
 

Project aardwarmte Koekoekspolder 

 

Het gebied  
De Koekoekspolder is een duurzaam tuinbouwgebied in ontwikkeling. De moderne 

tuinbouwbedrijven in het gebied telen op duurzame wijze tomaat, komkommer paprika, 

aardbeien- en witlof. Samen omvatten deze bedrijven ca. 100 hectare aan glasoppervlak en er 

is nog 100 hectare uitbreidingsruimte beschikbaar. Voor de teelt van de groente is warmte en 

CO2 nodig. Deze warmte en CO2 worden o.a. geproduceerd door Warmte-Kracht installaties, 

die naast warmte en CO2 voor het gewas ook elektriciteit leveren aan het net.  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van dit tuinbouwgebied. Daarom zijn de tuinders in 

dit gebied op zoek gegaan naar alternatieve warmtebronnen. Een van die alternatieve bronnen 

is aardwarmte (geothermie).  

Samenwerking 

De Koekoekspolder is het eerste gebied waar tuinders gezamenlijk met de overheid aan de 

slag zijn gegaan om de toepassing van aardwarmte in het hele gebied te realiseren. Om dit 

innovatieve en complexe project te realiseren werken de tuinders, gemeente Kampen, 

Provincie Overijssel en de Land- en tuinbouw Organisatie LTO Noord nauw met elkaar 

samen. De tuinders kunnen met aardwarmte meer dan de helft aan aardgas besparen en dat 

levert een forse reductie van de CO2 uitstoot op. 

Het aanleggen van een aardwarmtebron vraagt wel een investering die  in de miljoenen loopt. 

Het Ministerie van Landbouw heeft daarom een flinke subsidie ter beschikking gesteld. 

Haalbaarheidsonderzoek 

De provincie Overijssel heeft samen met de gemeente Kampen en LTO Noord een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek:  

 onder de Koekoekspolder wordt op een diepte van 1900 meter voldoende warm water 

verwacht, voor  60 tot 80% van de warmtevraag van de tuinbouw.   

 er is ruimte voor ca. 8 bronnenparen (doubletten). Per doublet kan een reductie van 8 

kiloton CO2/jaar worden gerealiseerd.  

 op lange termijn is aardwarmte een duurzame, stabiele energiebron voor het gebied.  

 mogelijke besparing: maximaal 50 miljoen m
3
 aardgas/jaar en 50 - 70 kiloton/jaar aan 

CO2 uitstoot.  

  

 


