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IJsselmuiden, 9 mei 2013 
 
 

Aardwarmtelogo voor duurzaam geteelde komkommer 
 

 

Gebroeders Vahl in IJsselmuiden produceren komkommers met behulp van 

aardwarmte. Door deze vorm van duurzame warmte uit de diepe aarde heeft Mts 

Gebr. Vahl veel minder aardgas nodig, tot wel 80% minder. Het onderzoeksbureau 

CLM heeft berekend dat het gebruik van fossiele brandstof sterk verminderd is en 

dat de CO2-emissie nu met 70% is afgenomen. Om dit beter bekend te maken heeft 

Vahl een aardwarmtelogo geïntroduceerd op zijn dozen waarin hij de komkommers 

verkoopt. 

 

André Vahl, mede eigenaar van de komkommerkwekerij, geeft aan dat er met de 

introductie van aardwarmte een doorbraak is gerealiseerd op het gebied van 

energieverbruik op zijn bedrijf. Volgens Vahl “dit koude voorjaar is de ketel 

nauwelijks aan geweest. Alle warmte komt nu uit de diepe ondergrond. We merken 

dat er bij afnemers veel interesse is voor ons duurzame product. Daarom hebben we 

nu het aardwarmtelogo op de doos gezet. Dan weet de handel en retail dat het op 

een speciale manier geteeld is.” 

 

Vahl geeft aan dat ze met het logo zich vooral richten op de business to business 

contacten. “Veel van onze afnemers vinden MVO (maatschappelijk verantwoord 

ondernemen) belangrijk. Ons product biedt de handel en retail de mogelijkheid om 

op het gebied van verminderd gebruik van fossiele brandstof te scoren.” Volgens 

Vahl moet er meer in duurzame ketens gedacht worden. “Van productie tot aan het 

winkelschap moeten we allemaal een stap zetten naar meer duurzaamheid. Alleen 

als je met elkaar goede afspraken maakt kun je werkelijk een duurzame keten 

ontwikkelen.” 

 

Op het logo van Vahl is een aardbol te zien met daarin de warme aardkern. De 

aardkern, met een temperatuur van meer dan 5000 graden, produceert warmte. Die 

straalt langzaam naar buiten. Op 2 kilometer diepte in de aardkorst is het nog ruim 

70 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de tuinbouwkassen te verwarmen. 

Daardoor heeft de aardwarmtebron een lange levensduur. De tekst op het logo is 

naast Nederlands ook in het Duits en Engels. Daarmee wil Vahl ook afnemers in het 

buitenland interesseren voor dit bijzondere product. 

 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de teelt van op aardwarmte geteelde komkommers kunt u contact zoeken met 
André Vahl via info@tuinderij-vahl.nl, of via 06-21546900. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op 
www.tuinderij-vahl.nl. Op de projectsite www.greenhousegeopower.nl is uitgebreide informatie te vinden 
over het aardwarmteproject waar Maatschap Gebroeders Vahl in deelneemt. 
 
Fotomateriaal is beschikbaar 
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