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Inleiding
De Renewable Energy Area Collaboration Tool (REACT) is een gebruiksvriendelijke tool die werd ontwikkeld in het kader
van het Interreg 2 Zeeën-project BISEPS. Deze tool helpt bij het bepalen van de meest geschikte duurzame
energietechnologieën voor groepen bedrijven, door potentiële synergieën te benutten. Zo kan deze tool (deels) een
alternatief vormen voor dure en tijdrovende energieaudits op het niveau van een bedrijventerrein en beslissingen over de
investering in duurzame energie faciliteren.

De voornaamste doelgroep voor deze tool bestaat uit bedrijventerreinmanagers die financiële besparingen en CO2-reductie
op hun bedrijventerrein willen realiseren. Algemene (energie)gegevens van het bedrijventerrein en de individuele
bedrijven dienen als input voor de tool. Om het gebruik ervan eenvoudig te houden, is de vereiste input tot een minimum
beperkt.
Deze handleiding zal u helpen om de tool te gebruiken en er de best mogelijke resultaten uit te halen, met stapsgewijze
uitleg en links naar korte instructievideo’s. Ze helpt u tevens om de resultaten van de tool te interpreteren en optimale
simulaties te creëren.
U vindt de tool op https://react.biseps.eu
REACT is een van de outputs uit het BISEPS-project, een internationaal samenwerkingsproject tussen partners uit België,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, in het kader van het Interreg 2 Zeeën-programma. Meer informatie vindt
u op www.biseps.eu.

Het BISEPS-project
Warmte en elektriciteit zijn essentieel om industriële processen aan te sturen en zijn universeel in
kantoren, logistiek, winkels… en overal waar mensen werken. Voor de meeste bedrijven is energie
vanzelfsprekend, iets om zich geen zorgen over te maken. Het is voor sommigen een belangrijke
kostenpost,

sommige
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aan
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anderen

produceren duurzame energie.
Clusters
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ons energiesysteem. Het energieverbruik is er intensief, de variatie aan energie dat wordt gebruikt is
zeer divers (lage vs. hoge temperatuurwarmte, kinetische energie, reactieve energie, etc.), er zijn veel
vormen van energieomzettingen die niet zelden resulteren in substantiële afvalwarmte.
Bedrijventerreinen hebben de potentie om dé hotspots van de energietransitie te worden. Tot voor
kort steunen ze grotendeels op fossiele elektriciteit en gas. In de toekomst worden ze gevoed door
lokale, hernieuwbare zonne-energie die op de enorme daken van bedrijven is geïnstalleerd, windenergie
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stadsverwarmingssystemen. De energietransitie is een transitie naar de energie-infrastructuur en
bedrijventerreinen zullen als energy hubs een belangrijke rol spelen.
Kleine en middelgrote bedrijven lopen niet voorop om koolstofarme oplossingen toe te passen.
En aangezien zij de meerderheid op bedrijventerreinen zijn, blijft het potentieel van bedrijventerreinen
om

hotspots
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worden

van knelpunten is hiervoor verantwoordelijk:

niet
een

gerealiseerd.
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energieoplossingen, een laag gevoel van urgentie, weinig intentie/capaciteit om tijd of kapitaal te
investeren, daken die niet geschikt zijn voor zonne-energie, te complexe (energie) regelgeving en het
ontbreken van een doeltreffend duurzaam energiebeleid ten aanzien van bedrijventerreinen ...
Binnen deze context hebben 8 organisaties in België, Frankrijk, Nederland en het VK zich in het BISPESproject verenigd om nieuwe benaderingen uit te testen via living labs, met als doel de kleine en
middelgrote bedrijven te activeren in de energietransitie. Het concept van “ontzorgen” werd toegepast.
Hierbij stond de figuur centraal van de bedrijventerreinmanager, een bedrijfsondersteunende
organisatie, een BID-manager (Business Improvement District), een coöperatie van bedrijven of een
gelijkaardige facilitator op businesscluster niveau. Deze partij ondersteunt kleine en middelgrote
bedrijven bij het vinden van duurzame energieoplossingen. Bedrijven werden ondersteund om samen te
werken om schaalvoordelen en andere wederzijdse voordelen te realiseren.

3

Tip
REACT is een webtoepassing. Voor de beste gebruikservaring opent u de tool best in de meest
recente versie van de Google Chrome-browser met versie xx van Windows.

REACT maakt verschillende simulaties mogelijk om het potentieel voor hernieuwbare energieoplossingen op een
bedrijventerrein te identificeren. Daarvoor heeft REACT data nodig. Het schema hieronder beschrijft de vier niveaus in de
opbouw van REACT.

-

Bedrijventerreinniveau: in REACT kunnen verschillende bedrijventerreinen worden aangemaakt.

-

Bedrijfsniveau: Ieder bedrijventerrein telt een aantal bedrijven. Ieder bedrijf moet in REACT apart worden
aangemaakt.

-

Procesniveau: Elk bedrijf telt minstens één proces. Indien er binnen een bedrijf meerdere substantieel
verschillende processen zijn die energie verbruiken, dan kunnen deze in REACT afzonderlijk worden aangemaakt
(bv. productie, logistiek, kantoren).

-

Simulaties: REACT kan verschillende simulaties genereren voor een bedrijventerrein, door verschillende
bedrijven en processen te selecteren.

Deze handleiding neemt u mee door deze vier niveaus (hoofdstuk 3 tot 7). In hoofdstuk 1 en 2 leert u hoe u een account
aanmaakt en verschillende gebruikers beheert.

REACT voor nieuwe bedrijventerreinen
In deze handleiding focussen we op het gebruik van de tool voor bestaande bedrijventerreinen, bv. bij het aanmaken van
een bedrijventerrein, bedrijf of proces en het genereren van simulaties. REACT kan echter ook gebruikt worden voor nieuw
te ontwikkelen bedrijventerreinen (‘greenfields’). De gegevensinvoer voor deze bedrijventerreinen is gelijkaardig aan de
invoer voor bestaande bedrijventerreinen. De tool voor ‘greenfields’ is beschikbaar via de knop ‘Bedrijventerrein
toevoegen: nieuw terrein’ op het overzichtsscherm ‘Bedrijventerreinen’.
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1 Een account aanmaken en aanmelden
1.1 Een account aanmaken
De toegang tot de tool is beveiligd met een gebruikerslogin, zodat u de gegevens over uw bedrijventerrein(en) en/of
bedrijf(-ven) veilig kunt invoeren en opslaan. Om de tool te kunnen gebruiken, moet u eerst een account aanmaken.
Daarvoor hebt u een e-mailadres nodig. Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij de tool met
behulp van uw e-mailadres en paswoord.
U vindt de tool op https://react.biseps.eu

Klik op de ‘START’-knop om de tool te starten en het aanmeldscherm te openen. Via de andere knoppen hebt u toegang
tot de REACT-instructievideo’s of de BISEPS-projectwebsite (www.biseps.eu) voor meer informatie.
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Klik op ‘Maak een account aan’ om een nieuwe account aan te maken.

Vul uw naam en e-mailadres in en klik op ‘Registreren’ om uw account aan te maken. Vervolgens ontvangt u een e-mail
om de aanmaak van uw account te bevestigen. Check de spamfolder/map ‘ongewenste e-mail’ van uw mailbox indien u
deze e-mail niet ontvangt.

1.2 Aanmelden bij de tool
Zodra u een gebruikersaccount hebt aangemaakt (zie ‘Een account aanmaken’), kunt u zich aanmelden bij de tool met
het door u gekozen e-mailadres en paswoord. U vindt de tool op https://react.biseps.eu

Klik op de ‘START’-knop om de tool te starten en het aanmeldscherm te openen.

Vul het e-mailadres en paswoord in dat u gebruikte om uw account aan te maken, klik vervolgens op ‘Aanmelden’.
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2 Gebruikers beheren
2.1 Gebruikers beheren
Als bedrijventerreinmanager hebt u wellicht een overzicht nodig van de verschillende bedrijven op uw bedrijventerrein.
De gegevens op bedrijfsniveau worden echter vaak ingevuld door verschillende gebruikers, die enkel de gegevens voor
hun bedrijf invoeren.
Om het overzicht te behouden, kunnen verschillende gebruikers worden gekoppeld aan een zelfde account, elk met een
aparte toegang tot hun specifieke bedrijf of bedrijven. Iedere gebruiker krijgt enkel toegang tot de eigen bedrijfsgegevens,
terwijl de bedrijventerreinmanager toegang heeft tot de data voor alle bedrijven die op het bedrijventerrein zijn
geregistreerd.

2.2 Een gebruiker toevoegen
Om andere gebruikers toegang te verlenen tot uw bedrijventerrein, kunt u deze gebruikers toevoegen aan uw account.
Start REACT en meld u aan met uw account (zie ‘Aanmelden bij de tool’)
Op het overzichtsscherm (het thuisscherm) klikt u op de knop ‘Gebruikers’ rechts bovenaan (naast uw accountnaam) om
het gebruikersbeheer te openen.

In het ‘Gebruikers’-scherm klikt u op de groene knop ‘+ Gebruiker toevoegen’ rechts bovenaan.

Vul de gebruikersnaam en het e-mailadres in van de gebruiker die u wenst toe te voegen, en kies het gewenste
toegangsniveau uit de dropdown-lijst:
•

Bedrijventerreinmanager: dit type gebruiker zal alle gegevens voor het bedrijventerrein kunnen raadplegen en
bedrijfseigenaren kunnen toevoegen.

•

Bedrijfseigenaar: dit type gebruiker kan enkel gegevens invullen en raadplegen voor het geselecteerde bedrijf of
de geselecteerde bedrijven.
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In de lijst onderaan selecteert u het bedrijventerrein (of de bedrijventerreinen) en het bedrijf (of de bedrijven) die u aan
de gebruiker wilt toewijzen. De gebruiker zal enkel toegang hebben tot de geselecteerde bedrijventerreinen en bedrijven.
Indien u enkel het bedrijventerrein aanvinkt, zal de gebruiker automatisch alle bedrijven van dat bedrijventerrein kunnen
zien.
De nieuw aangemaakte gebruiker ontvangt een e-mail met de vraag om een paswoord aan te maken, waarna hij/zij zich
bij de tool kan aanmelden.

3 Een bedrijventerrein toevoegen/bewerken

Er kunnen gegevens worden ingevoerd voor bedrijventerreinen, afzonderlijke bedrijven en processen binnen een bedrijf.
De betreffende entiteiten moeten daarvoor eerst worden aangemaakt in de tool.

Tooltips
Bij sommige vragen zijn zeer specifieke gegevens vereist of moeten ze in een specifiek formaat worden ingevoerd.
Bij die vragen hebben we praktische ‘tooltips’ toegevoegd, om bv. uit te leggen welke data vereist zijn, welke
eenheid gebruikt moet worden of waar de data gevonden kunnen worden. U kunt de tooltips weergeven door op
het

icoontje naast de betreffende vraag te klikken
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3.1 Een bedrijventerrein toevoegen

Klik in het overzichtsscherm op de knop ‘+ Bedrijventerrein toevoegen: bestaand terrein’ rechts bovenaan.

U kunt nu alle relevante gegevens voor het bedrijventerrein invoeren, te beginnen met enkele algemene gegevens zoals
de naam en locatie. Velden met een * zijn verplicht in te vullen, andere velden kunnen worden leeggelaten indien geen
gegevens beschikbaar zijn.

Klik op ‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm. Behalve de algemene gegevens moeten ook gegevens over
de technologieën op het terrein en over de omgeving worden ingevuld. Gebruik de knop ‘Volgende’ om door de schermen
te navigeren. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, komt u weer op het overzichtsscherm terecht, waar het bedrijventerrein
zichtbaar is in de lijst.

Vooraf ingevulde waarden
De invoer van sommige gegevens is optioneel, waardoor deze velden leeg gelaten kunnen worden indien er geen
gegevens bekend zijn. De vereiste informatie wordt dan afgeleid uit statistische datasets om het energieverbruik
en het bedrijfsprofiel in te schatten. Zo kan bijvoorbeeld het specifieke energieverbruik van verschillende
industriële toepassingen geschat worden via statistieken van de levenscyclusanalyse; het energieverbruik per m2
kantoorruimte kan geschat worden op basis van historische gegevens. Het rendement van een PV-installatie op
het dak wordt berekend op basis van de geografische locatie. Algemeen adviseren we om zoveel mogelijk exacte
gegevens in te vullen, om het aandeel geschatte waarden te beperken.
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De vragen op bedrijventerreinniveau
Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de energieproductie en de CO2-besparing, werkt REACT met een
aantal milieugegevens. Deze gegevens zijn vooraf ingevuld, maar kunnen gewijzigd worden om een meer accurate
simulaties mogelijk te maken.

Naam van het bedrijvenpark

Naam van het bedrijventerrein

Locatie van het bedrijventerrein

Teken de omtrek van het bedrijventerrein op de kaart

Gemiddelde windsnelheid (m/s)

Wat is de gemiddelde windsnelheid op 50m hoogte?

Rendement van zonnepanelen (kWh/kWp)

Wat is het gemiddelde specifieke jaarrendement van zonnepanelen
op de site?

Emissiefactor elektriciteit (tCO2/MWh)

Wat is de gemiddeld uitstoot van elektriciteit (in ton CO2 per MWh)?

Energie-inhoud van aardgas (MWh/m³)

Wat is de energie-inhoud van 1 m³ aardgas?

3.2 Een bedrijventerrein bewerken
Nadat een bedrijventerrein is aangemaakt, kunnen de gegevens ervan nog worden gewijzigd of aangevuld.

Klik in het overzichtsscherm ‘Bedrijventerreinen’ op het potloodicoontje naast de naam van het bedrijventerrein dat u wilt
bewerken.
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Alle eerder ingevulde gegevens kunnen nu worden gewijzigd/aangevuld. Klik op ‘Volgende’ onderaan om door te gaan
naar het volgende scherm tot u alle schermen opnieuw hebt doorlopen.

4 Een bedrijf toevoegen/bewerken

4.1 Een bedrijf toevoegen
Binnen een bedrijventerrein kunnen verschillende bedrijven worden aangemaakt.

Selecteer in het overzichtsscherm het bedrijventerrein waarin u een bedrijf wilt toevoegen, door op de naam van het
bedrijventerrein te klikken.
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Klik op ‘+ Bedrijf toevoegen’ rechts bovenaan om een bedrijf toe te voegen aan het bedrijventerrein.

De vragen op bedrijfsniveau
Voor elk bedrijf moet een reeks vragen beantwoord worden. In de onderstaande tabel staan alle vragen. Er zijn 3
categorieën
1.

Gegevens over het energieverbruik. REACT moet weten hoeveel energie het bedrijf gebruikt, gebaseerd op
het verbruik van de afgelopen jaren. Via deze vragenlijst kan de nodige data verzameld worden. Als er in de
toekomst grote wijzigingen zijn, is het aangeraden om het verbruik in te schatten.

2.

Gegevens over de energieproductie. REACT moet weten hoeveel energie het bedrijf vandaag al produceert,
gebaseerd op de afgelopen jaren. Via deze vragenlijst kan de nodige data verzameld worden. Als er in de
toekomst grote wijzigingen zijn, is het aangeraden om de productie in te schatten.

3.

Bijkomende data. Enkele bijkomende vragen over het potentieel van duurzame energie.

Bedrijfsnaam

Naam van het bedrijf of de onderneming.

Bedrijfsadres

Hoofdadres van de onderneming of het bedrijf
in het bedrijventerrein.

Locatie van het bedrijf

Localiseer het bedrijf en teken de omtrek op de
kaart.

Bebouwde oppervlakte (m²)

REACT berekende het oppervlak (m²) op basis
van de bovenstaande kaart. Als u dit wenst kan
u dit hieronder wijzigen.

Elektrische energie: totaal

De totale hoeveelheid verbruikte elektriciteit

jaarverbruik (MWh)

per jaar, uitgedrukt in MWh.

Type aansluiting op het

Is het bedrijf op het hoog- of

•

Hoogspanning (transportnet)

elektriciteitsnet

middenspanningsnet aangesloten (met

•

Middenspanning

omvormers vereist op de site), of is het

Aardgas: totaal jaarverbruik

(distributienet)

rechtstreeks op het laagspanningsnet

•

Laagspanning (distributienet)

aangesloten?

•

Onbekend

•

MWh

•

m³

De totale hoeveelheid verbruikt aardgas per
jaar. Mag in m³ worden ingevoerd, REACT
rekent dit om naar MWh.

Aardgas: verbruikseenheid

Gebruikte eenheid

Type aansluiting op het

Kies het type net waarop het bedrijf is

•

Hoge druk (transportnet)

aardgasnet

aangesloten

•

Middendruk (distributienet)

•

Lage druk (distributienet)

•

Onbekend

Warm water: totaal

De totale hoeveelheid verbruikt warm water per

jaarverbruik

jaar. Enkel in te vullen indien het bedrijf is
aangesloten op een warmtenet. Het gaat om
het warmwaterverbruik na de warmtewisselaar,
indien aanwezig.
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Warm water:

Gebruikte eenheid in het bovenstaande

•

MWh

verbruikseenheid

antwoord.

•

m³

•

l

Is het bedrijf aangesloten op een warmtenet op

•

Geen aansluiting

hoge of lage temperatuur?

•

Hoge temperatuur (>60°C)

•

Lage temperatuur (<60°C)

•

Onbekend

•

MWh

•

Kg

•

ton

Wordt er nu al op de site elektriciteit

•

Geen

geproduceerd?

•

Zonnepanelen

•

Thermische zonnepanelen

•

Kleine windturbines

•

Middelgrote windturbines

•

Grote windturbine

•

Biomassa

•

Andere

Is er een installatie die in noodstroom voorziet

•

Geen

(back-up)?

•

Dieselgenerator

•

Gasturbine

•

UPS (batterij)

•

Andere

•

Nee

transport op de site, zoals

•

Op diesel of benzine

vorkheftrucks?

•

Met batterijvoeding

•

Op waterstof

•

Op gecomprimeerde lucht

•

Andere

•

Nee of nu niet

•

Ja

•

Weet het niet

Type warmwateraansluiting

Stoom: totaal jaarverbruik

De totale hoeveelheid verbruikte stoom per
jaar.

Stoom: verbruikseenheid

Energieproductie op de site

Productiehoeveelheid (MWh)

Gebruikte eenheid

Indien ja, hoeveel elektriciteit wordt er jaarlijks
geproduceerd, in MWH per jaar?

Noodstroom

Zijn er voertuigen voor

Is er parking op de site?

Indien ja, welke brandstof gebruiken deze?

Is er bovengrondse parkeerruimte aanwezig
voor (bedrijfs)wagens? Indien ja, voor hoeveel
wagens?

Elektrische wagens

Zijn er elektrische bedrijfswagens?

Voer alle relevante gegevens voor het bedrijf in, te beginnen met enkele algemene gegevens. Velden met een * zijn
verplicht in te vullen, andere velden kunnen worden leeggelaten indien geen gegevens beschikbaar zijn.
Behalve de algemene gegevens zijn ook gegevens over het energieverbruik, de energieproductie en enkele bijkomende
gegevens vereist. Klik telkens op ‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm tot alle gegevens zijn ingevuld.
Klik tot slot nogmaals op ‘Volgende’.
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Het nieuw toegevoegde bedrijf verschijnt nu in het overzichtsscherm ‘Bedrijven’ binnen het bedrijventerrein.

27

4.2 Een bedrijf bewerken
Nadat een bedrijf is aangemaakt, kunnen de gegevens ervan nog worden gewijzigd of aangevuld.

Klik in het overzichtsscherm ‘Bedrijven’ op het potloodicoontje naast de naam van het bedrijf dat u wilt bewerken.

Alle eerder ingevulde gegevens (beginnend met de algemene gegevens) kunnen nu worden gewijzigd/aangevuld. Klik
‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm. Zodra u het laatste scherm voltooid hebt, klikt u nogmaals op
‘Volgende’ om uw wijzigingen op te slaan en de bewerkingsmodus af te sluiten.

5 Een proces toevoegen/bewerken

5.1 Een proces toevoegen
Binnen een bedrijf zijn er verschillende processen of activiteiten mogelijk, zoals kantooractiviteiten, productie, logistiek,
gekoelde logistiek… Om de simulaties zo accuraat mogelijk te maken, kunnen in de tool verschillende processen worden
toegevoegd.
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Selecteer het bedrijventerrein en het bedrijf waaraan u een proces wenst toe te voegen door in het overzichtsscherm op
de naam van het betreffende bedrijventerrein en bedrijf te klikken. Het overzichtsscherm ‘Processen’ wordt nu
weergegeven.

Klik op de groene knop ‘+ Proces toevoegen’ om een proces toe te voegen.

De vragen op procesniveau
Per process moeten een reeks vragen beantwoord worden. De onderstaande tabel lijst alle vragen op. Er zijn 3 type
vragen:
•
•
•

Algemeen: Wanneer zijn er activiteiten? Selecteer het profiel dat het best past bij het proces. REACT koppelt
er een energieprofiel aan.
Energieverbruik van het process: U voerde al eerder de energieverbruiksgegevens van het bedrijf in. Hier
kan u optioneel het energieverbruik van dit deelproces invullen, mocht u over de gegevens beschikken.
Potentieel aan restwarmte: REACT gaat na of er (substantiële) restwarmte aanwezig is, die mogelijks benut
kan worden door een ander bedrijf of een ander productieproces.

Proces type

Selecteer het type proces.

•

Kantoor, Productie, Logistiek,
Gekoelde logistiek, Ander

•
Dagelijks werkregime

Wanneer zijn er dagelijks activiteiten?
Selecteer het profiel dat het best past bij het
proces. REACT koppelt er een energieprofiel
aan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagprofiel kantoor (7-16h)
Dagprofiel kantoor (5-20h)
Dagprofiel industrie (5-22h)
Dagprofiel 2 shifts (4-21h)
Dagprofiel volcontinu (24/24)
SLP klein bedrijf of kantoor
SLP groot bedrijf / industrie
Dagprofiel residentieel
SLP residentieel

Wekelijks werkregime

Wanneer zijn er wekelijks activiteiten?
Selecteer het profiel dat het best past bij het
proces. REACT koppelt er een energieprofiel
aan.

•
•
•
•

volcontinu (7/7)
SLP klein bedrijf of kantoor
SLP groot bedrijf / industrie
Dagprofiel residentieel

Procesoppervlakte (m²)

Hoeveel oppervlakte neemt dit proces binnen
het bedrijf in, in m²?

Elektrische energie:
jaarlijks verbruik
proces (MWh)

De totale hoeveelheid verbruikte elektriciteit
door dit proces per jaar, in MWh.

Aardgas: jaarlijks
verbruik proces (MWh)

De totale hoeveelheid aardgas verbruikt per
jaar, in MWh.

Warm water: jaarlijks
verbruik proces (m³)

De totale hoeveelheid verbruikt warm water
per jaar, in m³.

Type warm water

Type vereist warm water?

•
•
•

Hoge temperatuur (>80°C)
Lage temperatuur (<60°C)
Onbekend

Warmwaterbereiding

Hoe wordt dit warm water geproduceerd?

•
•
•
•
•

Gasgestookte boiler
Elektrische boiler
WKK
Warmtepomp
Andere

Stoom: jaarlijks
verbruik proces (ton)

De totale hoeveelheid verbruikte stoom per
jaar, in ton.
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Eerst selecteert u het betreffende proces en vult u enkele algemene gegevens over het proces in. Velden aangeduid met
een * zijn verplicht in te vullen. Klik op ‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm. U wordt nu gevraagd om
gegevens over het energieverbruik en de energieproductie door het proces in te vullen. Klik telkens op ‘Volgende’ om door
te gaan naar het volgende scherm.

Op het laatste scherm klikt u nogmaals op ‘Volgende’ om de ingevulde gegevens op te slaan en terug te keren naar het
overzichtsscherm ‘Processen’. Het proces wordt nu weergegeven in het overzicht ‘Processen’ van het betreffende bedrijf.
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5.2 Een proces bewerken
Nadat een proces is aangemaakt, kunnen de gegevens ervan nog worden gewijzigd of aangevuld.

Klik in het overzichtsscherm ‘Processen’ op het potloodicoontje naast de naam van het proces dat u wilt bewerken.

Alle eerder ingevulde gegevens (beginnend met de algemene gegevens) kunnen nu worden gewijzigd/aangevuld. Klik
‘Volgende’ om door te gaan naar het volgende scherm. Zodra u het laatste scherm voltooid hebt, klikt u nogmaals op
‘Volgende’ om uw wijzigingen op te slaan en de bewerkingsmodus af te sluiten.

6 Een simulatie genereren

Op basis van de ingevoerde gegevens kan REACT een simulatie van meest geschikte energieoplossingen voor de bedrijven
op het bedrijventerrein genereren. Die optimale configuratie is het resultaat van een combinatie van technische,
economische, financiële, wettelijke, ruimtelijke en organisatorische parameters.
De simulaties die REACT genereert, kunnen haambaarheidsstudies niet volledig vervangen, maar kunnen wel als startpunt
dienen voor de identificatie van verder te onderzoeken oplossingen.
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6.1 Tips voor een goede simulatie
Om een zinvolle simulatie te genereren, raden we aan om zo accuraat mogelijke data te gebruiken voor de verschillende
bedrijven en processen. De simulatie kan worden aangepast aan uw wensen en noden, door bepaalde bedrijven en/of
processen op te nemen in of uit te sluiten van de simulatie. Indien accurate gegevens voor een specifiek bedrijf of proces
ontbreken, raden we aan dit bedrijf/proces niet op te nemen in de simulatie. Voor een algemene simulatie op het niveau
van het bedrijventerrein neemt u best zoveel mogelijk bedrijven (met relevante data) op in de simulatie.

Enkele algemene tips:
•

Gebruik de synergiekaarten om resultaten te filteren en een duidelijk zicht te verkrijgen op specifieke elementen.

•

Bundel bedrijven/processen met een elektriciteitsvraag en potentieel voor zonnepanelen.

•

Bundel bedrijven met een intensieve warmtevraag.

•

Voor warmte-uitwisseling/warmtenetten: hou rekening met de geografische locatie van de bedrijven (hoe dichter,
hoe beter).

•

Combineer een hoge energie- en warmtevraag met WKK.

•

Combineer potentieel voor windenergie met een vraag naar uitsluitend elektriciteit.

6.2 Een simulatie genereren
Zodra alle gegevens voor een bedrijventerrein en de bedrijven en processen op het bedrijventerrein zijn ingevoerd, kan
een simulatie van de meest geschikte energieoplossingen worden gegenereerd.

Klik in het overzicht ‘Bedrijventerreinen’ op de naam van het bedrijventerrein waarvoor u een simulatie wilt genereren.

In het overzicht van de bedrijven op het bedrijventerrein klikt u op de knop ‘Simulaties’ rechts bovenaan, het scherm
‘Simulaties’ wordt dan geladen.
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Klik rechts bovenaan op de knop ‘Vraag nieuwe simulatie aan’ om de simulatie te starten.

Geef de simulatie een naam, selecteer het bedrijventerrein in de dropdownlijst en vink de processen aan die in de simulatie
moeten worden opgenomen. Klik op de knop ‘Vraag aan’ om de simulatie te starten.

Er verschijnt een melding dat de simulatieaanvraag succesvol is gestart, en de status van de simulatie verschijnt naast
de naam van de simulatie in het overzicht. Gebruik de ‘herladen/refresh’-functie van uw webbrowser om de status van de
simulatie te updaten. Zodra de simulatie klaar is (dit kan enkele minuten duren), wijzigt de status in het overzicht in
‘Finished’. Indien de simulatie niet kon worden voltooid, verschijnt een rood label ‘Failed’. U probeert dan best om de
simulatie opnieuw uit te voeren.
Zodra de simulatie voltooid is, kunt u op de naam van de simulatie (of het oog-icoontje naast de naam) klikken om de
resultaten weer te geven.
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Op het scherm ‘Simulation results’ worden de namen van de opgenomen bedrijven in de simulatie weergegeven, evenals
de meest geschikte technologieën, met een score op verschillende punten per technologie. Meer informatie over deze
score vindt u in het deel ‘Interpretatie van de simulatie/resultaten’.
Indien u de simulatie wilt opslaan of delen met anderen, gebruik dan de ‘Print als pdf’-functie van uw computer om de
simulatie als pdf-bestand op te slaan.

7 Interpretatie van de simulatie/resultaten
7.1 Totaalscore
Hoe hoger de totaalscore (op 100), hoe meer geschikt de technologie is. REACT zal een hogere score toekennen voor
technologieën met…
-

… een hoge technische haalbaarheid;

-

… een gunstige investeringskost;

-

… een hoog zelfverbruik van de opgewekte energie binnen het bedrijventerrein.

7.2 CO2-besparing
REACT berekent de jaarlijkse CO2-besparingen. Dit gebeurt op basis van het maximale potentieel van energieproductie
voor het bedrijventerrein, en rekening houdend met de CO2-emissiefactor (ton CO2 per MWh energie).

7.3 Capex
REACT berekent een CAPEX (CAPital EXpenditures). Dit zijn de nodige investeringen om de installatie(s) te realiseren.
Operationele kosten zijn niet inbegrepen. REACT hanteert een gemiddelde kost per kW geïnstalleerd vermogen. Alle kosten
worden in EUR weergegeven.

7.4 Technische haalbaarheid
REACT schat de technische haalbaarheid in op basis van expertise uit de industrie.
-

Een PV-installatie heeft een hoge technische haalbaarheid. De kwaliteit van het dak, de staat waarin het zich
bevindt en de draagkracht ervan zijn de voornaamste knelpunten.

-

Warmtekrachtkoppeling (WKK/CHP) heeft een gemiddeld technische haalbaarheid. Het is een uitdaging om de
elektriciteits- en warmtevraag op elkaar af te stemmen, zowel kwalitatief (temperatuurregimes) als kwantitatief
(volume energie en timing)

-

Windenergie heeft een gemiddelde technische haalbaarheid. Ruimtelijke en ecologische beperkingen kunnen de
realisatie bemoeilijken. Een gedetailleerde ruimtelijke studie kan duidelijkheid scheppen.

-

Warmte-uitwisseling heeft een lage haalbaarheid. Het matchen van energieprofielen tussen processen en/of
bedrijven is een uitdaging. Ook de aanleg van een leidingennet tussen de warmtebron en warmteafnemers kan
een moeilijkheid vormen.

7.5 Extra informatie
Voor PV-installaties:
-

De schatting houdt rekening met een inname van 60% van alle dakoppervlakken op het bedrijventerrein voor
zonnepanelen.
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-

PV-installaties op de grond komen niet in aanmerking.

-

Het geschatte beschikbare vermogen wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp). Dit is het maximaal mogelijke
vermogen, bijvoorbeeld 's middags op een zonnige dag in mei.

-

De geschatte jaarlijkse energieproductie wordt uitgedrukt in megawattuur (MWh), geproduceerd door alle PVinstallaties op het bedrijventerrein.

-

De geschatte zelfconsumptie is de verhouding van de jaarlijkse geschatte energieproductie gedeeld door het
jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de bedrijvencluster.

Voor windenergie:
-

Het geschatte beschikbare vermogen wordt uitgedrukt in Megawatt (MW); dit is de energie die maximaal wordt
opgewekt, bijvoorbeeld op heet meest winderige moment van de dag.

-

De geschatte jaarlijkse energieproductie wordt uitgedrukt in megawattuur (MWh).

-

De geschatte zelfconsumptie is de verhouding van de jaarlijkse energieproductie gedeeld door het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik van de bedrijvencluster.

Voor warmtekrachtkoppeling (WKK):
-

Het geschatte optimale vermogen is de hoeveelheid warmte en elektriciteit die de WKK levert bij vollast,
uitgedrukt in megawatt (MW). REACT optimaliseert het vermogen van de WKK op basis van de warmtevraag, en
beschouwt elektriciteit als “bijproduct”.

-

De geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in megawattuur (MWhel).

-

De geschatte zelfconsumptie geeft de verhouding weer van de jaarlijkse geschatte elektriciteitsproductie van de
WKK tot het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de cluster.

-

De geschatte jaarlijkse warmte geeft de hoeveelheid geproduceerde warmte weer, uitgedrukt in megawattuur
thermisch (MWhth).

-

De zelfconsumptie geeft de verhouding weer van de jaarlijkse geschatte warmteproductie van de WKK tot het
jaarlijkse warmteverbruik van de cluster.

Voor warmtenetten:
-

De geschatte lengte van het warmtenet is de afstand om alle processen/bedrijven van de cluster via een leidingnet
langs de openbare weg te verbinden.

7.6 Synergiekaarten
Aan het einde van de simulatie onderaan wordt een kaart weergegeven. Deze kaart toont de huidige elektriciteits- en
warmtevraag, alsook het potentieel voor PV en restwarmte. Gebruik een van de 4 knoppen om de betreffende laag aan of
uit te zetten. De kleuren duiden de energie-intensiteit per bedrijf aan.
U kunt deze kaart gebruiken om nieuwe simulaties voor te bereiden. Indien u bijvoorbeeld een groep bedrijven met een
hoge elektriciteitsvraag hebt geïdentificeerd, kunt u deze linken aan bedrijven met een hoog potentieel voor
elektriciteitsproductie via PV.
Beweeg de cursor over het scherm om gedetailleerde waarden weer te geven.
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