Energieprijs
stuwt kostprijs
omhoog
Een dreigend tekort aan gas zorgde afgelopen
periode voor een enorme stijging van de
energieprijzen. De gasprijs schommelt nog
steeds; hij is weer iets lager dan begin oktober
maar nog steeds hoog. De prijs voor elektra
volgt deze stijgende lijn. De hoge energieprijzen
hebben uiteraard impact op de kostprijs, maar
hoe erg is het?
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K
NIELS KREUK | TULPENBROEIER
IN ANDIJK

‘Door vaste
gasprijs geen last’
Tulpenbroeier Niels Kreuk in Andijk is blij dat
hij enkele jaren geleden ervoor heeft gekozen
zijn gasprijs vast te leggen op 20 à 22 cent tot
2026. “Die strategie betekent dat ik de afgelopen jaren te veel heb betaald, maar nu heb
ik er voordeel van. Andere telers krijgen het
met de huidige prijzen nu op hun dak.” Volgens Kreuk is overigens de impact van de hoge
gasprijs voor tulp relatief klein, omdat maar
zo’n 10 procent van de kostprijs voor rekening
van energie komt. In andere gewassen kan dat
oplopen tot wel 40 procent. “En er zijn tegenwoordig al aardig wat telers met een warmtepomp. Die hebben minder last van de gasprijs,
al stijgt de prijs van elektriciteit ook.”
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ort na de eerste berichten over
een mogelijk gastekort brak
er paniek uit. De prijzen voor
energie schoten in een rap tempo
omhoog. Zo hoog dat bedrijven hun systemen moesten aanpassen. Zo vertelt Jasper
Elzinga, energie-analist bij AgroEnergy.
“Ons systeem ging maar tot 99 eurocent.
Wij hadden nooit verwacht dat de gasprijs
over de 100 eurocent zou gaan. Hij legt
uit dat normale contractprijzen altijd
rond de 10 en 50 eurocent per kuub gas
fluctueren. Deze gaswinter is gebeurd wat
niemand had verwacht. De prijzen gingen
over de euro heen. “Op 5 oktober was de
prijs gestegen naar 100 eurocent per kuub
gas. In de ochtend van 6 oktober zat de
prijs al op 133 eurocent”, geeft Elzinga
aan. Hij laat weten dat de prijs zelfs 160
eurocent per kuub heeft aangetikt. Deze
genoemde prijzen zijn prijzen voor het
eerstvolgende maandcontract. Maar ook
de overige wintercontracten voor de korte
termijn stegen rap.
Op 13 oktober daalde de gasprijs flink
nadat Vladimir Poetin, de president van
Rusland, aangaf dat zijn land de contractuele verplichtingen om gas te leveren

zal nakomen. Hij gaf ook aan dat Rusland
meer gas zou kunnen leveren. Toen op
18 oktober tijdens de veiling van gascontracten geen extra transportcapaciteit
door het Russische bedrijf Gazprom werd
gekocht, was duidelijk dat Europa de
maand november hoogstwaarschijnlijk
geen extra gas zou krijgen vanuit Rusland.
Het gevolg: stijgende gasprijzen. Volgens
Elzinga zijn alle ogen gericht op Rusland:
“Nieuws vanuit Rusland zorgt voor de nog
steeds hevige schommelingen in de markt.
Na dit nieuws stegen de prijzen voor novembercontracten naar 105 eurocent per
kuub. Inmiddels is dat weer gezakt naar
90 eurocent. De gasmarkt is nog steeds in
beweging. Iets minder extreem dan begin
oktober, maar er zijn nog redelijk veel
prijsbewegingen.”
Op 27 oktober kwam er wederom nieuws
vanuit Rusland. Toen gaf Poetin het Russische staatsbedrijf Gazprom de opdracht
om de gasvoorraden in West-Europa aan te
vullen met Russisch gas, zodra de binnenlandse reserve-opslag weer op peil is. Naar
verwachting is dat 8 november het geval.
Wat gevoelig ligt, is de nieuwe Nord
Stream 2 gaspijplijn. Deze gaat via de Oost-

5 november 2021

5 november 2021
016-19 Energieprijzen.indd 16

28-10-21 17:07

AgroEnergy
Bij AgroEnergy kopen ondernemers zelf hun posities in bij het bedrijf. Deze worden direct bij de
groothandel ingekocht, waardoor deze contracten geen risico lopen. AgroEnergy geeft wekelijks
updates over de markt en organiseert webinars.
Ook heeft het bedrijf tools om prognoses te
maken en kunnen ze de impact op de energiekosten doorrekenen van bijvoorbeeld wel of slechts
gedeeltelijk belichten. AgroEnergy is sinds 2006
onderdeel van de Eneco Groep.

zee van Rusland naar Duitsland. Er wordt
gezegd dat Rusland minder gas levert om
sneller goedkeuring te krijgen. Diverse
EU-landen en de VS geven aan dat Europa
door deze gaspijplijn te afhankelijk wordt
van Russisch gas. Hierdoor kan het gezien
worden als een politiek wapen. Technisch
gezien is de lijn klaar om gas te leveren
aan Europa. Aan zet is de Duitse toezichthouder op het energienetwerk. Die heeft
tot januari 2022 om te beoordelen of de
lijn voldoet aan de Europese wetgeving.
Daarna krijgt de EU vier maanden voor
dezelfde beoordeling. Ook heeft de nog te
vormen Duitse regering invloed.

ELEKTRAPRIJZEN
Naast de gasprijs, stijgt de elektraprijs. “In
Nederland is de elektraprijs in grote mate
gekoppeld aan de gasprijs”, begint Elzinga.
“Veel elektra wordt opgewekt door gasgestookte centrales. De goedkoopste elektriciteit wordt opgewekt door zon of wind.
En die wind viel in 2021 tegen ten opzichte
van 2020.” De dagprijzen van elektra hangen erg aan de weersvoorspellingen. Meer
wind betekent dat er minder gas nodig is
om elektra op te wekken waardoor de prijs
daalt. Volgens Elzinga kopen sommige
klanten daarom in oktober bewust per dag,
omdat het deze maand meestal meer waait.
Toch zit er in deze dagprijzen veel beweging. Zo is het hoogst gewaardeerde uur
(19.00-20.00 uur) op 7 oktober uitgekomen
op 44,29 €ct/KWh. De gemiddelde prijs die
dag was 30,25 €ct/KWh. Een week later zat
de dagprijs op werkdagen tussen de 17,5
en 20 €ct/KWh. “Klanten zetten tijdens de
dure uren soms even het licht uit.”

ENERGIECRISISTEAM
Door de extreme stijging van energieprijzen heeft Flynth Adviseurs en Accountants een energiecrisisteam opgericht.
Wesley Jongejans is bedrijfsadviseur
bloembollen bij Flynth en zit in dit
team. Het energiecrisisteam spreekt met
klanten en geeft hun snel inzicht in hun
bedrijfssituatie. Zo bekijkt Jongejans met
kwekers wat de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen bij verschillende toe-
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MARAX TULIPS | BROEIERIJ IN
BOVENKARSPEL

‘Misschien kan het
licht wat minder’
Mark Ruiter en Axel Vroling van tulpenbroeierij Marax in Bovenkarspel zijn niet in paniek,
maar zorgelijk vinden ze de situatie op de
gasmarkt wel. Een tussenpersoon regelt alle
energiecontracten. Ruiter: “De precieze contractvorm ken ik daardoor niet. We zitten met
een paar grote jongens bij dat bedrijf, dus
dan denk je ‘het zal wel goed zijn’. Als alles
normaal is, kijk je daar niet naar. We weten
nog niet hoe erg het is, omdat we de laatste
afrekening nog niet hebben. In juni, juli en
augustus hadden we wel al oplopende gasprijzen. De elektriciteitsprijs is al gestegen
van 10 naar 15 cent dagtarief en van 8 naar
13 cent nachttarief.” In de teelt hebben ze
weinig mogelijkheden om te besparen. Vroling: “Het licht kan misschien een beetje minder, maar de koelcel kan je niet uitzetten.”
En minder broeien is ook geen optie, voegt
Ruiter toe. “We hebben de bollen al in huis
en die zijn te duur om zomaar weg te gooien.
We hebben nieuwe, exclusieve soorten. Dit is
geen 12, 13 centenwerk.” Met afnemers nieuwe afspraken maken gaat niet, want Marax
brengt alles voor de klok. “Hopelijk zetten we
daar alles voor 20 tot 25 cent weg.”

komstscenario’s voor invloed hebben op
de liquiditeitsontwikkeling. De adviseur
heeft geen beeld van hoeveel broeiers
er in de knel komen. “Ik heb geen rode
draad, elke onderneming is anders. Ik
hoor verschillende geluiden van diverse
kanten.” Vooral bĳ tulpenbroeiers kan de
kostprĳs heel verschillend zĳn omdat die
met veel factoren samenhangt. “Heb je
een-, twee- of drielaags en een energiezuinige kas, water- of potgrondbroei, eigen
bollen, onder glas of gebruik je led-verlichting, enzovoort.” Tot nu toe klopten
diverse broeiers bĳ Jongejans aan, maar de
tulpenbroeierĳ is nog aan het opstarten.
“Half of eind december gaan de meesten
volop produceren.”
Glastuinbouw Nederland heeft gezegd dat
de energiekosten in de branche gemiddeld
20 procent uitmaken van de totale kosten
van een product. Jongejans: “De tulp en
lelie zitten daar normaliter wel onder. De
invloed van de energiekosten verschilt bĳ
lelie en tulp, omdat het twee verschillende
gewassen zĳn met hun eigen broeiproces. Van tulpen staan er ten opzichte van
lelies veel op een vierkante meter, worden
lagere temperaturen aangehouden en ook
het aantal kasdagen is verschillend. Voor
tulpen zĳn de energiekosten grofweg 5
procent van de totale productiekosten.
De relatieve impact van de stĳging van de
energiekosten op het product is daarmee
uiteraard kleiner, hetgeen natuurlĳk niet

betekent dat de absolute impact de nodige
invloed op de cashflow zal hebben.”
Jongejans geeft aan dat er grofweg twee
groepen zĳn. “Broeiers die gas- en elektraprĳzen hebben vastgezet en afspraken
hebben met retailkanalen. Bĳ hen zal het
waarschĳnlĳk niet zo’n vaart lopen. De
verwachting is dat de meest kwetsbare
groep de middelgrote broeiers zĳn, tussen
de 10 en 20 miljoen stelen, die een flexibel
energiecontract hebben én ook prĳsafspraken hebben met bĳvoorbeeld retail.” Dit
zĳn veelal de bedrĳven die sterk concurreren op prĳs. “Juist die groep broeiers
kiest vaak voor variabele tarieven omdat
vastzetten voor hen vaak duurder is.”
Volgens de adviseur is het belangrĳker
dan ooit dat kwekers inzicht hebben in
hun actuele en toekomstige bedrĳfssituatie, ongeacht de grootte van de onderneming. Zĳ zouden verschillende scenario’s
moeten uitwerken. “Bĳvoorbeeld, doorrekenen wat als de energieprĳs in december
10 of 20 procent stĳgt en in januari nog
eens met 25 procent. Hoever kan de energieprĳs dan stĳgen om nog rendabel te
blĳven? Inzicht in de kostprĳs is dus erg
belangrĳk. Het geeft inzicht in de resultaten die je per steel kunt maken. Maar ook
scenario’s van zakkende en stĳgende bloemenprĳzen; welke bloemenprĳs heb je
minimaal nodig om het rendement op het
minimaal gewenste niveau te houden.”
Meestal worden vĳf tot zes scenario’s
doorgerekend en de daarbĳ mogelĳk

Waarom stĳgen de prĳzen zo hard?
Er is op dit moment in Europa minder gas beschikbaar. Daardoor stijgt de prijs van gas en elektra. Het tekort aan gas heeft een aantal oorzaken:

Afgelopen winter en voorjaar
waren koud en toen is
veel gas verbruikt. Mede
hierdoor is de gasvoorraad
in Nederland maar voor ruim
60 procent gevuld.
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In Nederland wordt
minder gas uit de grond
gehaald.De gaswinning
wordt afgebouwd in
verband met aardbevingen
in Groningen.

Er wordt minder gas
ingevoerd vanuit Rusland.
Mogelijk heeft dit te maken
met de goedkeuring van de
Nord Stream 2-gaspijplijn
van Rusland naar Duitsland.
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te nemen maatregelen. “Dit kunnen
maatregelen zĳn zoals aanpassing van
het broeischema, door minder te broeien
of heel misschien zelfs tĳdelĳk niet te
broeien, andere belichtingsstrategie of
het proces efficiënter in te richten door
mogelĳk minder personeel in te zetten.
Met specifieke teelt- en energieadviseurs
kunnen kwekers kĳken of ze energiecontracten kunnen optimaliseren, de mix
van eigen gebruik, inkoop en verkoop van
energie kunnen optimaliseren en kĳken of
het energieverbruik kan worden beperkt.”
Jongejans raadt kwekers die variabele
energiecontracten hebben en al contractafspraken hebben met bĳvoorbeeld
de retail, met de afnemers in gesprek te
gaan. Misschien zĳn er mogelĳkheden om
de hogere kosten door te berekenen bĳ
de afnemers. “Het is van cruciaal belang
dan met de juiste cĳfers en argumenten
te komen. Er zĳn meer leveranciers aan
supermarkten die met stĳgende kosten
zitten. Vertel ze eerlĳk en transparant wat
de impact is van de stĳgende energiekosten. Ik denk dat communicatie hierover
je verder brengt, dan de prĳs zo laten of
denken dat het wel goed komt, want dat
komt het misschien wel niet.”

INSCHATTEN
De Flynth-adviseur verwacht vooralsnog
geen nieuwe financieringsaanvragen vanwege liquiditeitsproblemen. “Ik verwacht

Veel Europese gasvelden
waren in onderhoud.Dat
was in sommige gevallen
uitgesteld wegens de
coronapandemie.

dat de meeste broeierĳen op basis van
scenarioberekeningen de juiste maatregelen kunnen nemen en vorig jaar was een
goed jaar. Dit zou liquiditeitsproblemen
kunnen beperken.” Erg bepalend voor de
marge is natuurlĳk de bloemenprĳs. “Als
de consument een legere portemonnee
heeft, koopt hĳ misschien eerder een
mooie bos tulpen dan andere (duurdere)
sierteeltgewassen.” Wat de prĳsontwikkeling gaat doen, is echter een dubbeltje
opgooien, en dat geldt ook voor het verdere verloop van de energieprĳzen. “En ook
een scenario blĳft een scenario. Nederland
had tientallen scenario’s liggen op het gebied van virussen, maar corona was er niet
één van. Toch blĳft het credo: ‘regeren is
vooruitzien’. Laat vreemde ogen kĳken
naar je bedrĳf. Dat betaalt zich altĳd uit.
Kwekers zitten in een trein, maar is het
wel de juiste trein en hoe snel kun je van
trein wisselen?”
Hoe de komende periode eruit gaat zien is
volgens energiespecialist Elzinga afhankelĳk van de weersomstandigheden. “Valt
het mee met de kou in het vierde kwartaal, dan is de gasvoorraad minder leeg en
komt er in het eerste kwartaal van 2022
meer ruimte in de markt. Als de windproductie oploopt, kan dat lucht geven. Daarnaast hangt veel af van wat Rusland gaat
doen. Ons advies blĳft om niet in paniek
te raken. Er is voldoende gas om komende
winter door te komen.”

De wereldeconomie trekt
na corona sneller aan.
De vraag naar gas in
bijvoorbeeld Azië zorgt
voor minder aanbod en
een hogere prijs in Europa.

OTTO DE RUITER | ALGEMEEN
DIRECTEUR ARTEMIS LILIES

‘Het gaat zo heel
hard van ons af’
Artemis teelt in Almere en het Westland op 12 à
13 ha lelies. Daarvoor koopt het bedrijf via een
collectief jaarvolumes gas in en handelt daarmee
op de gasmarkt. “Normaliter hebben we in de
zomer wat te veel en dat verkopen we dan. Zodra
het aantrekkelijk is, kopen we bij voor de winter”,
legt algemeen directeur Otto de Ruiter uit. “Maar
dat inkoopmoment kwam deze zomer niet.” Nu
komt de helft van het gas dat het bedrijf verbruikt
van contract, de andere helft moet het voor hoge
prijzen bijkopen op de dagmarkt. “Dit kunnen we
zo niet heel lang volhouden. Het spaarpotje teert
heel hard in. We komen de winter wel door, maar
het gaat wel heel hard van ons af.”
De Ruiter probeert in de teelt zoveel mogelijk op
energie te bezuinigen. “We hebben de temperatuur wat omlaag gedaan en de belichting verlaagd van 10.000 naar 5.000 lux. Dan groeien de
lelies nog wel, maar langzamer. Door deze ingrepen houden we wat energie van de wkk over, die
we weer kunnen verkopen. Dan verdienen we nog
een beetje terug.” Daarnaast verplaatst Artemis
een deel van de productie naar het buitenland.
“We laten 2 ha in Nederland leeg staan en de
geplande productie daarvan gaan we op onze
locatie in Spanje extra doen.”
Verder heeft De Ruiter overlegd met zijn afnemers. “Die staan niet onwelwillend tegenover een
aanpassing van de contracten. Zij zien de situatie ook wel. Ze willen daarom wel meedenken
over compensatie. En soms staat daar wat tegenover. Eén klant wil dan bijvoorbeeld zekerheid van
levering voor de aantallen die hij heeft besteld.”

Door minder zon- en
windenergie is er meer gas
nodig. Veel elektra wordt
namelijk opgewekt door
gasgestookte centrales.
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