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Inleiding

Komkommers telen met aardwarmte

Komkommers telen met warmte die diep in de aarde zit. Dat is het idee van 
een groep tuinders in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Om dat te realiseren 

wordt  zomer 2011 een aardwarmtebon van 2 kilometer diepte aangelegd. Dat is in Oost-
Nederland nog niet eerder geprobeerd. Een innovatief én uitdagend project!

Drie tuinbouwbedrijven hebben besloten om gezamenlijk te investeren in de aardwarmtebron:
•	 Gebroeders Vahl
•	 Kwekerij Voorhof
•	 Ambo Valentes

Daarvoor hebben zij Aardwarmtecluster BV opgericht . Aardwarmtecluster BV investeert in de bron en zorgt 
dat warm water van circa 68 graden aan de tuinbouwbedrijven geleverd wordt. Met die warmte voorzien de 

bedrijven voor ongeveer 70% in hun warmtebehoefte.

Door het gebruik van aardwarmte hebben de tuinders straks veel minder aardgas nodig. Dat levert niet alleen 
veel minder CO2-uitstoot op, het verlaagt ook hun gasrekening. Dus het project is goed voor het milieu en - naar 
verwachting - goed voor de economie van de tuinbouwbedrijven. Aardwarmte is dé manier om duurzamer 
glasgroente te produceren!

Aanpak van het project

Om tot de boring naar aardwarmte te komen is een heel traject afgelegd, dat 2 jaar duurde. Belangrijk 
daarbij zijn, behalve de samenwerking tussen de tuinders, ook de geologische mogelijkheden onder de 
Koekoekspolder. Een geologisch onderzoek toonde aan dat er een relatief dikke laag is waar het warme water 

uit omhoog gepompt kan worden. De Koekoekspolder biedt zelfs ruimte voor meerdere bronnen.

Een groep tuinders heeft samen met een onafhankelijke projectleider een plan gemaakt hoe die 
warmte naar boven gebracht kan worden. Ze hebben dit plan voorgelegd aan de Gemeente 

Kampen en de Provincie Overijssel. Samen met deze partijen is een opsporingsvergunning 
aangevraagd en de financiering van het project veiliggesteld. Een punt van aandacht 

was de kleine kans op een misboring, dit is een bron die geen of weinig warmte 
oplevert. Van het Ministerie EL&I en het programma “de Kas als Energiebron”  is 

ondersteuning ontvangen bij het afdekken van dit exploratierisico.
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Techniek

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte (geothermische energie) komt voor in de kern van de aarde. 
De temperatuur in de kern is meer dan 5.000 graden Celsius. Naarmate je dichter 

bij de aardkorst komt wordt het minder warm. In Nederland stijgt de temperatuur 
van de bodem met 3 graden Celsius voor iedere 100 meter diepte. In de Koekoekspolder 

is het water ongeveer 70 graden Celsius op 2 kilometer diepte. Dat is voor tuinders een goede 
watertemperatuur om hun kassen mee te verwarmen. 

Aardwarmte is een vorm van duurzame energie. Er is ongelofelijk veel warmte in de aardkern. Er is wel 
elektriciteit nodig om het warme water op te pompen en over de bedrijven te verdelen. Daarna wordt het 

afgekoelde water terug in de aarde gebracht, om geleidelijk weer op te kunnen warmen.

•	 De voordelen van aardwarmte zijn:
•	 Het gehele jaar beschikbaar, 24 uur per dag
•	 Schone energie die niet opraakt
•	 Weinig milieubelastend, zeker als groene stroom gebruikt wordt
•	 Vermindering van CO2 uitstoot:  jaarlijks 7.000 tot 8.000 ton CO2
•	 Goed te combineren met andere energiebronnen, 

 zoals Warmtekracht Koppeling (WKK)
•	 Een stabiele energieprijs voor de tuinbouwbedrijven

Hoe werkt de aardwarmtebron? 

Om een werkende aardwarmtebron te maken is het nodig om 
twee putten in de grond te boren. Deze putten zijn eigenlijk 
twee lange buizen die meer dan 1800 meter diep de grond in 
gaan. De laatste 100 tot 150 meter van de buizen hebben 
zeefachtige openingen (screens) waardoor het warme 
water in de buis kan komen. Door de waterdruk op die 
diepte stijgt het water in de buis tot circa 300 meter 
onder het maaiveld, zonder pomp. 

Zie het schema in figuur 1 hiernaast.

T E C H N I E K

Figuur 1 

Werking van een 
aardwarmtebron



Techniek

Vervolg werking aardwarmtebron

Een speciale pomp (ESP = electrical submersable pump) hangt in één van 
de buizen (de productieput) op circa 400 meter diepte. De pomp zit dus ruim 100 

meter onder water en pompt het warme water omhoog. Via een warmtewisselaar wordt 
de warmte aan het water onttrokken en naar de kassen geleid. Het afgekoelde water (van 

ongeveer 35 graden Celsius) gaat via de andere put (de injectieput) weer terug, naar dezelfde laag 
als waaraan het onttrokken is. De in- en uitstroomopening liggen op ongeveer 2 km diepte 1,5 km uit 

elkaar. Een aardwarmtebron gaat minimaal 30 jaar mee, voordat het water afkoelt.

 Hoe werkt het warmtenetwerk? 

Om de warmte over de drie bedrijven te verdelen, moet een innovatief warmtenet van meer dan 1,5 kilometer 
aangelegd worden. Het warmtenet regelt de verdeling van de warmte over de deelnemende bedrijven. De 
warmte moet aansluiten bij de warmtebehoefte van elk bedrijf.  Zo wordt de warmte uit de bron (ongeveer 
5 MegaWatt thermisch vermogen) optimaal gebruikt. AgroAdviesBuro begeleidt de tuinders op (warmte-)
energiegebied.

Zie het schema in figuur 2 hieronder.

In de winterperiode moeten de bedrijven bijstoken met aardgas. Anders wordt het te koud in 
de kassen. De bijstook kan nog verder verminderd worden door:

•	 het gebruik van energieschermen en 
•	 verdere uitkoeling van het bronwater.

T E C H N I E K

Bron: AgroAdviesBuro

Figuur 2 

Werking  
van het  
warmtenetwerk



ONDERNEMERS

Ondernemers

Initiatiefnemers 

Dit is het eerste aardwarmteproject in Nederland van een aantal tuin-
bouwbedrijven samen.  Drie bedrijven: Gebroeders Vahl, Kwekerij Voorhof 

en Ambo Valentes hebben samen een nieuw bedrijf opgericht. Speciaal voor het 
aardwarmteproject: Aardwarmtecluster BV. Met Radboud Vorage als onafhankelijk 

projectdirecteur.

Kees Vahl, van maatschap Gebroeders Vahl 

Kees is samen met zijn broer Dries en oom André eigenaar van een tuinbouwbedrijf van 
ruim 7 hectare. Ze telen komkommers en (herfst)tomaten. Flexibiliteit is zeer belangrijk voor 

het bedrijf. Dat komt terug in het teeltplan en de energievoorziening.

“Als je een rustige baan zoekt moet je geen tuinder worden” zegt Kees met een grote glimlach. 
“We willen snel kunnen schakelen tussen teelten. Zo zijn we permanent aan de markt! We werken 
op verschillende vlakken aan duurzaamheid.  In de teelt gebruiken we veel biologische bestrijders 
voor de  gewasbescherming. Aardwarmte zien we als een grote kans. Belangrijk is wel dat de 
duurzaamheid zich gaat vertalen in een betere prijs voor ons product”.

 “Omdat we met z’n drieën zijn kunnen we taken verdelen. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe kas van 2 hectare 
bijgezet. Die kas is al geheel op de komst van aardwarmte ingericht. Door het gebruik van luchtbehandeling kunnen we 
straks de warmte uit de aardwarmtebron met 5 graden Celsius verder uitkoelen. Daarmee zullen we het rendement van 
de aardwarmtebron met circa 15% verhogen. Aardwarmte past super in onze bedrijfsstrategie”.

René Kalter, van Kwekerij Voorhof

René Kalter is bedrijfsleider van Kwekerij Voorhof en heeft jarenlang ervaring 
met de teelt van glasgroente. Volgens René zijn drie zaken van essentieel 
belang op een tuinbouwbedrijf.  
“Ten eerste moet de teelt goed voor elkaar zijn. Onze komkommers 
hebben een perfect kasklimaat nodig: de juiste temperatuur, zonlicht en 
luchtvochtigheid. Daarnaast moet het personeel top zijn. En tenslotte 
moet de energiebalans van het bedrijf kloppen. Aardwarmte is 
voor ons dé manier om het energieplaatje te optimaliseren.”



Ondernemers

Vervolg René Kalter, van Kwekerij Voorhof

Een constante hoeveelheid warmte  is essentieel. Als het in de winter nodig is, zetten 
we de ketel erbij. Ik kijk ernaar uit om de aardwarmte in te passen. Als de aardwarmtebron 

draait, ga ik onderzoeken of ik met energieschermen het energieverbruik nog verder kan 
verminderen. Mogelijk hebben we in de zomer een CO2-tekort. Samen met andere tuinders willen we 

dat slim oplossen. Daarbij kijken we op termijn ook naar groene CO2. Bijvoorbeeld CO2 afkomstig van de 
bio-ethanolfabriek, die in de haven van Kampen gepland is. Dan gaan we echt richting CO2-neutraal.”

Richard Juffer en Richard Wezenberg, van Ambo Valentes

Richard Juffer en Richard Wezenberg zijn beide eigenaar van Kwekerij 
Ambo Valentes. De kwekerij is 5,5 hectare groot. Richard Wezenberg is 
vooral betrokken bij de teelt van komkommers. Richard Juffer doet vooral de 
technologische zaken. Het bedrijf heeft een lange en goede reputatie op het 
gebied van innovatie. Ze waren één van de eerste met een verpakkingsrobot 
en met een innovatief vernevelingsysteem. Nu zijn ze volop betrokken bij het 
aardwarmte project.

 “Aardwarmte is voor ons momenteel de belangrijkste innovatie. De kosten voor fossiele energie stijgen weer.  De tuinbouw is 
te afhankelijk van de wisselende wereldenergieprijzen. Duurzame energie moet onderdeel zijn van het tuinbouwbedrijf van 
de toekomst.” 
Richard Juffer is ook voorzitter van de aandeelhouders van het aardwarmteproject. “Een aardwarmteproject doe je 

waarschijnlijk maar één keer in je leven, dus de eerste keer moet direct goed zijn! Het is een nieuwe technologie voor ons 
bedrijf. Je moet de tijd nemen om je erin te verdiepen. Samen met de projectdirecteur doe ik de financiën en het risico-

management. Dat laatste moet niet onderschat worden bij een aardwarmteproject!”

Vervolgproject

Een tweede groep (tomaten-, komkommer- en paprikakwekers) staat in de startblokken om 
met aardwarmte aan de slag te gaan. Nadat voldoende zekerheid is over de hoeveelheid 

aardwarmte onder de Koekoekspolder. De tuinders wisselen nu kennis uit over 
teelttechniek én over aardwarmte. Zo worden de bedrijven duurzamer en vergroten 

zij hun economische kracht.
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SAMENWERKING

Samenwerkingen projectleiding

Samenwerking tussen partijen 

Een aardwarmteproject kan niet gerealiseerd worden zonder goede samenwerking. 
Zowel tussen de tuinders onderling, als een goede communicatie met betrokken overheden 

en de bewoners in het gebied. Ook de juiste technische kennis van tuinbouwtechniek en van 
aardwarmteboringen is van groot belang.

De kern is een gezamenlijk en helder doel. Op basis van dat doel is voor de Koekoekspolder een plan 
gemaakt . Vervolgens zijn partijen met elkaar, vanuit een welbegrepen eigenbelang, gaan samenwerken. Door 

de juiste deskundigheid op tijd bij het project te betrekken zijn iedere keer stappen vooruit gezet. Daarbij heeft 
onderling vertrouwen een belangrijke rol gespeeld.

De samenwerking tussen de tuinders is vormgegeven met ondersteuning van LTO Noord en Radboud Vorage, 
onafhankelijke projectleider. De overheden, met name gemeente Kampen en provincie Overijssel, hebben 
deskundigheid ingebracht over vergunningen, communicatie, financiering en risicomanagement.  Het Ministerie EL&I 
en het Productschap Tuinbouw leverden kennis over innovatie en duurzame energie èn een relevant netwerk. Agro 
AdviesBuro heeft een belangrijke rol gespeeld in de tuinbouwtechnische vakkennis, energietechniek en de business 
case. Andere adviesbureaus hebben een bijdrage geleverd op het gebied van geologie, boormanagement en 
-techniek. CLM Onderzoek en Advies BV gaf duurzaamheid en communicatie nader vorm en inhoud. 

Projectdirecteur Radboud Vorage

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de economie en de samenleving. Voor  
het behoud van ons huidige levenspeil moet het bedrijfsleven een omslag maken.  

De tuinbouw is daar al druk mee bezig. 

“Het is absoluut noodzakelijk in Nederland de krachten te bundelen, om onze  
positie op internationale markten te behouden. We moeten echt een draai maken 

naar duurzamer, slimmer en doelgerichter innoveren. Voor baanbrekende  
projecten is een goede samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, 

tuinbouwbedrijfsleven en overheden. Voor het aardwarmteproject in de Koekoeks-
polder is de kennis en samenwerking ook internationaal gezocht, én gevonden.”



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland

Colofon

Aan  het project werkten mee

Provincie Overijssel LTO Noord

Gemeente Kampen Agro Adviesburo

Ministerie EL&I IF-WEP

Kas als Energiebron Daldrup & Söhne AG

Greenhousegeopower CLM Onderzoek en Advies BV

Productschap tuinbouw ELFPO

Meer informatie

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder heeft een schat aan informatie opgeleverd. 
Zowel over geothermie in Oost-Nederland als over samenwerking in de glastuinbouw.  
Een belangrijk deel van deze informatie is te vinden op: www.greenhousegeopower.nl. 

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met  Radboud Vorage, 
projectdirecteur van Aardwarmtecluser BV. E-mail: greenhousegeopower@hotmail.com.

Dankwoord

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Harry Wezenberg en Ronald 
Kalter. zij hebben zich - als vertegenwoordigers van de tuinbouw in 

Koekoekspolder - energiek ingezet voor de realisatie van aardwarmte in 
de Koekoekspolder. Het gebied is hen dankbaar voor deze inzet.

Aardwarmtecluster BV 
P/a: Hartogsweg 6 
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