
 
 
 
 
 
“Met Factor 20 besparen op energiekosten is mogelijk” 
aldus Eric van Teeffelen van Anode 
 
Vandaag zitten we met Eric van Teeffelen om de tafel. Hij vertelt ons over de 
financiële voordelen die Anode de groenteteler biedt.  
 
Energie is een belangrijke kostenpost voor een teler. Sinds 2004 is er een vrije 
energiemarkt.  Hierdoor is er meer concurrentie op prijs ontstaan onder de 
energieleveranciers. Deze concurrentie biedt  kansen voor de verbruikers. Zeker voor 
grootverbruikers (zoals telers) kunnen deze kansen  geld opleveren.  
 
“Door je extreem flexibel op te stellen, kun je op bepaalde momenten zelfs met 
factor 20 besparen op je energiekosten”, stelt Eric van Teeffelen. Een boute 
uitspraak. “Voorwaarde is wel dat die  flexibliteit extreem is; het aan- en afschakelen 
van de WKK kan per kwartier schelen”. Anode kan dat op afstand regelen. Vanuit het 
kantoor in Barendrecht wordt digitaal contact opgenomen met de klimaatcomputer. 
“Uiteindelijk kan de teler natuurlijk zelf beslissen om daar al dan niet in mee te 
gaan”, zegt Eric. 
 
Eric van Teeffelen stelt dat veel groentetelers in België gebruik maken van dit 
systeem. Op de vraag of je zo maar met het energieverbruik kan schuiven, 
antwoordt Eric dat je die beslissing altijd op economische gronden moeten nemen. 
“Natuurlijk kunnen niet alle gewassen, in alle groeistadia met minder licht of warmte. 
Maar in de praktijk blijkt wel dat er in België door komkommer-, tomaten-, 
aubergine- en paprikatelers gebruik wordt gemaakt van dit systeem.” Het systeem 
past bij bedrijven die een eigen WKK hebben. Deze beslissing moet je wel nemen 
binnen de fysieke grenzen en mogelijkheden. 
 
Anode biedt deze dienst al aan sinds 2003 en is in België marktleider op dit gebied. 
Het concept is niet sectorgebonden. Eric zegt: “Wij zijn geen tuinbouwspecialist; wij 
verstaan ons eigen vak”.  
 
Naast bovenstaand concept kunnen telers natuurlijk ook op een meer conventionele 
manier hun energie in- en verkopen via Anode.  
 
Voor meer informatie: 
Anode 
Doormanplein 1 
Barendrecht 
tel 0180 64 44 00  
info@anode.nl 
www.anode.nl 
 
	  


