Vandebron start samenwerking met Windpark
Kubbeweg
Amsterdam, 20 december 2017 - Vandebron biedt vanaf 1 januari de duurzame
energie aan van een van de grootste producenten van Nederland: Windpark
Kubbeweg. Het particuliere windpark, bestaande uit twaalf agrarische bedrijven,
produceert jaarlijks stroom voor meer dan 25.000 huishoudens. Via het
energieplatform van Vandebron kunnen consumenten windenergie afnemen van
de in totaal 17 windmolens die het park rijk is. Het is met een vermogen van 34
MW de grootste energieproducent die momenteel te selecteren is via de duurzame
marktplaats.
Lisa Cornelisse, Manager Duurzame Energieproductie bij Vandebron: “We zijn verheugd dat
Kubbeweg ervoor heeft gekozen om hun duurzame energie via onze marktplaats aan te bieden.
De samenwerking zorgt ervoor dat we onze groei kunnen doorzetten en een groeiend aantal
klanten kunnen blijven voorzien van lokale groene stroom.”
Jan Wybe Schurer, directeur Windpark Kubbeweg: “De keuze is op Vandebron gevallen omdat
ze als partij aan veel van onze eisen voldoen. Zo gaat het bij Vandebron om uitsluitend eerlijke
stroom, werkt het bedrijf met lokale producenten en maken ze zich hard voor de koppeling met
lokale afnemers. Bovendien is Vandebron transparant in de manier van werken, niet alleen naar
producenten maar ook naar consumenten.”

OVER VANDEBRON

Vandebron is een kersverse energiemarktplaats met een bijzonder doel: de energiemarkt eerlijker, transparanter
en duurzamer maken. Het idee voor Vandebron ontstond in 2013 toen Remco Wilcke, Matthijs Guichelaar en Aart
van Veller wilden weten waarom ze hun elektriciteit niet gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar
konden kopen. In andere sectoren was het dankzij innovatieve startups al heel gewoon om direct te in contact
komen met de aanbieder. ‘Wat als we ouderwetse energiebedrijven overbodig zouden maken, door mensen in
staat te stellen om hun energie rechtstreeks bij een duurzame producent in te kopen?’ was de vraag. Tijd voor
een oplossing.
Wat doen we?
Heel simpel: lokale energiebronnen wekken met hun windmolen, zonnepanelen of biovergister duurzame energie
op. In plaats van een groot percentage van hun winst af te staan aan grote energiebedrijven, kunnen ze de
opbrengst nu helemaal zelf houden. Om door te investeren in nóg meer duurzame energie, bijvoorbeeld. En wat
Vandebron doet? Vandebron is de energiedienstverlener, die jou verbindt met je eigen energiebron. Je kiest als
klant dus waar je goeie energie vandaan komt én waar je geld naartoe gaat. Want zelf kiezen waar je energie
vandaan komt, dat is toch heel gewoon?
Waarom doen we dit?

De energiemarkt was geen markt waar verandering snel tot stand kwam. Ondanks het feit dat we graag willen
verduurzamen, wordt er in Nederland maar maximaal 13% duurzame energie opgewekt. De rest van de “groene
energie” wordt groengewassen met buitenlandse duurzaamheidscertificaten. Uit Noorwegen, bijvoorbeeld, waar
een groot deel van de energie al duurzaam opgewekt wordt. Aan verbetering werd niet echt gedacht.
Daarom besloot Vandebron dat het anders moest: een energiemarktplaats. Je kiest als klant waar je goeie
energie vandaan komt. En lokale, duurzame bronnen verkopen nu hun goeie energie voor een eerlijke prijs, zodat
ze kunnen doorinvesteren in nóg meer duurzame oplossingen. We zijn een bedrijf met een missie: zo snel
mogelijk naar 100% duurzame energie. Op die manier versnellen we de energietransitie en zetten we de
energiemarkt op z’n kop!
Wat hebben we al bereikt?
Met ruim 100 energiebronnen verspreid over heel Nederland en meer dan 100.000 aangesloten huishoudens
binnen drie jaar, zijn we goed op weg om onze missie te vervullen. Bij Vandebron doen we de dingen nét even
anders. Het blijft daarom niet bij dromen: we willen daadwerkelijk verandering brengen. Impact maken door de
wereld te verduurzamen. Daar werken we met z’n allen hard aan. Want om goeie energie te kunnen leveren,
moet er ook met goeie energie gewerkt worden.
Samen werken aan 100% goeie energie
Dat doen we daarom met een energiek team van 130 collega's met een duidelijke mening. We zeggen het zoals
het is en we vertrouwen elkaar. Met de handen uit de mouwen en met de kop in de wind. En daar hebben we nog
plezier in ook. Want bij Vandebron zorgen we voor een ambitieuze werksfeer, een lekkere bio-lunch, verse koffie,
veel vrijheid en verantwoordelijkheid, een feestje op zijn tijd in onze tuin en natuurlijk de állerleukste collega’s.
Doe je mee? Maak kennis met ons team en neem een kijkje op onze vacaturepagina .
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