
Ondersteuning in 
energiemanagement:
Waardevol en onmisbaar

Aubergineteler Peter de Jong optimaliseert zijn energiemanagement 
met kennis en slimme producten van AgroEnergy

Energiemanagement wordt - onder meer  
vanwege de toenemende hoeveelheid data - een 
steeds complexere kwestie. De uitdaging is om  
als tuinder de juiste keuzes te maken, snel en  
op het juiste moment. Aubergineteler Peter de 
Jong uit Dinteloord doet hiervoor een beroep op 
de kennis en slimme oplossingen van AgroEnergy:  
hij maakt gebruik van datagedreven producten  
als EnergieRadar en BiedOptimaal én krijgt  
intensieve ondersteuning van EnergieSpecialist 
Kees Tetteroo. 

Peter de Jong realiseerde in 2011 een bedrijf van  

5,5 hectare in Dinteloord. De Jong besloot toen  

ook te investeren in een WKK. “De handel in elektriciteit 

was nieuw voor mij. Toch ging ik hier aanvankelijk zelf 

mee aan de slag. Maar door de dagelijkse drukte  

lukte het niet altijd om tijdig een APX-bieding voor  

de volgende dag te doen.”  

De teler ervoer daarnaast dat energiemanagement 

steeds veelomvattender werd. “Er komen meer data 

beschikbaar en er zijn steeds meer zaken waarmee  

je rekening moet houden. Tegelijkertijd is het  

belangrijk om snel te schakelen.” 

Persoonlijk klankbord

Ontzorging

Strategie

Onder controle

Bij energiemanagement is het persoonlijke aspect  

belangrijk: Tetteroo gaat regelmatig met  

De Jong om tafel om de stand van zaken onder  

de loep te nemen. “Daarnaast sparren we via  

telefoon en Whatsapp. De lijnen zijn kort.” 

Peter de Jong en Kees Tetteroo

Meer informatie? Wij helpen u graag!

088-895 45 45 www.agro-energy.nl/energiemanagement

Advertorial

“Door ondersteuning van AgroEnergy heb ik meer tijd voor andere zaken 
én weet ik zeker dat ik mijn energiezaken optimaal onder controle heb.”
Peter de Jong, Aubergineteler uit Dinteloord

De Jong vindt het vooral prettig dat hij een 

klankbord heeft. “Vanwege de complexiteit van het  

energiegebeuren en het vele geld dat hiermee gemoeid 

is, is het prettig om er niet alleen voor te staan.”

Vanwege de geschetste complexiteit maakt De Jong 

inmiddels ook gebruik van diverse datagedreven 

producten van AgroEnergy. Via BiedOptimaal  

ontvangt hij dagelijks een optimale APX-bieding.  

“Gebruikmaken van de rekenkracht van computers  

kan tuinders helpen de energiekosten te reduceren.  

Niet voor niets werd de Hendrik Lorentz Prijs - een 

onderdeel van de Nederlandse Data Science Prijzen -  

in juni toegekend aan BiedOptimaal, legt Tetteroo uit.”  

 

Voor De Jong betekent BiedOptimaal vooral een stukje 

ontzorging. “Het scheelt tijd en geeft rust. Daarbij is 

een computer beter in staat om de beschikbare data te 

analyseren. Ik ben nu gegarandeerd van een optimale 

APX-bieding, wat financiële winst oplevert.”

De aubergineteler maakt ook gebruik van 

EnergieRadar. Dit programma helpt klanten  

van AgroEnergy bij het gespreid opbouwen van 

een energiepositie voor de lange termijn. 

EnergieRadar houdt in de gaten wanneer zich  

een gunstig handelsmoment voordoet en seint  

de tuinder in. “Wij zetten EnergieRadar in voor de  

inkoop van gas, voor de verkoop van een deel van  

onze elektriciteit en om de WKK-sparkspread te  

monitoren”, vertelt De Jong. “Als teler laat je je vaak  

te veel leiden door emotie, EnergieRadar adviseert  

op basis van een strategie.”

“De ondersteuning van AgroEnergy is waardevol en 

onmisbaar. Het geeft rust, maar houd je ook scherp. 

Daarnaast heb ik meer tijd voor andere zaken én  

weet ik zeker dat ik mijn energiezaken optimaal  

onder controle heb.”
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