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Jonge onderneemsters in Koekoekspolder!
Op 6 april 2013 stond het tuinbouwgebied Koekoekspolder in het teken van ‘Kom in
de Kas’. Op een zonnige, maar frisse dag bezochten duizenden mensen dit jaarlijkse
evenement. Er was veel te zien in de Koekoekspolder en in het bijzonder in de
komkommerkwekerij van René Kalter. Daar werden de eerste
aardwarmtekomkommers direct aan het publiek verkocht en werden heerlijke
komkommerhapjes bereid.
De dochters van René Kalter boden de bezoekers iets bijzonders aan. Dit jaar wordt
namelijk de tuinbouwkas van René Klater met aardwarme verwarmd. Dat is warmte
uit de diepe aarde, bijna 2 kilometer diep. Door toepassing van aardwarmte heeft
René het gebruik van aardgas met meer dan 75% kunnen terugbrengen. Dat levert
René een flinke besparing op zijn gasrekening op, en zijn dochters een uniek
product dat flink verkocht werd.
Bezoekers zagen niet alleen hoe komkommers groeien in de kas, maar konden ze
ook proeven. Door studenten van het Deltion college werden er allerlei verse
komkommerhapjes gemaakt. De inspiratie voor de hapjes kregen de studenten uit
het receptenboek van Hedy Willems. Hedy is getrouwd met een komkommerteler en
heeft intussen landelijke bekendheid met haar culinaire groenterecepten.
René vindt Kom in de Kas heel belangrijk. “Mensen komen hier vanaf de Veluwe tot
uit de Kop van Overijssel kijken naar wat we in de kas doen. Voor veel bezoekers is
het een uitje en ze kunnen in een paar uurtjes de hele teelt en het bedrijf bekijken. De
locale filmclub, AMFIKA heeft zelfs een film gemaakt over onze teelt en onze
duurzame energievoorziening. En voor mijn dochters een prima gelegenheid om een
zakcentje bij te verdienen, twee duurzame komkommers voor één euro, waar vind je
dat nog!”.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de teelt van aardwarmte komkommers kunt u contact zoeken met René Kalter
via kwekerijvoorhof@hetnet.nl. Over de toepassing van aardwarmte kunt u contact opnemen met Radboud
Vorage, projectdirecteur van de aardwarmtebron in Koekoekspolder, 06-51431301 of
greenhousegeopower@hotmail.com. Ook is meer informatie te vinden op: www.greenhousegeopower.nl.
Van René Kalter en van de diverse komkommerhapjes is additioneel fotomateriaal beschikbaar.
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