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SAMENVATTING 2016-2020

Life Optimelt

Het vergt moed om te gaan waar nog geen 
enkele glasproducent eerder is geweest!

LIFE15 CCM/NL/000121 – LIFE OPTIMELT op de site van Libbey Leerdam
(Nederland)

 — Frank Schuurmans 
Directeur van Glass & Furnace Technology Libbey



Inleiding
Het klimaatakkoord van Parijs heeft verschillende initiatieven op gang gebracht die de 
klimaatverandering willen aanpakken, zoals de lange termijndoelstelling om de stijging van  
de mondiale gemiddelde temperatuur tot ver onder de 2°C boven het pre-industriële niveau  
te handhaven. 

Energie-intensieve industrieën (EII) spelen een cruciale rol bij het bereiken van deze doelstelling, 
aangezien zij verantwoordelijk waren voor ongeveer 24% van de wereldwijde CO2-uitstoot in 2014.

Er zijn echter aanzienlijke investeringen nodig, zonder rendementsgarantie, om over te schakelen  
op nieuwe industriële processen, wat de financiële- en concurrentiepositie kan verzwakken.

Dit project demonstreert een baanbrekende technologische oplossing waarmee verschillende 
energie-intensieve industrieën de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen verminderen en 
bovendien de luchtkwaliteit kunnen verbeteren, hetgeen aansluit bij de doelstellingen van het LIFE-
financieringsprogramma, het EU klimaatplan en het EU beleid voor energie-intensieve industrieën.

 - De doelstelling van de EU om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen tot ten minste 40% 
onder het niveau van 1990

 - De verbinding van de lokale economie en gemeenschap 
(ongeveer 40% van de 200 werknemers wonen in 
Leerdam) met deze EU doelstelling

 - De verbetering van de luchtkwaliteit in de stad Leerdam 
en in het nabij gelegen Natura 2000-gebied

 - De versterking van de lokale economie gedurende 
verschillende jaren, waardoor de kennis en vaardigheden 
van de werknemers worden aangescherpt en de lokale 
werkgelegenheid voor een langere termijn wordt verzekerd
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LIFE15 CCM/NL/ 000121 LIFE OPTIMELT 
Project draagt bij tot:



Als partners samenwerken om 
minder energie te verbruiken
In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie een reeks wetgevende 
maatregelen genomen om de industriële productie los te koppelen van de 
CO2-uitstoot, met name de richtlijnen met betrekking tot energie-efficiëntie, 
energieprestaties en de koolstofarme routekaart voor 2050.

Via het LIFE-programma heeft de EU een financieel instrument in stelling 
gebracht dat de ontwikkeling van koolstofarme technologieën, de toepassing 
van de best beschikbare technieken en de demonstratie van de best 
beschikbare technieken in energie-intensieve sectoren vergemakkelijkt.

Het LIFE OPTIMELT-project demonstreert een innovatief concept voor de 
recuperatie van restwarmte. De technologie heeft als naam OPTIMELT TM  
en deze technologie hergebruikt de restwarmte van een productieproces op 
hoge temperatuur.

De glasfabriek van Libbey in Leerdam voldoet aan de verschillende geldende 
vergunningen en voorschriften in Nederland en in Europa. Desalnietemin wordt 
Libbey geconfronteerd met toekomstige uitdagingen op het vlak van energie 
en klimaatverandering. Bovendien moet Libbey competatief blijven in een 
uitdagende industrie, en daardoor voortdurend hun processen optimaliseren en 
de productiekosten verlagen.

Via de OPTIMELTTM -technologie kan Libbey met een innovatief proces glas 
produceren met minder energie en met minder CO2 en NOx uitstoot.

Project doelen: 
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Libbey Glasfabriek, 
Leerdam, Nederland

 - Vermindering van de jaarlijkse 
CO2 uitstoot, dewelke bijdraagt 
aan de EU doelstellingen.
 - Vermindering van de jaarlijkse 
NOx uitstoot, verbetering 
van de luchtkwaliteit in de 
omgeving & in een nabij 
gelegen Natura 2000-gebied.

Het Optimelt project heeft 
bijgedragen tot de volgende 
vermindering in energieverbruik en 
in luchtemissie bij Libbey Leerdam 
(door de implementatie van oxy/fuel + 
Optimelt technologie).

Vermindering van het 
energieverbruik bij 
dezelfde kwaliteit van 
het eindproduct.

45/60%

45/60%

25/35%

LIFE OPTIMELT
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De locatie van LIFE 15 CCM/
NL/000121 LIFE OPTIMELT Project

Factory Libbey.



Planning
Dankzij een goede planning vanaf de start van het project, zijn er op elk 
specifiek moment van het project voldoende middelen en vaardigheden 
beschikbaar.

Overweeg goed op welke manier je gaat werken, hoe je je project gaat 
financieren en welke vaardigheden beschikbaar moeten zijn bij elke 
projectstap, op die manier kan het project succesvol worden.

Stel eerst een 
financieringsstrategie op ; 
en dit zowel voor de korte, 
middellange en lange termijn. 

De projectpartners investeren 
bijna 9 miljoen € in het project, 
de LIFE-ondersteuning in het 
project bedraagt 2,3 miljoen €.

Dankzij een goede 
samenwerking tussen de 
projectpartners gedurende het 
gehele project wordt de nieuwe 
technologie als doel gesteld en 
worden projectstappen die een 
hoog kennisniveau vereisen 
perfect uitgevoerd.

In functie van de 
doelstellingen zijn er 
verschillende manieren 
om uw partnerschappen te 
kiezen. Zorg ervoor dat u het 
karakter en de cultuur van uw 
tegenpartij begrijpt.

Kies de partners die 
beschikken over de meest 
innovatieve technologie, 
maar houdt steeds in het 
achterhoofd dat deze 
technologie betrouwbaar 
moet zijn.

De oven moet de komende 
15 jaar 24/7 en 365 dagen per 
jaar product produceren.

Een kernteam zorgt voor 
continuïteit, maar erkent 
tegelijk het belang van 
externe expertise, zoals: 
engineering expertise, 
economische expertise of 
expertise op het vlak van 
lucht-emissies.

De kennis van de lokale 
werknemers zal sterk 
toenemen onder invloed 
van de verschillende nieuwe 
ideeën, de nieuwe manieren 
van werken en de best 
beschikbare technieken die 
toegepast worden.

Financiering: Partnerschappen en 
technologie kiezen:

Vaardigheden:
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Uitvoering
Het daadwerkelijke werk ! Het volledige 
project wordt uitgerold waardoor de 
OPTIMELTTM-technologie in praktijk wordt 
gebracht.
 
Professor Jan Rotmas daagde het team uit 
“om verder te gaan dan onze ambitie om 
de uitstoot te verminderen en een betere 
planeet voor onze kinderen achter te laten” 
tijdens de ceremonie van het officiële L1-
openingsevenement.

Werken op verschillende niveau’s:

Een internationaal team dat aan hetzelfde 
project werkt, biedt een transversaal overzicht 
wat de uiteindelijke doelstelling verbetert.

Teams in Nederland, België, Duitsland, Spanje, 
de VS en Portugal hebben bijgedragen aan 
de succesvolle implementatie van deze 
innovatieve technologie.

Grote multinationals hebben samen met lokale  
& regionale bedrijven het project gerealiseerd.

De mensen van Leerdam waren uiteraard 
steeds goed geïnformeerd over de voortgang 
van het project.

Milieu-autoriteiten werden geïnformeerd en 
hebben Libbey ondersteund met de benodigde 
milieu-vergunningen.

Project details:

– Duur: 15th July 2016 to 15th April 2020

– Budget: 8,284,751€

– Financiering:  2,275,538€

– Bijdrage van de bedrijven:  6,009,213€

Professor Jan Rotmans 



Betrokkenheid
Een optimale betrokkenheid is belangrijk. Gedurende de 
projectontwikkeling zijn Europese glas-, aluminium- en 
staalindustrieën en maatschappelijke partners betrokken geweest.

Partners moeten waarde 
toevoegen aan het project 
en een aantal vaardigheden 
toevoegen aan het project.

Inspirerende en charismatische 
personen kunnen een grote 
hulp zijn; anderen inspireren 
om zodoende de visie vooruit 
te brengen, obstakels en 
problemen – die inherent zijn 
aan elk project – constructief 
helpen oplossen.

De projectvisie moet inclusief, 
inspirerend en creatief zijn. 
Maar ook realistisch en 
haalbaar. Met behulp van 
de juiste technologie, de 
geschikte veiligheidsnormen 
en een correcte planning zal 
een project succesvol worden 
gerealiseerd.

Idealiter worden alle relevante 
doelgroepen betrokken zodat 
zij een volledig inzicht krijgen 
in de specifieke & innovatieve 
troeven van het LIFE 
OPTIMELT-project.

In sommige fasen van 
het project kan het 
evenwel nuttiger zijn om 
meerdere partijen te 
betrekken (bijvoorbeeld 
engineeringbedrijven in de 
planningsfase).

Door zoveel mogelijk 
toekomstige doelgroepen van 
de OPTIMELT-technologie 
te betrekken, krijgt u 
een goed inzicht in de 
toekomstige mogelijkheden 
en opportuniteiten van de 
OPTIMELT-technologie.

Bedenk hoe u het grote 
publiek, professionals, politici, 
academici en beleidsmakers 
kunt betrekken.

Wees creatief! Wees disruptief! 
Wees efficiënt!

Pas de meest effectieve 
methode toe in de verschillende 
fases en voor elk publiek. Maak 
bijvoorbeeld gebruik van lokale 
ondersteuning, organiseer 
technische uiteenzettingen 
aan universiteit of bezoek 
technici in glas-, aluminium- en 
staalfabrieken.

Een kwalitatieve betrokkenheid 
is net zo belangrijk als de 
gebruikte methode, dus creëer 
een kader dat aanleiding geeft 
tot kwaliteitsvolle discussies 
waaruit nuttige conclusies 
voortvloeien.

Betrokken partners: Bredere betrokkenheid: Methoden voor betrokkenheid:

LIFE OPTIMELT
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Met behulp van de 
juiste technologie, 
de geschikte 
veiligheidsnormen en 
een correcte planning 
zal een project 
succesvol worden 
gerealiseerd.

In sommige fasen van 
het project kan het 
evenwel nuttiger zijn om 
meerdere partijen te 
betrekken (bijvoorbeeld 
engineeringbedrijven in  
de planningsfase).

Een kwalitatieve 
betrokkenheid is net zo 
belangrijk als de gebruikte 
methode, dus creëer 
een kader dat aanleiding 
geeft tot kwaliteitsvolle 
discussies waaruit nuttige 
conclusies voortvloeien.

Gedurende de 
projectontwikkeling zijn 
Europese glas-, aluminium- 
en staalindustrieën en 
maatschappelijke partners 
betrokken geweest.
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Reeds bij aanvang van de samenwerking moet worden nagedacht over de 
erfenis van het project.

Zorg voor een duurzaam partnerschap :

 - Een goede planning bij de start is cruciaal voor het succes van het 
project. Het selecteren van de juiste partners bij de aanvang van 
het project is van vitaal belang. Kies voor enthousiaste partners die 
gefocust zijn op het langetermijnsucces van het project.

 - Het is noodzakelijk om vertrouwensrelaties op te bouwen, effectief 
te communiceren, compromissen te sluiten en open en transparant 
te zijn.

 - Met een gedegen planning bij de start van het project, waarborgt u de 
samenwerking tot ver na de levensduur van het project.

 - Een Memorandum of Understanding, een raamovereenkomst 
wat betreft het projectmanagement, de leveringen, de 
verantwoordelijkheden van partners en Key Performance Indicators 
(KPI), valt niet onder de verantwoordelijkheid van één partner; de 
verschillende partners moeten hieraan samenwerken.

 - Publiciteit en projectcommunicatie moeten door alle partners samen 
worden uitgevoerd.

Referentie zijn voor anderen:

Repliceerbaarheid en overdraagbaarheid zijn essentieel voor de 
duurzaamheid van de technologie. Het zal ertoe leiden dat de technologie 
toepasbaar wordt in andere industrieën. Deze twee eigenschappen van 
de technologie gaan ertoe bijdragen dat de uitgevoerde investeringen 
tijdens dit project ook in de toekomst vergelijkbare successvolle en nuttige 
toepassingen gaan voortbrengen.

Succes delen:

De verspreiding en de communicatie van de kernboodschappen zorgen 
ervoor dat mensen en bedrijven begrijpen waarom het LIFE OPTIMELT-
Project Europa helpt de CO2-uitstoot te verminderen.

Instandhouding
Zodra het project geïmplementeerd is en de base-line vast ligt, is het mogelijk om 
de resultaten op korte, middellange en lange termijn te volgen.

Effect meten op de glaskwaliteit:

De site Leerdam moet glas van hoge kwaliteit produceren. Als de glaskwaliteit 
onder de limieten ligt, moet de hoeveelheid energie worden verhoogd. De juiste 
kwaliteit produceren met een minimaal energieverbruik is van het grootste belang. 

Meten van de impact op milieuparameters:

De site Leerdam monitort continu het energieverbruik en zorgt ervoor dat met het 
laagst mogelijke energieverbruik toch de kwaliteit wordt geproduceerd die vereist 
is bij een continue commerciële glasproductie. CO2-emissies worden dagelijks 
berekend en geregistreerd. NOx, SOx en stofdeeltjes worden periodiek gemeten 
zodat kan worden bevestigd dat zij ook op dat vlak bij de beste in hun klasse horen 
op het gebied van glasovens in Europe.

Meten van sociale / economische impact:

Het LIFE OPTIMELT-project had een grote impact op de lokale werkgelegenheid. 
De site van Leerdam is de belangrijkste werkgever in de regio Leerdam. Het LIFE 
OPTIMELT-project hielp de site van Leerdam om competatief te blijven, om de 
positie van het bedrijf als één van de leiders in de glasindustrie te handhaven en 
om de regionale aanwezigheid voor de komende decennia te verankeren.

Omwille van de energie- en emissiereductie en door tegelijk een hoog kwalitatief 
product te produceren, zal de regio concurrerend blijven en in staat zijn om banen 
te behouden.

Evalueren
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De innovatieve OPTIMELT-technologie welke werd geimplementeerd in  
oven L1 met een capaciteit van 80 ton glas / dag, die twee oude 40 
ton glasovens vervangt, in de glasfabriek van Leerdam realiseert een 
aanzienlijke emissiereductie bij Libbey Leerdam.

Het aardgasverbruik daalde met 48% = 131.238 GJ / jaar, equivalent aan 
het vermogen van 4 super moderne windturbines / jaar = verwarming 
van 2750 huizen / jaar.

 - CO2-uitstoot daalde met 47% = 6940 ton / jaar.  
Gelijk aan de CO2-uitstoot van 4.500 auto’s / jaar.

 - NOx -uitstoot daalde met 86% = 117 ton / jaar. 
Gelijk aan de Nox-uitstoot van 11.700 auto’s / jaar.

 - SOx-uitstoot daalde met 80% = 35 ton / jaar. 
Gelijk aan de Sox-uitstoot vann 140.000 auto’s / jaar.

Resultaten van het programma
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LIFE15 CCM / NL / 000121 LIFE OPTIMELT-project heeft aanzienlijk bijgedragen 
aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad Leerdam en tegelijkertijd 
aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de Libbey-werknemers. 
De tewerkstelling van de Libbey-werknemers werd bovendien voor een lange 
periode veilig gesteld.

Er is veel geleerd over hoe de OPTIMELT-technologie op echte industriële schaal 
wordt geïmplementeerd en de beste impact heeft op energiereductie.  
De essentie hiervan wordt in dit document gedeeld en dit biedt een recept voor 
een succesvolle implementatie van deze state-of-the-art technologie op een 
andere industriële locatie.

We hopen dat deze inspanning, ondersteund door de EU-bijdrage, andere 
energie-intensieve industrieën zal inspireren en begeleiden bij het nemen van 
beslissingen om de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen - die 
bijdraagt aan de koolstofarme routekaart voor 2050 - krachtig te ondersteunen.

Conclusie

23

LIFE OPTIMELT



Voor bijkomende informatie:

lifeoptimelt.com

ec.europa.eu/easme/en/life

joaquin.dediego@nippongases.com

mvalbu@libbey.com

http://lifeoptimelt.com/
https://ec.europa.eu/easme/en/life



