
 
 
 
 

Excursie naar geothermische boring 
 
Op het moment vindt een boring naar aardwarmte in het tuinbouwgebied Koekoekspolder 
plaats. Deze aardwarmte zal gebruikt worden om drie tuinbouwbedrijven van warmte te 
voorzien. Het betreft het eerste aardwarmtecluster in Nederland. Onlangs is, bij het testen van 
de eerste put, gebleken dat de ondergrond geschikt is voor geothermie. Op ongeveer 1950 
meter diepte is warm water van ca. 73 graden Celsius aangetroffen. 
 

Nieuwe technologie 
Aardwarmte is een belangrijke innovatie voor niet alleen de 
glastuinbouwsector, maar ook voor de industrie en de 
woningbouwsector. Door de toepassing van aardwarmte kan het 
gebruik van fossiele brandstof sterk verminderd worden. 
Aardwarmte biedt de mogelijkheid om te komen tot stabiele 
warmtekosten voor langere tijd.  
Het realiseren van een aardwarmtebron is een complex proces, 
dat ook niet geheel zonder (geologische) risico’s is. Het vraagt om 
gedegen kennis en een goede samenwerking tussen direct 
betrokken partijen. In Koekoekspolder (IJsselmuiden, gemeente 
Kampen) is er ongeveer twee jaar over gedaan om dit tot stand te 
brengen. Hierbij is veel ervaring opgegaan. 

 
Excursies 
Aangezien Koekoekspolder op dit moment de enige plek in Nederland is waar naar aardwarmte 
wordt geboord, krijgen wij diverse verzoeken voor informatie en excursies. Om de 
geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen de aardwarmte boring te bekijken en een 
toelichting te krijgen over het aardwarmteproject wordt er een drietal excursies georganiseerd. 
Deze excursies vinden plaats op: 
 
Vrijdag 26 augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
Dinsdag 30 augustus van 19.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag  3 september van 14.00 tot 16.00 uur 
 
Om de excursie goed te laten verlopen is er ongeveer ruimte voor 15-20 personen. U kunt zich 
aanmelden voor de excursie via greenhousegeopower@hotmail.com. Uw email kunt u richten 
aan de heer R. Vorage. Na opgave ontvangt u verdere informatie. Op de website van het project 
(www.greenhousegeopower.nl) vindt u actuele informatie over het project. 
 
Dit aardwarmteproject wordt ondersteund door Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Ministerie van 
EL&I (POP2) en het Productschap Tuinbouw (Kas als Energiebron). Het project is een initiatief van drie 
tuinbouwondernemers en draagt bij aan  de verdere verduurzaming van de glastuinbouwsector. 
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