
In het tuinbouwgebied rondom 
Bergschenhoek sluit AgroEnergy 
glastuinbouwbedrijven aan op een 
door Warmtebedrijf Bergschenhoek 
gerealiseerde aardwarmtebron 
en netwerk. Het belooft voor 
ondernemers een toekomstvaste en 
duurzame investering te zijn. 

De meest dominante energievraag 
van de glastuinbouwsector is warmte. 
Het is dan ook logisch dat het 
verduurzamen van tuinbouw voor 
een belangrijk deel betrekking heeft 
op het duurzaam invullen van de 
warmtevraag. Maar hoe gaat dit dan? 
Voor tuinders een belangrijke vraag, 
want hun branche heeft – net als 
vele andere sectoren en overheden 
– een duurzaamheidsdoelstelling. De 
glastuinbouw is een grootverbruiker 
van energie, maar bij het verduurzamen 
van dit energieverbruik spelen uiteraard 
ook kostenaspecten mee. Een gezonde 
bedrijfsvoering is immers inzet van elke 
strategische keuze.

AgroEnergy werd ooit opgericht als 
inkoopcombinatie door Rabobank 
en brancheorganisatie LTO als 
reactie op de liberalisering van de 
energiemarkt. Als energiepartner voor 
de glastuinbouw vindt AgroEnergy het 
klantcontact en het aangaan van de 
juiste partnerschappen belangrijk: "Ons 
streven is onze klanten te helpen een 
zo laag mogelijke kostprijs voor energie 
te realiseren", zegt Edwin Valkenburg, 

AgroEnergy sluit glastuinders Oostland aan op aardwarmtenetwerk

www.agro-energy.nl

ADVERTORIAL

Ontwikkelaar Warmteprojecten bij 
AgroEnergy. 

Het is belangrijk om de duurzame slag 
te maken, ziet Valkenburg. "Om als 
partner waarde te behouden voor onze 
klanten, ontwikkelen wij verschillende 
producten en nieuwe vormen van 
dienstverlening die de kostprijs voor 
tuinders verlagen en hun bedrijfsvoering 
verduurzamen." Een mooi voorbeeld 
is de samenwerking die AgroEnergy 
is aangegaan met Warmtebedrijf 
Bergschenhoek in de tussen Rotterdam 
en Den Haag gelegen tuinbouwregio 
Oostland. Hier is een project 
ontwikkeld waarin de partners een 
aardwarmtebron en netwerk realiseren 
en hier tuinders op aansluiten. Binnen 
deze samenwerking vult Warmtebedrijf 
Bergschenhoek de rol van producent 
in. Doordat AgroEnergy voor 
Warmtebedrijf Bergschenhoek hier de 
enige klant is, neemt AgroEnergy voor 
de investeerder de nodige marktrisico’s 
weg. Dit vergroot de financierbaarheid 
van dit soort projecten.

Na een aanloop van ruim anderhalf jaar 
hebben de samenwerkende bedrijven 
inmiddels definitieve overeenstemming 
en is begonnen met het contracteren 
van de eerste tuinbouwbedrijven. 
“Met twee klanten hebben we een 
overeenkomst gesloten en we 
verwachten dat in de komende periode 
dit voorbeeld door anderen wordt 
gevolgd. We ontwikkelen hier immers 

een project waarmee warmtevraag 
op een duurzame, toekomstvaste 
en financieel aantrekkelijke manier 
ingevuld kan worden.” In tegenstelling 
tot de traditioneel veelal uit gas 
geproduceerde warmte, spreekt men 
bij aardwarmte vaak over 'laagwaardige 
warmte', omdat de temperaturen lager 
liggen (zeventig graden Celsius, in 
tegenstelling tot negentig tot honderd 
graden bij aardgas), maar juist in de 
tuinbouw kan men hier goed mee uit 
de voeten. "Het gaat om duurzame 
energie en het is een toekomstvaste 
investering. De verwachting is niet 
dat dit de tuinders een veel hogere 

opbrengst voor hun product gaat 
opleveren; eerder op termijn een 
voorwaarde om te mogen telen. 
Daarnaast zien we dat aangesloten 
zijn op een duurzaam warmtenetwerk 
waardeverhogend werkt voor het bedrijf 
en het gebied.”

Edwin Valkenburg: ”Met twee klanten hebben we een overeenkomst gesloten en we verwachten dat in de komende periode dit voorbeeld door anderen wordt gevolgd.”


