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Vanuit het scania international Part center te opglabbeek wordt de ganse wereld voorzien van 
de nodige onderdelen van de scania trucks & bussen. Momenteel zorgen 550 medewerkers, 
dat er een optimale service kan geleverd worden om zowel de stocks bij de dealers op pijl te 
houden, maar ook urgente depannages aan vrachtwagens binnen een extreem korte tijd te 
verzekeren.

Vooraleer te starten met investeringen in hernieuwbare 
energie, lag de prioriteit aldus Bjorn Jacobs, Environmental        
Affairs Engineer bij Scania bij een optimaal functionerend   

logistiek centrum met een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk.

Daarom werd er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. 
De verlichtingsinstallatie was daarbij één van de grootste energie-
verbruikers. De opgave was echter niet gemakkelijk aldus Bjorn 
Jacobs. Naast de uitdaging om aan energiebesparing te realiseren, 
moesten ook nog andere factoren mee opgenomen worden in het 
renovatieplan. Op verschillende plaatsen in het logistieke centrum 
was het lichtniveau ondermaats. De verpakkingsafdeling was één 
van deze zwakke zones met luxwaarden van om en bij de 100 lux 
waar 300 lux noodzakelijk is. Maar ook in de talrijke magazijnrekken 
was op de verticale vlakken een slechte gelijkmatigheid en vooral 
in de hogere pikplaatsen was het zéér moeilijk om leesopdrachten 
uit te voeren.

Bjorn Jacobs heeft dan het heft in handen genomen om samen met 
Rudi Vanbrabant van het installatiebedrijf Vanderhoydoncks Elek-
trotechnieken en Eric Bettonville van Zumtobel Lighting naar een 
lichtoplossing te zoeken om de kwaliteit van het licht te verhogen en 
daarbij toch een enorme energiebesparing te realiseren.

Een groot gedeelte van het logistieke centrum werd vernieuwd met 
het Zumtobel tEctoN lichtlijnsysteem met dimbare armaturen 
van 2/49W tussen de rekken die via bewegingsmelders het licht 
laten dimmen naar 10% en vanaf het moment dat een heftruck of 
werknemer zich door de gang verplaatst, de armatuur op 100% laat 
branden. Om sensoren te installeren op het TECTON systeem die 
perfect deze opgaven vervullen, hebben Bjorn Jacobs, Rudi Van-
brabant en de ingenieurs van Zumtobel Lighting zich samen gezet 
om een sensor te ontwikkelen die optimaal kan ingesteld worden in 
functie van de magazijnrekken en het gewenste lichtniveau.
De opstelling van de armaturen en de TECTON spiegelreflector met 
diepstralende karakteristiek, zorgen ervoor dat niet enkel onderaan 
in de magazijnrekken maar ook bovenaan een hoog en gelijkmatig 
lichtniveau kan gerealiseerd worden.

In de TECTON draagrails werd dan ook gelijktijdig de noodverlich-
ting (evacuatieverlichting) geïntegreerd om bij stroompanne de 
werknemers via een veilige weg naar de nooduitgangen te leiden.

Energiebesparing:
Bjorn Jacobs schets ons een perfect beeld van de energiebespa-
ring die deze renovatie had opgeleverd ten opzichte van de oude 
installatie.
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Scania Parts Logistics neemt 
voortrekkersrol om hun logistiek 
centrum CO2 neutraal te maken.

De jaarlijkse besparing komt neer op 1.100.000 kWh aan minder ver-
bruik, of 103.180 euro besparing op de energiefactuur. De investering 
van 250.000 euro is dan ook op 2,07 jaar terugverdiend. Het streef-
doel is om terug op het energieverbruik van 2006 te komen toen het            
logistiek centrum maar 32.647 m² telde, een oppervlakte die onder- 
tussen verdubbeld is.
Met deze besparing zou men 244 gezinnen van stroom kunnen       
voorzien.

Naast deze enorme energiebesparing, waren er natuurlijk nog 
de uitwerkingen op de lichtkwaliteit.
Hierover zegt Frans Elbrink, Warehouse Supervisor Outbound: “De     
gehele renovatie heeft een zéér positieve impact gehad op de motiva-
tie van de werknemers. De hogere verlichtingssterkten verhogen het 
veiligheidsgevoel en heeft een positieve impact op het foutenrisico, 
niet tegenstaande dit al op een extreem laag niveau lag. Het hogere 
lichtniveau werkt ook aangenaam, het is niet verblindend door de 
juiste keuze van de reflectoren.”

Christopher Nwosu en Martin Dohmen van het comité voor veiligheid en 
hygiëne, hebben volgende reacties:
Christopher hoort van de verschillende medewerkers dat de zicht-
baarheid sterk is toegenomen, maar dat ook het hogere lichtniveau de 
werksfeer aangenamer maakt: “Er wordt terug meer gelachen,” zegt 
hij. “De vroegere verlichting had meer een drukkend effect op mede-
werkers die een ganse dag vertoeven in een ruimte zonder daglicht. 
De hogere verlichtingsterkte geeft een aangenamer gevoel.” 
Martin voegt hier nog aan toe dat het aanvankelijk even wennen was 
maar dat de veiligheid en kwaliteit van het werk enorm zijn toege-
nomen. Het concentratievermogen is gestegen dankzij het hogere 
lichtniveau en dit vooral ook op de hoogste pickplaatsen in de maga-
zijnrekken.

Beide zijn het er ook over eens dat Scania werkelijk de groene kaart 
trekt als het over energiebesparing gaat en een voortrekkersrol 
speelt op het vlak van het reduceren van de CO2 uitstoot en daarmee 
tegelijkertijd nog een enorme kostenbesparing oplevert.

Wanneer er geen activiteiten uitgevoerd worden 
tussen de rekken brandt de verlichting 
op 10% (90% energiebesparing).

De luxwaarde in de inpakzone werd opgetrokken 
van 100 naar 300 lux.

Wanneer er activiteiten plaatsvinden 
met heftrucks of iemand zich door de 
gang beweegt, schakelt de verlichting 

automatisch naar 100%.


