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Als een van de eerste in Europa heeft 
Martin Schilder autobedrijven een 
Audi Experience gerealiseerd. 
Op een industrieterrein dat zich in 2017 het 
beste van Nederland mocht noemen: 
de Boekelermeer te Alkmaar. 
De Audi Experience ademt zowel luxe als 
duurzaam zakendoen en dat bevalt alle 
gebruikers van het 2400 vierkante meter 
ruime complex uitstekend. In de ruim bemeten 
klantzone kan de potentiële koper fraaie Audi’s 
bewonderen en digitaal samenstellen, maar 
ook gewoon werken en vergaderen als de auto 
even in onderhoud is. Aan het masterplan van 
de Audi Experience werd drie jaar gewerkt. 
De uiteindelijke realisatie van het vrijwel 
energieneutrale gebouw nam in 2017 slechts 
acht maanden in beslag.

A-kwaliteit
Jurriën Schilder en John van Marm, binnen 
het autobedrijf beiden verantwoordelijke voor het 
gebouwbeheer, zijn vanaf de start betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de zonnestroom-
installatie bestaande uit 612 zonnepanelen van 
ieder 275 Watt piekvermogen. Voor de enginering, 
realisatie en oplevering van de installatie werd de 
expertise van Eloy de Kort van Indutecc
ingeroepen. Hij legt uit waarom tijdens het ontwerp 
is gekozen voor Solarwatt glas-glas zonnepanelen. 
“Uitstekend bestand tegen aantasting door 
bijvoorbeeld zout, zand, hagel en ammoniak 
bieden deze panelen de klant zowel product- als 

vermogensgarantie voor een periode van tenminste 
30 jaar. Dat laatste betekent dat in het 30ste jaar 
maar liefst 87% opbrengst minimaal nog wordt 
gegarandeerd. Solarwatt is een Duitse producent 
van hoogwaardige zonnepanelen, wat mooi 
aansluit bij een Duitse autofabrikant die A-kwaliteit 
auto’s levert. Om de opgewekte stroom veilig en 
betrouwbaar aan de installatie te koppelen, 
hebben we gebruik gemaakt van twee 50KW en 
twee 20KW ABB PV-omvormers die zorgen voor de 
koppeling naar het AC-net van Martin Schilder.”

Future proof
Jurriën Schilder toont vol trots de diverse 
flexwerkplekken en een heuse boardroom die ter 
beschikking staan voor klanten. Een blik in de met 
LED verlichte onderhoudsgarage laat zien dat een 
Audi e-tron tijdens het servicen is gekoppeld aan 
een laadstation. In de centrale energie-installatie-
ruimte is het muisstil. De zonnepanelen, de warmte- 
en koude opslag in de grond en het opvallend hoge 
isolatieniveau maken het gebouw in alle rust 
nagenoeg zelfvoorzienend in energie: “Onze Audi 
Experience is echt het paradepaardje voor
Nederland en na ons zijn alle andere Audidealers 
aan de beurt om getransformeerd te worden. 
Het is absoluut de moeite waard om maatschap-
pelijk verantwoord bezig te zijn, niet in de laatste 
plaats omdat belangrijke klanten zoals de vele 
leasemaatschappijen deze duurzaamheidsinzet 
ook van ons vragen.” 

In de showroom toont John van Marm de monitor 
die aangeeft wat de zonnestroominstallatie zoal 
oplevert: “In één oogopslag zie je hoeveel vermogen 
de installatie vandaag biedt en hoeveel CO2 uitstoot 
er is vermeden. Indutecc heeft onze energiehuis-
houding zonder meer future proof gemaakt.”
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“In één oogopslag zie je hoeveel vermogen 
de installatie vandaag biedt en hoeveel CO2 
uitstoot er is vermeden.”


