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bedrijf, dus lang niet iedereen heeft de handen
vrij. “Het is wel zo dat veel van die contracten
juist rond deze tijd aflopen”, zegt Van Veller.
“Wij hopen dat ondernemers met windenergie
of biogasinstallaties zich bij afloop van hun
contract bij ons melden om mee te doen.”
Zijn bedrijf heeft inmiddels contracten met

zo’n vijftien particuliere producenten van groe-
ne stroom, die buiten de grote energiereuzen
om, zaken willen doen met groene consumen-
ten. De leveranciers bepalen op de marktplaats
van vandebron.nl de prijs van hun elektriciteit,
de consument beslist welk aanbod hij interes-
sant genoeg vindt. In de beginfase zullen aan
leveranciers maximum vraagprijzen worden
opgelegd. “We willen een eerlijke prijs, als het
project eenmaal loopt, zullen we het verder
aan de markt overlaten”, zegt Van Veller.
Wilcke: “We gaan rustig beginnen. Het stre-

ven is energie aan te bieden voor maximaal
40.000 klanten.” En wat zit er voor de onderne-
mers zelf aan? “Wij vragen tien euro vastrecht
per maand. Dat is alles. Grote energiebedrijven
hebben vastrechttarieven tussen de vier en zes-
tien euro. Maar wij maken geen winst op de ki-
lowattuurprijzen en de levering.”

Sjoemelstroom

Het project is mede ingegeven door de rare si-
tuatie dat de vraag naar groene stroom het aan-
bod op de Nederlandse energiemarkt ernstig
overstijgt. Energiebedrijven halen daarom – op
papier – hun groene stroom goedkoop uit
Noorwegen, waar alle stroom wordt opgewekt
uit waterkracht achter stuwmeren. Die elektri-
citeit is per definitie groen.
Nederlandse energiebedrijven kopen in Scan-

dinavië certificaten (GvO’s, Garanties van Oor-
sprong), die daar bijna niks kosten omdat er op
de thuismarkt geen vraag naar is. Zo wordt ge-

suggereerd dat er groene stroom wordt gele-
verd. In werkelijkheid zijn energieopwekking
en energiegebruik totaal losgekoppeld van de
handel in certificaten.
Milieuorganisaties noemen de handel met

Scandinavische GvO’s ‘sjoemelstroom’. In feite
betálen Nederlandse consumenten voor groene
stroom, maar gebruiken ze gewoon elektrici-
teit uit Nederlandse gas- en kolencentrales.
Noorwegen zit weliswaar netjes vast aan het
Europese kabelnet voor stroomvoorziening,
maar Nederland produceert netto meer ener-
gie dan het verbruikt.
Van Veller: “Het komt erop neer dat in Scan-

dinavië de stroommix vergrijst, omdat-ie bij

ons vergroent. Er is in Nederland veel meer
vraag naar groene energie dan de energiebe-
drijven kunnen leveren.” Een groene GvOmet
een geldigheid van een jaar kost een energie-
bedrijf bijna niets, voor een gemiddelde Neder-
landse huishouding nog geen 1,50 euro. Om
die reden is er in Nederland bij de meeste ener-
giebedrijven vrijwel geen prijsverschil tussen
groene en grijze stroom.
Belangrijk punt is de leveringszekerheid, af-

nemers van groene stroom willen wel zeker
weten dat hun diepvries permanent diep onder
nul blijft, ook als de windmolen van de boer
uit het dorp is omgewaaid of de biogasinstalla-
tie er door pech de brui aan heeft gegeven. “In

dat geval”, zegt Van Veller, “zullen we elektri-
citeit blijven leveren tegen de afgesproken con-
dities, totdat er een vervangende leverancier is
gevonden. We zullen maximaal 90 procent van
ons stroomaanbod via onze website verkopen.
De resterende tien procent is een buffer voor
de opvang van onverwachte situaties, zoals
pech bij onze producenten.”
Wilcke: “We zijn erg benieuwd naar de be-

reidheid bij groene consumenten om over te
stappen. Zestig procent van de afnemers op de
energiemarkt is nog nooit overgestapt. Ener-
giebedrijven maken zo’n overstap graag inge-
wikkeld. Zij hameren ook erg op de leverings-
zekerheid die zij zeggen te kunnen bieden.
Maar die zekerheid leveren wij ook.”
Er is, zeggen Van Veller en Wilcke, in ieder

geval op dit moment in Nederland voldoende
energie uit duurzame bronnen om aan de
vraag te voldoen. Door de maatregelen uit het
Energieakkoord zal het aanbod in de komende
jaren ook drastisch toenemen. Momenteel is er
voor ongeveer 475.000 huishoudens groene
stroom van eigen bodem beschikbaar.
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Boerenenergie uit Twente

Hubert Bloemen zit helemaal in de

groene energie. In het familiebedrijf

van de Gebroeders Oude Lenferink

uit Fleringen, een dorp tussen Alme-

lo en Oldenzaal, is hij verantwoorde-

lijk voor de energie-opwekking uit

varkensmest. In de stallen liggen

2307 varkens die gezamenlijk ge-

weldig poepen: zo’n 15.000 ton per

jaar. Die mest wordt naar een silo

gepompt, waar de drab borrelend

en gistend indrukwekkende hoe-

veelhedenmethaangas uitstoot,

zo’n half miljoen kubieke meter per

jaar. Met dit gas wordt een warmte-

krachtcentrale aangedreven die zo-

wel warmte als elektriciteit levert.

De warmte wordt gebruikt voor de

vloerwarming voor biggetjes. Het

overschot aan stroom – ruim

900.000 kilowattuur – wordt gele-

verd aan het energiebedrijf. Het be-

drijf investeerde in 2004 ruim zes

ton in de installatie. Geen slechte in-

vestering, want de opbrengst (aan

warmte en elektriciteit) is meer dan

een ton per jaar.

De broers Oude Lenferink gaan hun

stroom straks leveren aan vande-

bron.nl. Hubert Bloemen: “Het con-

cept spreekt ons aan. Steeds meer

mensen willen groene elektriciteit.

Dit soort oplossingen is volgens mij

de enige manier om in Nederland de

duurzaamheid te vergroten. En het

is voor ons interessant omdat wij

meer opbrengst kunnen halen uit

onze elektriciteitsproductie.”

De tijd lijkt er rijp voor.
Op internetploppen
succesvolle initiatieven
opwaarbij de
tussenpersonen
wordenweggesaneerd.

Belangrijk punt is de leveringszekerheid, ook als de
windmolen van de boer uit het dorp is omgewaaid


