
‘ENERGIEMANAGEMENT 
IN BETROUWBARE 

HANDEN’
Het energiemanagement op het gemiddelde tuinbouwbedrijf wordt steeds omvangrijker en 
complexer. Er zijn meerdere energiemarkten, de hoeveelheid beschikbare data neemt snel 
toe en op het juiste moment keuzes maken wordt belangrijker. De EnergieSpecialisten van 
AgroEnergy ondersteunen telers in dit proces en helpen hen bij het optimaliseren van hun 

energiestrategie. Waarom kiezen telers hiervoor? En wat levert het hen op? KAS ging in 
gesprek met twee telers en hun EnergieSpecialist. Tekst: Ank van Lier,  Fotografie: Glenn Mostert

ENERGIESPECIALIST JACO GELDERBLOM EN TELER HAN-WILLEM MOOIJ

‘Aan één woord genoeg’
Het energieplaatje bij Pannekoek 
Orchideeën in Berkel en Rodenrijs zit 
behoorlijk complex in elkaar. Op de 
vier hectare tellende phalaenopsis
kwekerij draait namelijk niet alleen 
een WKK, maar wordt ook belicht 
én er wordt overtollige warmte van 
de naastgelegen rozenteler ingezet. 
“Met name de belichting maakt het 
ingewikkeld”, vertelt HanWillem 
Mooij. Hij staat samen met Cas en 
Lennart Pannekoek aan het roer van 
het bedrijf. “De ene dag is het immers 
zonnig, de andere dag bewolkt; dat 
geeft energietechnisch een heel ander 
beeld.”

De WKK van het bedrijf produceert 
het merendeel van de benodigde 
warmte. De elektriciteit die hiermee 
wordt gegenereerd wordt deels ingezet 
om de belichting te laten draaien en 
deels teruggeleverd aan het net. “De 
laatste jaren is de sparkspread echter 
kleiner geworden, waardoor het een 
must is om op het scherpst van de 
snede te opereren”, zegt HanWillem. 
“Als ondernemer ben je echter met 
veel verschillende zaken bezig en heb 
je niet de tijd en ruimte om altijd 
gefocust bezig te zijn met energie. Ook 
het hand matig doen van een APXbie
ding vóór 10.00 uur ’s ochtends schoot 
er nog wel eens bij in.”

BiedOptimaal
Mooij krijgt in zijn energiemanage
ment onder steuning van Ener
gieSpecialist Jaco Gelderblom van 
AgroEnergy. Op zijn advies maakt 
Pannekoek Orchideeën inmiddels 
gebruik van BiedOptimaal. Dit 
product van AgroEnergy combineert 

een schat aan data, om zo te komen 
tot een optimale energiestrategie. “Op 
basis van de kostprijs van de WKK 
wordt bepaald welke uren deze het 
beste kan draaien, wanneer warmte 
van de buurman kan worden ingezet 
en wanneer toch nog een beroep moet 
worden gedaan op de ketel. Kortom: 
BiedOptimaal geeft aan op welke ma
nier het beste kan worden voorzien in 
CO2, warmte en elektriciteitsvraag”, 
legt Jaco Gelderblom uit. “Ook bepaalt 
het programma de meest optimale 
APXbieding voor de dag erna. En 
naast de verkoop biedingen voor de 
WKK, worden ook inkoop biedingen 
gedaan voor vier dagen vooruit. Hier
bij wordt  onder meer op basis van 
het weerbericht  meegenomen hoe
veel elektriciteit waarschijnlijk nodig 
zal zijn voor de belichting. Kortom: 
het hele energieplaatje van het bedrijf 
komt samen in BiedOptimaal.”

Vinger aan de pols
Toch wordt niet alles overgelaten 
aan dit datagedreven product: ook de 
EnergieSpecialist speelt een crucia
le rol in het optimaliseren van het 
energie management. “Ik bekijk re
gelmatig wat er verder speelt. Indien 
nodig schakel ik met HanWillem”, 
vertelt Jaco. De EnergieSpecialist is 
daarnaast alert op andere opvallen
de zaken. Zo signaleerde Jaco enige 
tijd geleden een afwijking tussen het 
verwachte en gerealiseerde warmte
verbruik. “Daarop bleken de instel
lingen van de klimaatcomputer niet 
optimaal te zijn. Dit pasten we aan, 
wat uiteindelijk geld bespaart. Met 
slimme producten en analyses kun
nen we HanWillem al voor tachtig 

procent ontzorgen, ik als EnergieSpe
cialist zorg voor de laatste twintig 
procent. Ik kijk continu waar de 
puntjes op de i kunnen worden gezet, 
welke ontwikkelingen er zijn in de 
markt en wat we daarmee kunnen.” 
De EnergieSpecialist en de teler heb
ben wekelijks contact  telefonisch of 
via de app  en regelmatig loopt Jaco 
binnen om de marktontwikkelingen 
en energiezaken door te lopen. “En dat 
is ook nodig, aangezien de belichting 
het energiebeheer heel dynamisch 
maakt.”

Geen geld laten liggen
HanWillem benadrukt dat de on
dersteuning van Jaco en de inzet van 
BiedOptimaal voor hem zeer waarde
vol zijn. “Enerzijds omdat we hierdoor 
ons energiemanagement hebben 
weten te optimaliseren en daardoor 
geld besparen, maar misschien nog 
wel meer omdat ik nu extra tijd heb 
voor de teelt. Ik heb geen omkijken 
naar energie zaken, terwijl ik zeker 
weet dat we geen geld laten liggen.” De 
teler geeft ten slotte aan dat het feit 
dat de EnergieSpecialist veel kennis 
in huis heeft en ‘weet waar hij over 
praat’ prettig werkt en schakelt. “Jaco 
weet veel van energie, maar ook van 
techniek. Een WKK of verlichtings
installatie kent voor hem bijvoorbeeld 
geen geheimen. Hierdoor weet hij za
ken op de juiste manier te interprete
ren en heb je aan één woord genoeg.”

Energiespecialist Jaco Gelderblom
• Dertig jaar actief in de tuinbouw
• Techniek als specialisatie
•  Ervaring met aardwarmte en bio

massaprojecten, actief betrokken 
bij ontwerp warmtenetten

• Grote betrokkenheid bij klanten
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ENERGIESPECIALIST ROBERT MEIJER  EN TELERS MARTIN, ANNELIES EN DICK VAN DER GAAG

‘Wat je op energiegebied 
laat liggen, kun je nooit 
terugverdienen in de kas’
Toen EnergieSpecialist Robert Meijer 
drie jaar geleden voor het eerst over 
de vloer kwam bij tomatenkwekerij 
‘In de polder’ in Luttelgeest conclu
deerde hij dat het energiemanage
ment in grote lijnen aardig op de rit 
stond. “Maar met die laatste tien 
procent is nog veel te winnen; het gaat 

immers om grote bedragen”, geeft hij 
aan.

Annelies van der Gaag haakt daar
op in en benadrukt dat energie niet 
‘haar’ ding’ is. “Wij zijn tuinders, 
geen energiespecialisten. Daarbij 
is het pittige kost, die ook nog eens 

bovenop alle zaken komt waar je als 
ondernemer sowieso al mee te maken 
krijgt.” Annelies runt het bedrijf  dat 
20 hectare telt, verdeeld over twee 
locaties  samen met haar man Dick 
en zoon Martin. “We komen oor
spronkelijk uit Nootdorp, in 2008 zijn 
we verhuisd naar de Noordoostpolder. 

Hier hebben we een nieuw bedrijf 
gebouwd. In Nootdorp hadden we 
alleen een ketel, nu hebben we ook 
twee WKK’s. Het energiemanagement 
is dus omvangrijker geworden.”

Hand in hand
Om het energiemanagement verder 
te optimaliseren, namen Robert en de 
familie Van der Gaag in eerste instan
tie alle radartjes in het energiebeheer 
onder de loep. “Eén van de eerste 
zaken die we hebben aangepast, was 
de inzet van de WKK”, vertelt Robert. 
“Deze draaide standaard doordeweeks 
van acht tot acht. Hier zijn we vanaf 
gestapt: de prijsniveaus van daggas 
en APX waren veranderd. Er bleken 
er veel meer rendabele uren te zijn. 
Hierop inzetten, leverde een heleboel 
winst op.” Door gebruik te maken 
van BiedOptimaal kon de inzet van 
de WKK verder worden geoptimali
seerd. Naast sturing op een optimale 
WKKinzet bepaalt dit datagedreven 
programma  op basis van een schat 
aan data  de optimale APXbieding. 
Een grote winst, geeft Annelies van 
der Gaag aan. “Wij besteedden niet al
tijd voldoende aandacht aan het doen 
van een optimale APXbieding. Nu 
weten we zeker dat we een goede bie
ding doen. Dit geeft rust en levert geld 
op.” Robert controleert regelmatig de 
APXbiedingen in BiedOptimaal en 
houdt op deze manier de ontwikke
lingen in de gaten. “Ook stel ik indien 
nodig de parameters bij. In sommige 
perioden is bijvoorbeeld wel CO2 no
dig, in andere perioden niet. Om van 
deze zaken op de hoogte te zijn, heb 
ik intensief contact met Martin. De 
teelt en de energiestrategie gaan wat 
dit betreft hand in hand.”

Pittige discussies
De EnergieSpecialist ondersteunt de 
telers niet alleen bij de dag sturing; 
gaandeweg kwam er ook steeds meer 
focus te liggen op het opbouwen van 
energie  posities voor de lange termijn. 

Hiervoor wordt inmiddels onder meer 
EnergieRadar ingezet: een datagedre
ven programma dat in de gaten houdt 
wanneer zich een gunstig handels
moment voordoet voor de inkoop van 
gas. “Voor heen deden we dit vooral op 
gevoel, dankzij EnergieRadar zit hier 
veel meer structuur en onder bouwing 
in”, zegt Martin van der Gaag. “En pe
riodiek kijken we ook wat de inkoop
strategie op basis van EnergieRadar 
ons oplevert; ten opzichte van andere 
tuinders, van vorig jaar en wanneer 
we niets hadden gedaan. Dan zie je 
dat hier echt een meerwaarde ligt.”
Robert houdt daarnaast in de gaten 
welke andere mogelijkheden er liggen 
voor het innemen van sterke energie
posities voor de lange termijn. De teler 
en de EnergieSpecialist geven aan dat 
zij het echter niet altijd eens zijn over 
de te volgen koers. Zo neigt de onder
nemer er bijvoorbeeld naar om al het 
gas voor de lange termijn in één keer 
in te kopen. “Ik plaats de mogelijke 
winst en de risico’s hierbij in per
spectief, en adviseer meestal om een 
meer gespreide positie in te nemen”, 
zegt Robert. “Dergelijke menings
verschillen zorgen soms voor pittige 
discussies. En dat is ook goed; op deze 
manier houden we elkaar scherp. 
Daarbij is inmiddels zo’n vertrou
wensband gegroeid dat we alles tegen 
elkaar kunnen zeggen.”

Energiekosten omlaag
Naast het wekelijkse contact via 
telefoon en app  dat meestal gericht 
is op de dagstrategie  gaat Robert 
zo’n vier keer per jaar op bezoek om 
‘de diepte’ in te gaan. “Dan evalueren 
we de gang van zaken, kijken we naar 
prijs en marktontwikkelingen en wat 
de ondernemers hiermee kunnen. In 
feite fungeer ik als hun ‘ogen en oren 
in de energiemarkt’”, vertelt de Ener
gieSpeciaist. “Daarbij zijn er veel data 
beschikbaar. Met handige tools kun
nen wij die omzetten naar bruikbare 
informatie, zoals bijvoorbeeld een 

langjarig gemiddeld warmteprofiel.”
Tijdens een dergelijk gesprek wordt 
ook ingezoomd op de ontwikkelingen 
binnen het bedrijf. Zo overwegen de 
Van der Gaags om aan de slag te gaan 
met belichting. Robert: “Onlangs 
hebben we daarom samen doorgeno
men wat de meerkosten hiervan zijn, 
welke mogelijkheden er zijn voor de 
elektrainkoop en welke consequen
ties dit heeft voor de inzet strategie 
van de WKK. Op deze manier wil ik 
de onder nemers inzicht geven in de 
impact van belichting op het energie
plaatje.”
Robert vindt het een compliment 
waard dat de familie Van der Gaag 
het energiemanagement aan hem toe
vertrouwt. “Het is niet niks om zo’n 
wezenlijk onderdeel van je bedrijfs
voering grotendeels in de handen van 
iemand anders te leggen en af te gaan 
op deze adviezen. Maar de praktijk 
heeft laten zien dat we samen abso
luut verder komen.”

Annelies van der Gaag vertelt dat de 
energiekosten omlaag zijn gegaan 
doordat ze nu meer op het scherpst 
van de snede opereren. “Maar de rust 
die deze aanpak geeft, is nog belang
rijker. We weten nu zeker dat de 
energiezaken goed geregeld zijn; dat is 
veel waard. Wat je op het gebied van 
energiemanagement laat liggen, kun 
je nooit terugverdienen in de kas.”

Energiespecialist Robert Meijer
• 15 jaar actief in de tuinbouw
•  Specialisatie: casestudie van 

energiesystemen en verduur
zaming

•  Voortdurend op zoek naar opti
malisatie en kostenbesparing
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