult
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Epro Consult. Epro Consult is van start gegaan in december 2006 en geeft adviezen
en ondersteuning bij de realisatie van energiebesparingen en bij de realisatie van duurzame energieconcepten. In onze
nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van ontwikkeling op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en
recente ontwikkelingen in en rond ons bureau.
Epro Consult nodigt u uit voor Energie 2009
Van 6 t/m 8 oktober zal in de Brabanthallen de beurs “Energie 2009” plaatsvinden. Ook in 2009 zal Epro Consult aan deze
beurs deelnemen en stelt het op prijs als u langs komt. U kunt ons vinden op stand 781. Voor meer informatie en een gratis
toegangskaart klik hier.
Epro Consult breidt uit!
Ondanks de financiële en economische crisis is Epro Consult de afgelopen 6 maanden gegroeid. Op 1 maart 2009 is John
Geurts als energieadviseur gaan werken bij Epro Consult en op 15 juni 2009 is ons team uitgebreid met Jac Vermeijlen.
John Geurts komt van een Duits ingenieursbureau alwaar hij zich bezig heeft gehouden met energiemonitoring in de
gebouwde omgeving. Na een half jaar in Duitsland gewerkt te hebben heeft hij in Leuven een studie toegepaste economie
gevolgd. Bij Epro Consult combineert hij zijn eerder opgedane technische kennis met zijn economische vaardigheden.
Epro Consult en productontwikkeling
Met de komst van Jac Vermeijlen van TNO Materiaaltechnologie zal Epro Consult haar activiteiten op het gebied van
proces- en productontwikkeling versterken en uitbreiden. Jac heeft, naast eerdere ervaringen op het gebied van energieefficiency, voor diverse bedrijven gewerkt aan proces- en productontwikkeling, vooral op het gebied van dunne laag- en
oppervlaktetechnologie. Zo werkte hij bijvoorbeeld eerder aan DVD-RW productieprocessen en -machines en aan MEMSprocessen voor geheugenchips. Zijn specialisme is elektrochemische technologie, waaronder niet alleen elektroplating
maar ook bijvoorbeeld corrosie vallen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het managen van onderzoeks- en
ontwikkelingsprocessen. U kunt hierover binnenkort meer nieuws van Epro Consult verwachten.

Duurzaam bedrijventerrein Tradepark 58 Noord
Op 18 juni 2009, tijdens de Provada, is het contract tussen de Gemeente Tilburg en Cogas getekend voor warmte-koude
opslag op industrieterrein T58 Noord. De bedrijven die zich op T58 Noord vestigen zullen elektriciteit, warmte en koude uit
hun aansluitingen krijgen, maar krijgen geen aardgasaansluiting. In een drie jaar durend traject heeft Ron Ongenae van
Epro Consult zich, in de rol van energiecoördinator, ingespannen om dit project in goede banen te leiden. Uiteindelijk heeft
het geleid tot een duurzaam bedrijventerrein in Tilburg en een unieke manier van Europees aanbesteden. Wilt u meer
weten, bijvoorbeeld omdat u ook uw bedrijventerrein duurzaam wilt inrichten en gebruiken, neem dan contact op met Ron
Ongenae. Klik hier voor het productblad.
Ondersteuning MJA-bedrijven in de sectoren MVO en Zuivel
SenterNovem heeft eind 2008 meerdere aanbestedingen gepubliceerd gericht op de ondersteuning van bedrijven en
brancheorganisaties bij het realiseren van hun doelstellingen in het kader van de Meerjarenafspraak 3 (MJA3). Epro
Consult heeft in samenwerking met collega-adviesbureaus opdracht gekregen om de energie-efficiencyplannen (EEP’s) te
ondersteunen van alle bedrijven in de MVO-sector en voor ongeveer éénderde van de zuivelbedrijven. De meeste MVObedrijven zijn ver klaar met hun EEP’s of hebben deze reeds ingediend. De zuivelindustrie stelt zogenaamde bedrijfsenergie- en milieuplannen (BEMP’s) op. Omdat het traject daar wat later gestart is zullen de BEMP’s rond eind november
2009 worden opgeleverd.
Succesvolle Implementatie van Procsim® energiesimulatie bij FrieslandCampina
Na een ontwikkeltraject van ongeveer een jaar is op 23 juni jl. aan Friesland Campina te Workum de werkversie van
Procsim® overhandigd. Procsim® stelt het bedrijf in staat om het energieverbruik te simuleren aan de hand van
productielogistieke gegevens. Tevens kunnen gerealiseerde verbruiken worden vergeleken met gesimuleerde verbruiken
en kan op installatieniveau worden nagegaan of de te verwachten rendementen behaald worden. Dit project is uitgevoerd
door Epro Consult in samenwerking met Van Schijndel Energie en Milieu Advies. Klik hier voor het productblad.
Heeft u interesse in een energiesimulatie software voor batchprocessen, dan praten wij u graag even bij.
Het biomassarekenmodel
Stel u heeft de beschikking over biomassa en vraagt zich af of u hiermee geld kunt verdienen. Epro Consult heeft voor u
snel en betaalbaar antwoord op uw vraag. Biomassa bestaat in veel soorten en kan op veel manieren omgezet worden en
tot waarde worden gebracht, bijvoorbeeld door biomassa om te zetten in energie of in biobrandstoffen. Er zijn dus heel wat
opties denkbaar. Samen met de TU/e en Peter van Bussel van LandEnergie Eindhoven ontwikkelt Epro Consult daarom op
dit moment een biomassarekenmodel. Het doel van dit model is om te bepalen welke conversieroutes energetisch en
economisch het meest interessant zijn, afhankelijk van de beschikbare biomassa. Met dit model kan Epro Consult
verschillende verwerkingsroutes doorrekenen. Mocht u meer informatie willen, of ziet u een praktische toepassing, neem
dan contact met ons op.
Aanbesteding Tilburg Milieu- en Klimaatadviezen.
Epro Consult is recentelijk door de gemeente Tilburg geselecteerd als één van de vier bedrijven die de gemeente gaan
ondersteunen op het gebied van milieu en klimaatadviezen. Daarbij wordt samengewerkt met collega-adviesbureau
Windmill Milieu en Management dat vooral actief is op het gebied van milieu.
Meer info: http://www.eproconsult.nl
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