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Doel van project

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

• De bron operationeel begin 2012

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

• Ca 2/3 van de benodigde warmte voor de bedrijven 
komt  uit aardwarmtebron

• Stabiele warmtekosten voor de drie bedrijven

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

• Vermindering CO2-emissie met ca. 7 kiloton p.j.

• Bron ca. 30 jaar gebruiken

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



Koekoekspolder 
IJsselmuiden

Koekoeks-

polder



Het principe van aardwarmte 



Porositeit en permeabiliteit 



Maximaal 7 aardwarmtebronnen !



Volop aardwarmte!

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


Kansen voor aardwarmte

• De aarde zit vol met warmte

• Eigen energieleverancier

• Vaste energiekosten

• Veel minder CO2-emissie

• Veel toepassingen: Tuinbouw, industrie, 
woningen, elektra, etc.

• Kleinschaliger en locaal

• Je ziet het bijna niet!



Kern toekomstvisie:

combinatie van  

WKK met aardwarmte

en externe ‘groene’ CO2



De 3 bedrijven en samenwerking

 Kwekerij Voorhof (René Kalter en Kees Valstar)

 Gebroeders Vahl (André, Kees en Dries)

 Gebroeders Van den Belt (Jacob en Klaas)



Samenwerking tuinders

1. Initiatiefgroep (T. Noorland, H. Wezenberg, A. Vahl, W. 
Limburg en R. Kalter)

2. Tuindersbijeenkomsten (LTO)

3. Gemeenschappelijk (gebieds)belang en overheid 
meenemen in traject (opzet werkgroep)

4. Geologische studie (gebied)

5. Kennis delen en analyse inpasbaarheid op de bedrijven

6. Vervolgclusters (duidelijk plan)

7. Businesscase

8. Financiering

9. Oprichten Aardwarmtecluster BV (aandeelhouders en 
afnemers)



Opzet aardwarmte project

- Drie tuinbouwbedrijven

- Integratie aardwarmte met WKK/ketel

- Robuust warmtenet 1.7 km

- Een integrale aansturing via glasvezel

- Tuinders bepalen zelf uitnutting van aardwarmte



Leidingnetwerk



De locatie
aan de Hartogsweg, IJsselmuiden



Mijnbouwlocatie



Beelden van de boring



Aanleg van warmtenet



Het pomphuis en warmtewisselaar



Einddoel 

(afzet duurzaam product)



Dank voor uw aandacht

www.greenhousegeopower.nl

voor vragen en opmerkingen:

Radboud Vorage
Projectdirecteur / Aardwarmtecluster 1 KKP BV
06-51431301
greenhousegeopower@hotmail.com
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