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Nu verhandelen tuinders energie 

vooral  via de APX en onbalansmarkt, 

maar de ontwikkelingen gaan snel. 

Er komt steeds meer duurzaam 

aanbod van wind- en zonne-energie. 

Geothermie is in opmars. De keus 

wordt steeds complexer met een 

variërend aanbod en met biedingen 

die worden gedaan of worden 

ingetrokken. Er zijn markten waarop 

gehandeld kan worden voor de lange 

termijn, een dag vooruit, binnen de 

dag en zelfs voor het moment. In die 

complexe markten moet de tuinder 

zijn weg zien te vinden. Daar staan 

zijn eigen vraag en aanbod tegenover. 

Dat is afhankelijk van allerlei factoren 

zoals de lichtvraag, de CO2-behoefte, 

de warmtebehoefte en het weer. Voor 

het afsluiten van de meest ideale 

transacties zou hij de hele dag achter 

een beeld scherm moeten zitten. 

AgroEnergy helpt de tuinder hierin 

met persoonlijke onder steuning van 

een EnergieSpecialist en slimme 

producten om dat te automatiseren. 

Met software die steeds afweegt 

wat financieel het meest optimaal is. 

“Met meerdere markten en met meer 

eigen assets - zoals wkk’s en externe 

warmtebronnen - moet een tuinder 

snel keuzes kunnen maken”, legt Chris 

Feijen, Hoofd Energiemanagement 

van AgroEnergy uit. Een van de 

slimme oplossingen om dat te auto-

matiseren is BiedOptimaal. “Meer 

dan 100 klanten profiteren hier al  van. 

Het programma weegt alle data af 

om tot de beste bieding te komen, op 

het juiste moment, gebaseerd op de 

actuele bedrijfs- en omgevings data.”  

Fluctuaties energieprijzen

“Met data als nieuwe verdien-

bron wordt de energiemarkt 

steeds volwassener”, stelt Feijen. 

“Met nieuwe ontwikkelingen in 

BiedOptimaal wordt het mogelijk 

je posities van de dag ervoor bij 

te stellen. Misschien is de vraag 

veranderd door ander weer dan 

verwacht, of doordat je minder of 

juist meer licht nodig hebt voor 

de teelt. Posities wil je eventueel 

kunnen aanpassen.” Fluctuaties in de 

energie prijs zullen zeker toenemen 

en ook daar zal de tuinder op 

moeten anticiperen. “De komende 

jaren komt er alleen al door nieuwe 

windparken op zee jaarlijks 700 MW 

bij. Dat gaan tuinders merken in het 

steeds meer fluctueren van de prijs 

en dat vraagt om een goed energie-

kostprijs management. De wind is 

redelijk te voor spellen, maar de ene 

dag wel aanbod en de volgende 

dag niet, moet wel worden ingevuld. 

Wij ontwikkelen slimme producten 

waarmee de tuinder hier optimaal 

van profiteert. Handel via Intraday 

is technisch mogelijk en is voor de 

tuinder financieel interessant.”

Visie en kennis

Naast gegevens over de energie-

markt, komen er binnen een bedrijf 

allerlei andere soorten data binnen, 

zoals van de klimaatcomputer en 

klimaat sensoren, van de gas- en 

elektriciteits meters en van boekhoud- 

en logistieke programma’s. Allemaal 

databronnen waar je veel informatie 

uit kunt halen. Nu wordt dat nog 

heel kleinschalig gedaan, maar de 

hoeveelheid data, het registreren 

daarvan en het bewerken gaat een 

enorme vlucht nemen. 

Voor inzicht in de bedrijfsvoering is 

koppeling van al die data heel zinvol. 

Dan worden eventuele knel punten 

en kansen zichtbaar. Het overgrote 

deel van de tuinders doet nog niets 

met alle beschikbare data. “Er is visie 

en kennis nodig om hiermee om te 

kunnen gaan”, stelt Data Scientist 

Bram van Rens van AgroEnergy. “Om 

als tuinder naar een bepaald doel toe 

te werken moet je in kaart brengen 

welke informatie daarvoor nodig is, 

en hoe je uit deze informatie zinnige 

conclusies kan trekken. Dat is niet 

eenvoudig.” 

Tekst Theo Brakeboer

De toekomst 
is aan de 

digitale tuinder

Op de energiemarkt komen steeds meer aanbieders met steeds meer data. In een zee aan gegevens - 
met ook data vanuit het bedrijf zelf - moet de tuinder beslissen over tal van transacties en handelingen. 
Energiemanagement wordt steeds breder en complexer. Dat geeft mogelijkheden, maar ook de nodige 
kopzorgen.  Hoe zorg je voor het beste resultaat? Een gesprek met Chris Feijen, Bram van Rens en Loes 

Raijmakers, respectievelijk Hoofd Energiemanagement, Data Scientist en Business Analist bij AgroEnergy. 
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Dat gaat AgroEnergy samen met 

de tuinders doen. “Samen met de 

klant willen we met het koppelen van 

data en inbreng van de juiste kennis 

en ervaring komen tot verlaging 

van energiekosten, ontzorging, 

optimalisatie van bedrijfs  processen 

en nieuwe verdien  modellen voor de 

klant. Daarom gaan we ook partner-

schappen aan met bedrijven die data 

verzamelen en deze voor anderen 

ontsluiten. De glastuinbouw groeit 

door naar een echte digitalisering 

van de kas, waarbij het gaat om het 

juist interpreteren van data en daaruit 

conclusies trekken. Dit ondersteunt 

de tuinder nog beter en sneller om tot 

maat regelen te komen. De toekomst 

komt in handen van de digitale 

tuinder.”

Handelen met blockchain

Naast combineren van data is er 

nog een mooie ontwikkeling in het 

digitale land schap waar de tuinder 

op de achter grond mee te maken 

krijgt: block chain. Via een blockchain 

kun je op het internet met diverse 

partijen afspraken maken over trans-

acties. Samen bepaal je de regels in 

een netwerk van losse computers. Het 

is een collectief systeem, waarbij de 

deel nemers een kopie hebben van het 

systeem en  alle handels transacties 

kunnen volgen via een automatisch 

proces van algo ritmes. Bij het opzetten 

van een blockchain kun je kiezen 

tussen een privaat netwerk of je deelt 

het met iedereen op het internet. 

Je bent daar echter niet bekend bij 

naam maar met een specifiek nummer. 

Zo’n blockchain biedt kansen voor de 

coöperatieve gedachte: samen maak 

je regels en je stuurt ze bij, in plaats 

van een centrale partij die dat voor jou 

doet zoals een bank. Bied je iets aan 

dan vindt de transactie pas plaats als 

er is betaald. Er verdwijnt geen geld 

naar tussen partijen. 

AgroEnergy verwacht veel van block-

chain en volgt dit op de voet. “Er 

zijn op dit moment veel initiatieven 

met Blockchain en dit biedt nieuwe 

kansen. Vooral in lokale initiatieven 

zoals een geothermie-cluster”, zegt 

Business Analist Loes Raijmakers. 

“Een bedrijf levert bijvoorbeeld 

warmte uit een geothermie bron. 

Het systeem zoekt een match tussen 

hoeveel warmte je op een dag kunt 

leveren en wat wordt gevraagd. 

Onderlinge trans acties komen tot 

stand in de blockchain.” Blockchain 

is nog in ontwikkeling, er moet nog 

veel worden geleerd, stelt Raijmakers. 

“Het is nu nog heel beperkt, maar het 

zal al snel sterk gaan groeien.” 

Optimaal energiemanagement

Met het koppelen van data voor 

een optimaal energie management, 

met data als nieuwe verdien bron 

voor de klant, en met de aandacht 

voor block chains is duidelijk dat het 

AgroEnergy ernst is om samen met 

tuinders op deze ontwikkelingen in 

te spelen. Feijen: “Naast het leveren 

van energie is energie management en 

energie-expertise onze core-business. 

Verzamelen, bewerken, analyseren en 

slimme oplossingen bieden aan onze 

klanten op basis van data gaat daarin 

een zeer belangrijke rol spelen.” 

Chris Feijen, Hoofd Energiemanagement AgroEnergy: ‘Slimme oplossingen bieden 

aan onze klanten op basis van data gaat een zeer belangrijke rol spelen’


