
UITNODIGING
Presentatie & Veiling

Eerste ‘Aardwarmtekomkommers’

Donderdag 31 januari 2013 - Kwekerij Voorhof

Programma
15.00 u Inloop

15.30 u Presentatie 

  door telers Koekoekspolder

15.45 u Presentatie over duurzaamheid 

  door onderzoeksbureau CLM

16.00 u Aanbieden 1e doos aardwarmtekomkommers 

  aan Wethouder Treep (Gemeente Kampen)

16.15 u Veiling ten behoeve van het goede doel

16.30 u Netwerkborrel

Aanleiding
In het tuinbouwgebied Koekoekspolder is het eerste aard-
warmtecluster van Nederland gerealiseerd. Uit een aard-

warmtebron, die bijna 2 kilometer diep is, wordt warm water 

(74 graden) opgepompt en daarmee worden momenteel de 

tuinbouwbedrijven van Mts. Gebr. Vahl en Kwekerij Voorhof 

van duurzame warmte voorzien. 

Tot vorige week lag het aardgas gebruik bij René Kalter van 

Kwekerij Voorhof bijna 80% lager dan in de voorgaande jaren 

(mede door het zachte winter weer in december). Door het 

Centrum voor Milieu en Landbouw (CLM), een onafhankelijk 

onderzoeksbureau, is berekend dat met aardwarmte het ge-

bruik van aardgas op de beide bedrijven met bijna 70% vermin-

derd wordt. Daarmee neemt de CO
2
-footprint van het geprodu-

ceerde product zeer sterk af! De kwaliteit van de komkommer 

is van een zeer hoog niveau.

 

Eind januari worden de eerste ‘aardwarmtekomkommers’ 

geoogst, die voor een groot deel op duurzame warmte uit 

de aarde geteeld zijn. Een belangrijk moment voor het aard-

warmteproject, maar ook zeker voor de betrokken telers die in 

aardwarmte geïnvesteerd hebben. Gezien het belang van deze 

innovatie en de beschikbaarheid van een ‘extra’ duurzaam pro-

duct willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom organiseren we op donderdag 31 januari a.s. een fees-
telijke bijeenkomst waar de eerste ‘groene’ komkommers zul-

len worden gepresenteerd, geproefd en geveild voor een goed 

doel. U bent bij deze van harte uitgenodigd om dit unieke en 

duurzame moment mee te maken!

Locatie
Kantine van kwekerij Voorhof

Woldweg 3

8271 PL IJsselmuiden

Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze bijeenkomst kunt u 
contact  opnemen met Radboud Vorage: 
tel:  06-51431301 of 
email:  Greenhousegeopower@hotmail.com

Meer informatie over de toepassing van aardwarmte 
vindt u op www.greenhousegeopower.nl 


