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Waar de tuinbouw zich steeds nadrukkelijker 

profileert als duurzaam, groeit energiespecia-

list AgroEnergy met de sector mee. Als ‘hofle-

verancier van de tuinbouw’ kan AgroEnergy te-

lers faciliteren op gebied van groen gas en 

aardwarmte. “Wij zien dat de Nederlandse 

tuinbouw steeds minder afhankelijk wil zijn 

van fossiele brandstoffen”, zegt accountmana-

ger Peter Tamerus. “AgroEnergy heeft duurza-

me alternatieven in huis.”

Aardwarmte en groen gas

Zo is AgroEnergy heel concreet bezig met aard-

warmteprojecten in de tuinbouw. Hierin wil het 

bedrijf vooral een rol vervullen in de exploitatie, 

door de handel in warmte te gaan faciliteren. 

Het gaat erom de aardwarmtebron zo optimaal 

mogelijk te benutten. Aardwarmte is dus een 

van de duurzame oplossingen waaraan 

AgroEnergy graag haar kennis toevoegt.  Met 

groen gas  bewandelt AgroEnergy weer een 

ander duurzaam pad. Het gaat hier om biogas 

dat ontstaat door de vergisting van biomassa. 

Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij visgroothan-

del Arie van de Groep in Spakenburg. Door mid-

del van een biogasinstallatie wordt onder meer 

visafval vergist en omgezet in biogas. “Door het 

biogas vervolgens op te waarderen tot aard-

gaskwaliteit, kan het gas worden ingevoerd in 

het reguliere aardgasnet. Pas dan mag het de 

naam groen gas dragen”, aldus Tamerus. 

Meld u bij ons!

Arie van de Groep levert op jaarbasis 6 miljoen 

kuub biogas. Maar, zo geeft Tamerus aan, er 

zijn nog  enkele bedrijven in Nederland die op 

een dergelijke manier biomassa omzetten in 

gas. “AgroEnergy koopt het groene gas van 

deze producenten. Wij bieden deze bedrijven er 

een aantrekkelijke prijs voor en verkopen het 

groene gas vervolgens weer door aan onze 

klanten.”  Bedrijven, zowel binnen als buiten de 

tuinbouw, die ook aan AgroEnergy willen leve-

ren of die groen gas willen afnemen, kunnen 

zich direct bij Tamerus melden. “We zien dat 

steeds meer telers willen verduurzamen omdat 

de markt om duurzaam geteelde producten 

vraagt. Door groen gas in te kopen, kun je daar 

als teler aan bijdragen. Het is goed voor het 

imago van het bedrijf en uiteindelijk ook voor 

de afzet.”

Handelen met 
    een groen hart

21KAS Magazine 2 - 2012

<<

Peter Tamerus

Tel. 06-22558110

www.agro-energy.nl


