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Schermer krijgt klimaatneutraal visitekaartje
Eric Molenaar

Zwaag ! Het is weer eens wat
anders: een eerste boring in
plaats van een eerste paal. Installatiebedrijf Schermer gaf zo vrijdagmiddag op bedrijventerrein
Zevenhuis het startsein voor de
eigen nieuwbouw. Aannemer Wit
Wognum verwacht het rond de
kerst te kunnen opleveren.
De ’Schermers’, zoals de werkers van
dit 70-jarige familiebedrijf zich
trots noemen, krijgen hier een visitekaartje. Niet alleen qua uiterlijk,
met stoer cortenstaal in de gevel,
maar ook en juist omdat het nieuwe
pand volledig energieneutraal
wordt. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt met een gesloten bodemenergiesysteem, in combinatie
met warmtepompen.
Bij zo’n bodemenergiesysteem
wordt een vloeistof in leidingen
door de bodem geleid. Schermer laat
boringen verrichten waarbij buizen
op twaalf punten 180 meter diep
gaan. „In de winter onttrekt het systeem warmte aan de bodem, in de
zomer geeft het daar juist warmte
af. Dan levert het koeling in het gebouw, wat misschien nog wel belangrijker is dan verwarming, want
met de huidige isolatiewaarden kun
je het binnen al met een lucifer
warm krijgen ”, legt directeur Ba-
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rend Schermer uit.
„Omdat de warmte in de zomer in
de bodem wordt opgeslagen en in de
winter wordt hergebruikt, is het
mogelijk een hoog rendement te halen. Het systeem werkt als een herlaadbare warmte-koude batterij.
Zo’n warmte- en koudeopslag, in
combinatie met een warmtepomp,
gebruikt veel minder energie dan
een klassieke installatie.”
Omdat het nieuwe pand gasloos is
en alleen op elektriciteit draait, zal
het dak volledig worden benut voor
zonnepanelen. In eerste instantie

Eerste boring in
plaats van eerste
paal nieuwbouw
worden er 176 van de geplande 276
gemonteerd, omdat Schermer de
eerste negen maanden na oplevering nog geen goede stroomaansluiting kan krijgen waarop teruglevering mogelijk is. Netbeheerder Liander kan die niet eerder leveren dan
in het derde kwartaal van 2023, vanwege capaciteitsproblemen en tekort aan mensen en materiaal. In die
maanden draait Schermer op een
bouwaansluiting.

Barend Schermer met zijn gezin en vader Pietjan onthullen gezamenlijk het bouwbord.
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Westfriese Bedrijvengroep wil vooral kijken naar wat er wél kan

’Elektriciteitsnet slim gebruiken’
Het elektriciteitsnetwerk
loopt vol. De Westfriese
Bedrijvengroep ziet heil
in ’slimme oplossingen’.
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Hoorn ! Netbeheerder
Liander
maakte eind maart bekend dat
grootverbruikers in West-Friesland
tot 2026 geen nieuwe aansluiting

meer kunnen krijgen, wegens capaciteitsproblemen.
Protesteren heeft weinig zin,
vindt Bashar Al Badri van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG), die
ruim duizend West-Friese ondernemers als lid heeft. ,,Met protesten
komen we er niet. Het is slimmer
om te kijken wat we nog wél kunnen. Oplossingen zoeken, terwijl we
wachten tot Liander het weer op orde heeft.’’
Al Badri is directeur van het Duurzaam
Ondernemersloket.
Een
vraagbaak die weer onder de stichting Energieneutrale Bedrijventer-

reinen valt. Via het loket werken
provincie en gemeenten, WBG,
Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN samen om
ondernemers (gratis) te helpen bij
het verduurzamen en uiteindelijk
energieneutraal maken van hun bedrijf.

Waterstof
Al Badri vertelt dat er verschillende
oplossingen worden onderzocht
voor het volraken van het netwerk.
Zo wordt er geëxperimenteerd met
het ’opslaan’ van elektriciteit door
waterstof te produceren. Waterstof

die weer kan worden gebruikt als
brandstof voor de transportsector.
Ook wordt veel verwacht van oplossingen ’achter de meter’. ,,Bijvoorbeeld met het aansturen van het
energiegebruik. Machines aanzetten, auto’s opladen en koelinstallaties laten koelen, juist op de momenten dat de drukte op het net dit
toelaat. Je moet zo’n elektriciteitsnet zien als een weg die in de spits
bezet is, maar waarvan je buiten de
spits goed gebruik kunt maken. Hoe
je dat het best kunt aansturen, daar
helpt Liander ons bij, door inzicht te
geven. We zoeken ook marktpartij-

en die ons helpen energie te spreiden, met batterijen of ict-oplossingen. Als je het net op die manier slim
gebruikt, komt er capaciteit vrij, die
ten goede kan komen aan andere ondernemers. Voorwaarde moet wel
zijn dat bedrijven die tijdelijk minder capaciteit gebruiken, altijd terug kunnen, dat ze dan voorrang
krijgen. Er zit echt wel ruimte op
het net, maar je moet er slim naar
kijken. Naar opslag, slimme mogelijkheden en sturing. Iedereen gooit
het bij Liander over de schutting en
nieuwe kabels zijn inderdaad nodig. Maar het moet én-én zijn.’’
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advertorial

Wisselvallige temperaturen vragen om multifunctioneel linnengoed
Het weer fluctueert behoorlijk. Waar
we de ene week met 20 graden op het
terras zitten, kan het niet veel later op
dezelfde plek beginnen te sneeuwen.
Dat vergt enige garderobeflexibiliteit,
terwijl ook in de slaapkamer soms
enige improvisatiekunst nodig is. Welk
dekbed past bij deze tijd van het jaar?
Op gezonduitbed.nl
behandelen we elke twee
weken vragen over slapen.
Over twee weken:
draaien en keren
in de slaap

Als de temperaturen van hoog naar
laag springen, is het belangrijk om
linnengoed uit te kiezen dat zowel
kan isoleren als ventileren. Isolatie
op de plek waar u ligt en ventilatie
daaromheen. Zo blijft de slaapkamer
fris, maar krijgt u het niet te koud onder
het dekbed. Warmte is belangrijk voor
de nachtrust: een te koude of warme
slaapkamer kan zorgen voor irritatie en

u op die manier uit de slaap houden.
Materialen die beide eigenschappen
bevatten zijn bijvoorbeeld kamelenhaar
en wol. Kamelen leven in gebieden waar
het overdag vrij heet is, maar ’s nachts
flink kan afkoelen. De vacht kan dus zowel
isoleren als ventileren. Ook een wolvezel
is aan te raden: deze kan 35 procent
aan vocht opnemen en deze geleidelijk
afgeven in de ruimte. Een wollen dekbed
voelt dus niet snel klam aan.
Daarnaast is een goede,
vochtregulerende molton altijd fijn.
Als de zomer aanbreekt, hebben we
speciale zomerdekens, gemaakt van
natuurlijke tencel en katoen. Deze
kunt u los op het dekbed leggen, zijn

uitstekend vochtregulerend, koel en
kunnen in de was. Ze zijn heerlijk licht,
dus mocht het toch te warm zijn, dan
duwt u deze eenvoudig weg.
Lees verder op
www.gezonduitbed.nl
Mocht u naast de garderobe ook de
slaapkamer gereed willen maken voor
het voorjaar, dan kunt u altijd bellen
voor een vrijblijvend advies naar
072-5121188.
Vacature: beddenadviseur (fulltime).
Kijk op borstbedden.nl of neem contact
op met rick@borstbedden.nl
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1823 CR Alkmaar
072 - 512 11 88
www.borstbedden.nl

