
Met de nieuwe dienst springt  AgroEnergy 
in op een groeiende behoefte vanuit de 
markt. “We bieden onze klanten al veel 
producten aan, om hen te ondersteunen 
in hun energiezaken”, vertelt Chris Feijen, 
Hoofd Energiemanagement bij AgroE-
nergy. “Maar we merken dat steeds meer 
tuinders volledig ontzorgd willen wor-
den op het gebied van energiemanage-
ment. Niet zo vreemd: energiebeheer vergt 
vandaag de dag veel van ondernemers. 
Er komt steeds meer data beschikbaar, 
waarmee ze slim moeten omgaan. Denk 
aan het monitoren van fluctuaties van 
energieprijzen, om zoveel mogelijk kosten 
te besparen. En vergeet de nieuwe elektri-
citeitsmarkten die hun intrede doen niet, 
waaronder de intradaymarkt. Verder moe-
ten tuinders inspelen op weersveranderin-
gen en ook de sturing van hun installaties 
monitoren. Kortom: energiebeheer is van-
daag de dag complex en tijdrovend. En snel 
schakelen is een must.”

Totaalpakket
Als tuinder kunt u er daarom nu voor kie-
zen om uw volledige energiebeheer in han-
den te leggen van AgroEnergy. Concreet 
betekent dit dat een energie-operator op 
kantoor bij AgroEnergy, zich continu be-
zighoudt met het energiemanagement van 
uw bedrijf. “Hierin ligt ook de toegevoeg-
de waarde ten opzichte van de ondersteu-
ning die onze EnergieSpecialisten nu al 
bieden: de energie-operator houdt de hele 
dag door alle relevante zaken in de gaten. 
De ontwikkelingen op de energiemarkten, 
de weersomstandigheden,  maar ook in-
springen op onvoorziene omstandigheden, 
zoals de uitval van een WKK. Aan de hand 
hiervan bekijkt de energie-operator op wel-
ke manier de behoefte aan warmte, CO2 
en licht het beste kan worden ingevuld. En 
naar de optimale inzet van energie-instal-
laties - denk aan WKK’s, warmtepompen, 
geothermiebronnen en zonnepanelen.”

Kiest u voor EnergieBeheer, dan betekent 
dit dat u ook zoveel mogelijk profiteert 
van de bestaande diensten en datagedre-
ven producten van AgroEnergy. “Denk aan 
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HOE TROTSEERT 
U ALLE ENERGIE-
UITDAGINGEN?

Energiemanagement in de tuinbouw wordt steeds complexer en 
vergt een continue focus. Dit is soms lastig te combineren met 

andere dagelijkse werkzaamheden. AgroEnergy ondersteunt en 
ontzorgt tuinders hierin met een nieuwe dienst: EnergieBeheer. 

Door uw energiemanagement volledig over te laten aan de 
specialisten van AgroEnergy, minimaliseert u risico’s en gaan 
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producten als BiedOptimaal en ontwikke-
lingen als BiedOptimaal Intraday. Op dit 
vlak onderscheiden wij ons van de con-
current: met datagedreven producten kun 
je beter en sneller schakelen. Daarnaast 
wordt de persoonlijke begeleiding van onze 
EnergieSpecialisten geïntegreerd. Kortom: 
het is een totaalpakket.”

Feijen benadrukt dat de lijntjes met het 
bedrijf kort blijven. “De EnergieOperator 
moet immers inzicht hebben in de teelt-
strategie en de behoefte aan licht en warm-
te. Hiertoe zal hij regelmatig schakelen 
met de teeltmanager. Daarnaast houden 
we de ondernemer zelf nauwgezet op de 
hoogte, via onder meer periodieke rappor-
tages. Natuurlijk blijft er ook ruimte voor 
persoonlijke wensen. De tuinder bepaalt 
bijvoorbeeld zelf hoeveel risico hij wil ne-
men.” 

Winst op veel vlakken
De keuze om uw energiebeheer bij AgroE-
nergy neer te leggen, levert u onder andere 
tijdswinst op; onderzoek toont aan dat de 
gemiddelde tuinder twintig tot dertig mi-
nuten per dag besteedt aan zijn energiema-
nagement. “Ook wordt stuurwinst geboekt 
over de verschillende energiemarkten”, 
benadrukt Feijen. “Vanuit onze kennis en 
ervaring hebben wij veel inzicht in de di-
verse markten, daarbij zitten we er letter-
lijk bovenop. Hierdoor kunnen we betere 
keuzes maken en is er minder sprake van 
onbalansrisico’s. Op deze manier haalt u 
als tuinder het maximale rendement uit 
uw energie-installaties; dit levert geld op. 
Kortom: met EnergieBeheer van AgroE-
nergy haalt u de juiste expertise in huis en 
bent u verzekerd van minimale risico’s in 
combinatie met zo laag mogelijke energie-
kosten.”
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