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• Welkom

• Energie in de tuinbouw

• Wat is aardwarmte/geothermie?

• Achtergronden en doel van het project

• Betrokken personen/organisatie

• De (boor)werkzaamheden / planning

• Vragen

Programma



Koekoekspolder
tuinbouwgebied in ontwikkeling



Leiders over duurzaamheid!

Aandacht voor 

klimaatverandering

„An inconvenient 

truth‟ door Al Gore

Nieuwe leiders zoals Obama 

We will change to green 

energy  “Yes we can”

http://barackobama.skynetblogs.be/


Leiders over energie
Energie als geo-politiek machtsmiddel



Fluctuaties in energieprijzen

Tuinbouw heeft grote behoefte 

aan stabiele energieprijzen!



Aardwarmte biedt unieke kans voor 

duurzame energie-opwekking!

Op 3 fronten aan beter 

energiegebruik werken



Belang van energie per sector

Energiekosten als percentage van de totale kosten

Bouw           2 tot  5%

MKB           2 tot 10%

Industrie    2 tot 20%

Vervoer     10 tot 25%

Tuinbouw  20 tot 50%

Gezinnen    5 tot 10%

Energiecentrales ± 75%

- Groot verschil in gevoeligheid van energiekosten per sector

- Dus motief tot verduurzaming sterk wisselend per sector

Aandachtspunt: Tuinbouw (te) energie(prijs)gevoelig!



Toekomstvisie:

combinatie van  

WKK met aardwarmte



Motieven voor het project

• Bedrijfseconomisch

• Stabiliteit in warmte kosten

• Beperken CO2-emissie

• Duurzaamheid naar consument

• Maatschappelijk Verantwoord  

Ondernemen

• Vitaliteit tuinbouw Koekoekspolder



Wat is aardwarmte?

• Door radioactief verval een warme aardkern

• 3 graden Celcius per 100 meter diepte

• In Koekoekspolder op 1800 tot 2000 meter 
diepte een geschikte waterhoudende laag

• Temperatuur diepe aardwater: 67 graden C

• Verwacht debiet 165-170 m³ per uur

• Thermisch vermogen ca. 5 Megawatt

http://1.bp.blogspot.com/_IjlHzGx67Hs/R5Tfeb4xzDI/AAAAAAAAAAw/MuhmgRLidkU/s1600-h/Earth+Section+View+of+Core.gif


Geologie en aardwarmte

Koekoekspolder

kansrijk gebied



Maximaal 7 aardwarmtebronnen !



Boorput ontwerp



Het principe van aardwarmte 



Doel van dit project

• Realiseren van één aardwarmtebron van ca. 5,2 
MW(thermisch)

• De bron operationeel zomer 2011

• Warmte verdelen over drie bedrijven (17,5 ha.)

• 66% van de benodigde warmte voor de bedrijven 
komt  uit aardwarmtebron

• Stabiele warmtekosten voor de drie bedrijven

• Per jaar ca. 4,5 miljoen m³ gas besparen

• Vermindering CO2-emissie met ca. 8 kiloton per 
jaar

• Bron ca. 30 jaar gebruiken

• Kennis opdoen voor vervolgprojecten (in zowel 
tuinbouw als andere sectoren)



De bedrijven bij dit project

 Ambo Valentes (Richard Wezenberg en Richard Juffer)

 Kwekerij Voorhof (René Kalter en Kees Valstar)

 Gebroeders Vahl (André, Kees en Dries)



Betrokken partijen

 Aardwarmte Cluster 1 KKP BV

 Agro Advies Buro

 ALFA en Nysingh

 IF-WEP

 Daldrup & Söhne AG

 Gemeente Kampen

 Provincie Overijssel

 LTO Noord

 Ministerie van LNV

 Ministerie van EZ

 Productschap Tuinbouw

 Kas als Energiebron



De boorlocatie



Het pomphuis



Leidingnetwerk



Planning van realisatie

• Planning, financiering, vergunningen en 
samenwerkingsovereenkomst 2010

• Voorbereiden boorlocatie (jan-maart 2011)

• Opbouwboortoren (maart 2011)

• Start boring (april 2011)

• Realisatie eerste put (mei/juni 2011)

• Realisatie tweede put (juli/aug. 2011)

• Aanleg warmtenet (juli-sept 2011)

• Start levering warmte (aug/sept. 2011)

• Afronding project (oktober 2011)



Boortechnologie

http://webcam.daldrup.com/projekt-gt_waldkraiburg_th1-05-02-2011-09-00-2.html


Dank voor uw aandacht

www.greenhousegeopower.nl

voor vragen en opmerkingen:

Radboud Vorage
Projectleider / Aardwarmtecluster 1 KKP BV

06-51431301
greenhousegeopower@hotmail.com

mailto:greenhousegeopower@hotmail.com

