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In Noord-Holland, aan de A7 van Hoorn naar Den Oever 

ligt het jonge bedrijvenpark Agriport A7, waar onder 

meer kassen voor de teelt van tomaten en papri-

ka’s te vinden zijn. Sinds enige tijd is de Energie 

Combinatie Wieringemeer (ECW) er aan het boren 

naar aardwarmte. Een van Kannegieter’s trouwe 

installatiepartners, Van der Laan uit Zwaag, heeft 

de opdracht gekregen om voor dit project de glas-

vezelverbindingen aan te leggen.

ROMEINEN

Diep onder het aardoppervlak bevindt zich een onuitputtelijke 

energiebron: aardwarmte of geothermie. Dit is warmte uit het 

binnenste van de aarde die op circa 2200 meter diep vanuit een 

zandlaag gewonnen kan worden. De warmte komt vrij met circa 90 

°C en kan het hele jaar rond benut worden. Vooral in vulkanische 

streken als IJsland is geothermische warmte op geringe diepte 

aan te treff en, waardoor winning economisch lonend is. Ook in 

Nederland en België is deze techniek in opkomst en de Romeinen 

gebruikten lang geleden al warmwaterbronnen voor hun bad-

huizen. De warmte wordt in de vorm van warm water naar boven 

gepompt en daarmee worden de kassen op Agriport A7 verwarmd. 

Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht naar dezelfde 

aardlaag als waaruit het warme water is opgepompt. In totaal 

worden 7 boortorens rondom het bedrijvenpark geplaatst. 

PARTNERS

Voor de automatisering van dit project heeft ECW gekozen voor 

de combinatie van Hoogendoorn, gespecialiseerd in tuinbouw-

automatisering en installatiebedrijf Van der Laan, al jaar en dag 

gewaardeerde partner van Kannegieter. Jeroen Wiggers en Louis 

van der Laan vertellen over dit bijzondere project: “Wij werken 

al jaren samen met Hoogendoorn en die combinatie was in ons 

voordeel. Omdat het boren naar aardwarmte nogal een forse 

investering vergt, moet het rendement optimaal zijn. Om 

dat te bereiken, moet de automatisering en de

installatie 100% in orde zijn,” aldus Wiggers en hij 

vult aan: “Naast alle elektrotechnische installaties 

zorgen wij ook voor de meet- en regeltechniek. En 

doordat er voor 7 tuinbouwkassen tegelijk energie 

wordt opgewekt, maar iedere installatie ook auto-

noom moet draaien bij uitval, zorgt Hoogendoorn, in 

samenspraak met onze projectleider Peter Boots, voor een op 

maat gemaakte automatiseringsoplossing.”

 

MONSTERS

Op advies van Kannegieter heeft Van der Laan gekozen voor 

glasvezelbekabeling van Brand-Rex. Waarom? “Wij doen graag 

zaken met vaste relaties,” aldus Louis van der Laan. “Kannegieter is 

zo’n vaste relatie die weet wat wij willen. Bovendien hadden we op 

het juiste moment de beschikking over een aantal monsters van de 

glasvezelkabel, die we aan onze klant konden laten zien. Dat was 

een schot in de roos, want daarmee konden we hun technische 

specialisten een duidelijke keuze voorleggen en hen tegelijk ervan 

overtuigen dat Brand-Rex de juiste keus was.” Van der Laan legt 

uit dat er gekozen is voor een verbinding met 12 glasvezelparen, 

waarvan er in eerste instantie twee gebruikt gaan worden. “Dat 

geeft de gebruikers, de aangesloten bedrijven, voldoende fl exibi-

liteit de glasvezelverbinding voor andere netwerkverbindingen te 

gebruiken.”

VAN DER LAAN

Als een van de grotere installatiebedrijven van Noord-Holland is 

Van der Laan al meer dan 70 jaar actief. Was het oorspronkelijk nog 

een smederij, nu is het een gespecialiseerde installateur voor de 

agrotechniek en levert het o.a. branddetectie- en camerabeveili-

gingsystemen, zonnepanelen, inbraakbeveiliging en datacommu-

nicatieoplossingen.
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