Aardwarmteproject Koekoekspolder
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Eigen energie
Eindelijk is het zo ver; de pomp van de aardwarmtebron
kan aangezet worden en de warmte kan naar de kassen
vloeien. Warmte van bijna 2000 meter diepte, waarmee drie
tuinbouwbedrijven worden verwarmd. Niet alleen een uniek
project voor het tuinbouwgebied Koekoekspolder maar voor
geheel Oost-Nederland.
In 2008 schoten de prijzen van energie omhoog en olie en
aardgas bereikten een piek. Een groep tuinders, onder leiding
van Harry Wezenberg, besloot op zoek te gaan naar duurzame
en minder marktgevoelige warmtebronnen. Naar voorbeeld
van een teler in Bleiswijk werd dit in de vorm van aardwarmte
(geothermie) gevonden. Aardwarmte vervangt aardgas als
warmtebron en levert veel minder CO2-uitstoot. Dat past
prima binnen de duurzaamheidsstrategie van de bedrijven.
Het idee van aardwarmte is simpel: Pomp warm water
van ruim 70 °C uit de diepe ondergrond op, verwarm er
tuinbouwkassen mee en pomp het afgekoelde water
weer terug de aarde in, zodat het weer kan opwarmen.
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Niet alleen de tuinders geloofden er in, maar ook Provincie
Overijssel en Gemeente Kampen waren enthousiast.
Samen is het idee uitgewerkt tot realiteit.
De fysieke werkzaamheden voor deze unieke aardwarmteboring begonnen in het voorjaar van 2011. In mei arriveerde
de boortoren en in september werd begonnen met de aanleg
van het leidingnetwerk naar de drie deelnemende bedrijven.
Intussen is de boortoren weer verdwenen en rest alleen
een tweetal boorkelders met wellheads. Ook veel van het
leidingnetwerk is onder de grond verdwenen. Voor velen is
het nu moeilijk voor te stellen wat er aan werk verzet is.
Om toch zichtbaar te maken dat er iets unieks heeft
plaatsgevonden hebben Frits Felix en Radboud Vorage de
werkzaamheden met hun fotocamera vastgelegd. In dit
fotoboek vindt u de meest bijzondere en sprekende foto’s
van dit ambitieuze project. We hopen dat u veel kijkplezier
zult beleven en dat dit fotoboek tot inspiratie mag dienen
voor andere duurzame energieprojecten.
Frits Felix en Radboud Vorage
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Het principe van aardwarmte is simpel, echter bij de realisatie van een
aardwarmtebron zijn veel verschillende deskundigheden noodzakelijk.
Naast kennis over de geologie en de boortechniek is er deskundigheid
noodzakelijk op het gebied van financiering, vergunningen, warmtetechniek,
veiligheid, communicatie en projectmanagement. Een aardwarmteproject kan
niet gerealiseerd worden zonder een goede samenwerking tussen alle partijen.
Bovendien is een goede communicatie met de omwonenden van groot belang.
De tuinbouwondernemers vormden de motor achter het aardwarmteproject.
Op basis van hun visie op duurzaam ondernemen en de afzet van een
kwalitatief hoogwaardig product is een gezamenlijk doel geformuleerd:
2/3 van hun warmtegebruik uit een aardwarmtebron! Op basis van dit doel
is een plan gemaakt en zijn partijen met elkaar, vanuit een welbegrepen eigen
belang, gaan samenwerken. Door de juiste deskundigheid op tijd bij het project
te betrekken zijn iedere keer stappen naar het einddoel gezet. Daarbij heeft
onderling vertrouwen en volharding een belangrijke rol gespeeld.
De samenwerking tussen de tuinders is geïnitieerd vanuit LTO Noord
en ondersteund door Radboud Vorage, een onafhankelijke projectleider.
De overheden, met name gemeente Kampen en provincie Overijssel, hebben
deskundigheid aangeleverd m.b.t. vergunningen, communicatie, financiering
en risicomanagement. Vanuit het Ministerie EL&I en het Productschap
Tuinbouw is kennis en een netwerk aangeleverd over innovatie en
toepassing van duurzame energie.
De aardwarmteboring is uitgevoerd door Daldrup & Söhne AG. Agro AdviesBuro
en COGAS hebben een belangrijke rol gespeeld bij het leveren van tuinbouwtechnische vakkennis en energietechniek. Voor het boormanagement is
een beroep gedaan op Well Engineering Partners. Ook andere deskundigen
en adviesbureaus hebben een bijdrage geleverd, bijvoorbeeld op het gebied
van geologie, duurzaamheid en communicatie. Zonder deze bundeling van
deskundigheid is het niet mogelijk een dergelijk complex project te realiseren.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Minister M.J.A. van der Hoeven opende op 30 augustus 2010 de nieuwe tuinbouwkas van Mts. Gebroeders Vahl. Op de eerste rij Gedeputeerde Theo Rietkerk, tuinder André Vahl minister Maria van der Hoeven en Ronald Kalter (tuinder)
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1 I ntroductie ondernemers/
initiatiefnemers
Onder bezielende leiding van Harry Wezenberg en Ronald
Kalter is een groep tuinders in de Koekoekspolder enthousiast
geworden voor aardwarmte. Een geologische studie gaf aan
dat er meerdere aardwarmtebronnen in het gebied mogelijk
zijn, tot wel 7 stuks. Om dat potentieel goed te kunnen
benutten is vroegtijdig afstemming gezocht. Al snel werden
2 groepen van tuinders (clusters) gevormd die het plan verder
uitwerkten.
In 2010 besloten de eerste drie bedrijven (Mts. Gebroeders
Vahl, Ambo Valentes en Kwekerij Voorhof) de stap te wagen
en zij richtten gezamenlijk de eerste Aardwarmtecluster BV
van Nederland op. André, Dries en Kees Vahl hebben een
glasgroentebedrijf van ongeveer 7 hectaren. Kees Valstar en
René Kalter zijn actief op Kwekerij Voorhof en telen daar ruim
4 hectaren komkommers. Richard Wezenberg en Richard
Juffer moesten door de EHEC-crisis afstand doen van hun
bedrijf. Dat werd in 2011 overgenomen door Klaas en Jacob
van den Belt, die er nu 6,5 hectaren pruimtomaten kweken.

Harry Wezenberg, initiator van aardwarmte in de Koekoekspolder

Radboud Vorage, projectdirecteur

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Dries Vahl en Richard Juffer

Richard Juffer en Richard Wezenberg van Ambo Valentes

Kees Valstar (Kwekerij Voorhof), Richard Juffer en André Vahl

Kees Vahl nabij de boorlocatie
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Eerste cluster van tuinders; Dries Vahl, André Vahl, Richard Juffer, Kees Vahl en Kees Valstar

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Oprichting eerste Aardwarmtecluster BV, Wethouder Pieter Treep, gedeputeerde Theo Rietkerk, Richard Wezenberg, Richard Juffer, René Kalter (Kwekerij Voorhof), Dries Vahl, Radboud Vorage en André Vahl (knielend)
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Tekenen overeenkomsten met Gemeente Kampen en Provincie Overijssel

Taartjes bij oprichting Aardwarmtecluster BV

Gezamenlijke lunch in de nieuwe kas

Maria van der Hoeven legt uit dat dit het eerste project is dat gebruik maakt van de Rijksgarantieregeling

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Luchtfoto van een deel van het tuinbouwgebied Koekoekspolder in IJsselmuiden
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2 T uinbouwgebied
Koekoekspolder
De Koekoekspolder is een tuinbouwgebied gelegen in
IJsselmuiden, gemeente Kampen. Er liggen moderne
glastuinbouwbedrijven die zich richten op milieuvriendelijke
productie van groenten zoals: tomaat, komkommer en paprika.
Ook komen er diverse aardbei- en witlofbedrijven voor.
Samen omvatten deze bedrijven ca. 100 hectare aan
glasoppervlakte. Het gebied heeft ruimte om uit te groeien
tot ruim 200 hectare glas.
De wegenstructuur is de laatste jaren opgeknapt en ook is de
energie-infrastructuur gemoderniseerd. Logistiek is het gebied
goed ontsloten en is er in de nabijheid een agro-logistiek
centrum. Dat glastuinbouw ook mooi kan zijn is goed te zien in
Koekoekspolder. Kassen worden afgewisseld met pittoreske
doorkijkjes en met natuurlijke waterpartijen. Er is veel te zien
en te beleven in Koekoekspolder!

IJsselmuiden gemeente Kampen

Koekoekspolder is een tuinbouwgebied met een ruime traditie en ontwikkelingsmogelijkheden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Kassen en water zijn twee karakteristieken van Koekoekspolder
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Modern tuinbouwbedrijf in Koekoekspolder

Ruimte om te ondernemen

Er is ook ruimte voor wateropvang en natuur

Pittoreske doorkijkjes in het kassengebied

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Blik op het bedrijf van de gebroeders Vahl
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3 D
 eelnemende
tuinbouwbedrijven

Vahl
Het bedrijf ‘Gebroeders Vahl’ is reeds lange tijd verbonden aan
de Koekoekspolder. In 1950 werd de basis gelegd met de teelt
van vollegronds-groente, in het bijzonder de witlofteelt.
Een belangrijke uitbreiding vond in 2003 plaats, waarbij met
het bouwen van nieuwe kassen een modern bedrijf van
4,8 hectare ontstond.
De gebroeders hebben in 2010 het bedrijf verder uitgebreid
naar 7 ha. Het bedrijf is bijzonder actief met het optimaliseren
van het kasklimaat. Eén afdeling van het bedrijf heeft
sinds kort luchtslangen gekregen, naar voorbeeld van de
komkommerproef op het Improvement Centre in Bleiswijk.
Met deze technologie wordt het energiegebruik teruggebracht.
Ook maakt Vahl gebruik van energieschermen en is het zeer
actief op het gebied van biologische gewasbescherming.

Kees Vahl wordt geïnterviewd door Marc-Robin Visscher van Radio 1

Het bedrijf van Vahl is naast energie ook vernieuwend op
het gebied van automatisering. Daarbij valt te denken aan
een robot die dozen met komkommer of tomaat klaarmaakt
en op de pallets zet. De aardwarmtecentrale staat vlak naast
het bedrijf van Vahl. Ook de aardwarmtebron ligt op het
terrein van Vahl. Daarmee kan Vahl een uniek gewas telen
voor de consument die veel waarde hecht aan milieu en
duurzaamheid.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Nieuwe energie zuinige kas van gebroeders Vahl in aanbouw
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Kasdek dat extra veel licht doorlaat
Plaatsen van beglazing

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Sorteren en inpakken van komkommers

Zorg voor het gewas

18

Registratie van werkzaamheden in het gewas
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Robot zorgt voor het stapelen van dozen met product

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Product gereed voor de export
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3 D
 eelnemende
tuinbouwbedrijven

Van den Belt
Klaas en Jacob van den Belt zijn geboren en getogen in de
Koekoekspolder. Ze hebben beiden een eigen tuinbouwbedrijf
waar ze tomaten telen. In 2011 zijn ze gestart met een
gezamenlijke derde vestiging waar ze een speciale soort
pruimtomaten telen. Deze pruimtomaten worden op het
voormalige bedrijf van Ambo Valentes geteeld, dat speciaal
voor die reden is aangekocht.
De pruimtomaten die er geteeld worden zijn van het ras
Intense. Deze tomaten hebben de unieke eigenschap dat
ze het vruchtvocht vasthouden. Daardoor is deze tomaat
bijzonder geschikt om te snijden voor de foodservice industrie.

Klaas van den Belt, nieuwe deelnemer

Omdat de gebroeders van den Belt deel uit maken van
het aardwarmteproject wordt deze pruimtomaat ‘extra’
duurzaam geteeld. Dit is een duidelijke meerwaarde voor
het product.

Jacob van den Belt, nieuwe deelnemer

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Klaas en Jacob en hun nieuwe warmtebuffer in aanbouw
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Bloem van pruimtomaat
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Kas wordt gereed gemaakt voor nieuw gewas

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Kwekerij Voorhof aan de Woldweg

24

Aardwarmteproject Koekoekspolder

3 D
 eelnemende
tuinbouwbedrijven

Voorhof
Voor jonge en frisse komkommers moet je bij Kwekerij Voorhof
zijn. Er worden jaarlijks 4 keer nieuwe komkommerplanten
gezet. Dat levert komkommers op in de gewichtsklasse van
350 tot 400 gram. Een belangrijk deel van de afzet is gericht
op de Britse markt.
Kees Valstar is eigenaar van het bedrijf en René Kalter is
de bedrijfsleider. Samen zorgen ze er voor dat het bedrijf
optimaal draait. Door het gebruik van een automatisch
transportsysteem wordt de arbeid verlicht. Door een
uitgekiende bedrijfsopzet kunnen alle werkzaamheden
efficiënt uitgevoerd worden.

Kees Valstar bij aanleg boorlocatie

Op het gebied van duurzaamheid is het bedrijf erg actief.
Door gebruik te maken van energieschermen wordt het
energieverbruik al behoorlijk verminderd. Het water voor de
planten wordt 100% gerecirculeerd, zodat er niets geloosd
hoeft te worden. Met aardwarmte maakt het bedrijf een
volgende stap naar meer duurzaamheid. Het wil de ‘groenste’
komkommer van Nederland kweken!

René Kalter bij aanleg boorlocatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Komkommers gereed maken om in te pakken
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Werk aan het gewas
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Komkommers worden op maat gesorteerd

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Innovatieve warmtetechniek
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Deze ketel kan het wat rustiger aan gaan doen!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Figuur 1.2 ZW-NO structurele dwarsdoorsnede door Nederland. De rode ellips geeft de situatie onder de Koekoekspolder aan.
Geologische informatie met beoogde productielaag onder Koekoekspolder
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4 Aardwarmte
Wat is aardwarmte?
Aardwarmte (geothermische energie) komt voor in de diepe
ondergrond 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 in de bodem met 3 graden Celsius voor
iedere 100 meter diepte. In de Koekoekspolder is het water
op 2 kilometer diepte ongeveer 70 graden Celsius. 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 aanwezig.
Er is wel elektriciteit nodig om het warme water op te pompen
en over de tuinbouwbedrijven 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 de jaarlijkse CO2-uitstoot
•	Goed te combineren met andere energiebronnen, zoals
Warmtekracht Koppeling (WKK)
•	Een stabiele energieprijs voor de tuinbouwbedrijven
•	Een aardwarmtesysteem kan wel 30 jaar meegaan.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Hoe werkt een 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 1950 meter diep
de grond in gaan. De laatste 100 tot 150 meter van de buizen
hebben zeefachtige openingen (screens) waardoor het warme
water uit de ondergrond in de buis kan lopen.
Door de waterdruk op die diepte stijgt het water in de buis
van nature tot circa 50 meter onder het maaiveld.
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 350 meter onder
water en pompt het warme water omhoog. Dat warme water
wordt naar de aardwarmtecentrale gebracht die naast het
bedrijf van de gebroeders Vahl staat. In 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.

31

De kern van de aarde is warmer dan 5000 graden, meer dan 99% is warmer dan 300 graden

Geologische structuur van de bodem onder Koekoekspolder
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De aarde heeft een gigantische hoeveelheid warmte beschikbaar

Aardwarmteproject Koekoekspolder

Bij aardwarmte wordt het afgekoelde water weer teruggebracht

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

In de aardwarmtecentrale wordt de warmte over de tuinbouwbedrijven verdeeld
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Schematische weergave van boorlocatie aan de Hartogsweg in IJsselmuiden
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5 Aanleg boorlocatie
Om te kunnen boren moet een boorlocatie aangelegd
worden, want een boortoren heeft veel ruimte nodig.
Naast de boortoren moet er ruimte zijn voor: boorkoppen,
boorstangen, buizen, pompen die de boorvloeistof rond
pompen, schudders en zeven die de boorvloeistof reinigen,
generatoren, opslag van materialen en kantoren. Ook moet
er ruimte zijn om geologische monsters te onderzoeken en
de boorvloeistof te controleren. Op een boorlocatie werken
8 tot soms wel 20 personen die de activiteiten uitvoeren
en naar de geologie en de veiligheid kijken.
In Koekoekspolder is gekozen om met boorkelders te werken.
Dat vormt een stabiel punt voor de boortoren van waar
geboord kan worden. De boorkelders worden voorzien van
een ‘conductor pipe’ om de uiteindelijke buizen goed naar
beneden te kunnen begeleiden. Rond de boorkelders wordt
een vloeistofdichte asfalt vloer aangelegd. De boorlocatie
is voorzien van opstaande randen en heeft een eigen
afwateringsysteem. Zo kan geen boorvloeistof in het
milieu terecht komen.

Het gehele team van het Boorproject, 4 februari 2011

Na afronding van de boorfase kan een groot deel van de
boorlocatie afgebroken worden. Het belangrijkste deel,
de twee putten zitten diep in de grond. Ook de pomp hangt
onder de grond. Alleen de kelders met een stuk asfalt blijven
zichtbaar achter. Na afronding hebben aardwarmtesystemen
dan ook nauwelijks invloed op het landschap of hun omgeving.

Richard Juffer, Kees Vahl, Andreas Tönies en Kees Valstar met het getekende boorcontract

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Gereed maken van boorlocatie

Uitgraven boorkelders

Aanleg afwatering van boorlocatie

Eerste conductor is gezet

Aardwarmteproject Koekoekspolder

Vlaklegging boorlocatie

Asfalt voor de boorlocatie

Aanleggen van een rand om de boorlocatie

Laswerkzaamheden aan conductor pipe

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Bekisting van boorkelders

Betonnen boorkelder uitgehard

Gewapend beton voor de voetafdruk van de boortoren

Beton voor voetafdruk van boortoren
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Storten beton keldervloer

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Startbijeenkomst voor de boring, 28 april 2011. Radboud Vorage, Kees Vahl, Theo Rietkerk, Helga van Leur, Pieter Treep en Karl Daldrup
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6 Boorwerkzaamheden
Met de komst van de B12 boortoren van Daldrup & Söhne
AG in mei 2011 kon de boring daadwerkelijk beginnen.
Met 3 kranen moest de boortoren boven de boorkelder
gehesen worden en precies op de juiste plaats neergezet
worden. Het opbouwen van een boortoren neemt al gauw
2 tot 3 weken in beslag. Nadat alle apparatuur aangesloten
was kon op 28 mei de boor daadwerkelijk de grond in.
Boren gebeurt in stappen. Nadat een sectie geboord is
worden de boorkop en de boorstangen uit het gat gehaald.
Vervolgens laat men de buizen (casing) in het gat zakken.
Zodra alles netjes op z’n plek zit wordt met druk cement
tussen het boorgat en de casing geperst. Zodra de cement
hard geworden is kan de volgende sectie geboord worden.
Op 10 juli bereikte de boorkop een diepte van 1947 meter.
Nadat de screens geplaatst waren werd er warm water van
meer dan 70 graden opgepompt. Daarmee was winbare
aardwarmte aangetoond.

Interview van Helga van Leur met Kees Vahl en Radboud Vorage

Nadat de boortoren verplaatst was boven de tweede
boorkelder kon het gehele proces zich herhalen. Eind juni werd
met de boring van de tweede put begonnen. Ook deze boring
verliep voorspoedig. Op 30 augustus was de boorkop op een
diepte van 1924 meter aanbeland. Nadat de casing afgebouwd
was en alles getest, kon de boortoren afgebouwd worden.
Eind september lag de boorlocatie er weer leeg en verlaten bij.

Projectbord op de locatie met betrokken partijen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Koomey closing unit

Centrilizers voor casing

Mud tanks voor boorgruis

Bedieningspanel boortoren
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Installeren van Blow Out Preventor

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Plaatsen van B12 boortoren boven boorkelder
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Specialisten aan het werk

Boortoren in de takels

Plaatsen van boortoren is precisie werk

Boorvloeistof wordt gezeefd en hergebruikt

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Wisselen van boorstangen

Boorstangen gereed voor gebruik

Buizen (casing) worden aangeleverd

Buizen (casing) gereed om geplaatst te worden

Detail van schroefdraad op casing

Casing wordt gecementeerd in het boorgat

Boorlocatie overdag

Booractiviteiten, 24 uur per dag

Boorlocatie by night

Aardwarmteproject Koekoekspolder

Het plaatsen van een nieuwe boorstang

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Brandweer brengt een bezoek aan de boorlocatie
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Boorkop gebruikt bij het maken van het boorgat
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Karl Daldrup, Henny Cornelissen (WEP) en Bert-Jan Koers (WEP) op locatie

Radboud Vorage (Greenhouse Geo Power) met op de achtergrond de boorlocatie

Karl Daldrup legt werkzaamheden op boorlocatie uit

Safety meeting voor begin werkzaamheden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Top drive van boortoren
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Boortoren met hijsblok
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Hijskraan voor werkzaamheden op boorlocatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

51

Toelichting vanaf het uitkijkplatform

52

Aardwarmteproject Koekoekspolder

Excursie naar boorlocatie

Uitleg over geothermische boring

Onderzoek van geologische monsters

Verzamelen van bodem monsters tijdens de boring

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Werkzaamheden aan het hijsblok
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Installeren van washingtool
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Werkzaamheden op boorlocatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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‘Stoom’ tijdens eerste welltest
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6a De welltest
Het belangrijkste moment bij een aardwarmteboring is
waarschijnlijk de welltest. Een aardwarmteboring vraagt om
een grote investering, maar het resultaat is niet altijd zeker.
Immers ondanks alle onderzoek van geologen en andere
specialisten kan het voorkomen dat er geen of weinig winbare
aardwarmte wordt aangetroffen. Dan is de gehele investering
niet rendabel en moet met het project gestopt worden.
Bij een welltest wordt gekeken hoeveel water per uur
opgepompt kan worden en wat de temperatuur van het water
is. Bovendien wordt er gekeken naar de samenstelling van het
water en of er eventueel opgeloste gassen mee naar boven
komen. Een goede welltest vraag wel 3 dagen van pompen en
meten.

René Kalter en André Vahl na welltest

Aan het begin van de welltest in Koekoekspolder was het
al snel duidelijk dat er warmte om hoog kwam. De warme
waterdamp was goed te zien boven de opvangcontainer.
Na 3 dagen van testen bleek dat er ongeveer 140 m³ per uur
opgepompt kon worden en dat de temperatuur van het water
ruim boven de 70 graden Celsius was. Dat was een mooi
resultaat.

Welltest heeft aanwezigheid aardwarmte aangetoond

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Bekabeling voor ESP-pomp

Warm water tijdens welltest
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Vastleggen resultaten van welltest
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Opstelling tijdens welltest

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Bemonstering van productiewater voor analyse
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Unit voor het vastdraaien van productiebuizen
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6b Monteren wellheads
Een belangrijk onderdeel van aardwarmteputten is de
wellhead. De wellhead zit boven op de casing en kan de
put geheel afsluiten. De wellhead, of in goed Nederlands
‘bronkop’, is de scheiding tussen de diepe ondergrond en het
bovengrondse leidingsysteem. Tijdens het produceren staan
de afsluiters open. Is het aardwarmtesysteem tijdelijk buiten
dienst dan kan de afsluiter op de wellhead gesloten worden.
Het installeren van een wellhead is een precies werkje.
Alle onderdelen moeten precies op elkaar passen, want dan
kan de wellhead grote drukken weerstaan, tot wel 5000 Psi.
Daarnaast wordt de opvoerbuis en de bronpomp (ESP-pomp)
in de wellhead afgehangen. Ook de elektriciteitsvoorziening
voor de bronpomp moet via de wellhead de put in gaan.
De wellheads staan in Koekoekspolder in de boorkelders
en zijn daarmee grotendeels aan het zicht onttrokken.

Plaatsen wellhead in boorkelder

Onderdelen van wellhead

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

61

62

Montage van afsluiters op wellhead

Moeren en bouten

Onderdeel van ESP-motor

Wellhead met hoge druk afsluiters
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Montage onderdelen wellhead.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Pompen en warmtewisselaars in de aardwarmtecentrale
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7 De aardwarmtecentrale
Het kloppende hart van het aardwarmtesysteem is de
aardwarmtecentrale. In dit gebouw arriveert het warme
water uit de productieput. Via de waterbehandelingsinstallatie
gaat het warmte water naar de warmtewisselaars.
In de warmtewisselaars wordt de warmte overgezet naar
het warmtenet dat naar de drie tuinbouwbedrijven gaat.
Naar verwachting wordt het warme water van ruim 70 graden
Celsius teruggekoeld tot 30 á 35 graden. Het afgekoelde
bronwater wordt, nadat het gefilterd is, met behulp van een
pomp teruggebracht naar de injectieput. Daar verdwijnt
het weer naar dezelfde geologische laag vanwaar het water
opgepompt was. De cirkel is weer rond.
In de aardwarmtecentrale bevindt zich ook de centrale
sturingscomputer. De individuele tuinbouwbedrijven kunnen
straks hun warmtevraag opgeven bij de centrale computer.
Deze zal het aanbod van warmte uit de bron vervolgens
optimaal over de 3 bedrijven verdelen. Omdat de bedrijven
de bron gezamenlijk exploiteren kunnen ze de bron veel
beter benutten dan een individueel bedrijf. Door een goede
samenwerking zal het rendement van de bron stijgen!

Aardwarmtecentrale aan de Hartogsweg 6 in IJsselmuiden

Dakconstructie aardwarmtecentrale

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Oude warmteopslagtanks maken ruimte voor aardwarmtecentrale

Stalen constructie van aardwarmtecentrale

Warmtewisselaar uit Zweden staat nog ingepakt

Warmtewisselaar wordt naar binnen getransporteerd
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Laswerkzaamheden aan leidingen in aardwarmtecentrale

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Pomp die de warmte naar de bedrijven brengt
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Voorgeïsoleerde leidingen liggen klaar om gelast te worden
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8 Het warmtenet naar
de drie bedrijven
De warmte die de bron produceert is meer dan er op een
afzonderlijk tuinbouwbedrijf gebruikt kan worden.
Daarom werken de drie bedrijven van Maatschap Vahl,
Gebroeders van den Belt en Kwekerij Voorhof samen.
Onderdeel van die samenwerking is het koppelen van de
bedrijven via een warmtenet, dat specifiek gemaakt is voor
aardwarmte. Dat is nog nergens in Nederland op die manier
aangelegd.
De totale lengte van het warmtenet is meer dan 1,5 kilometer
en bestaat uit twee leidingen. De ene leiding verzorgt de
aanvoer van het warmte water en de andere leiding brengt
het afgekoeld water weer terug naar het pomphuis.
Daarnaast ligt er een glasvezelleiding die aangesloten is op
de klimaatcomputers van de bedrijven. Via de glasvezelleiding
kunnen de bedrijven hun warmtevraag doorgeven. Vanuit de
aardwarmtecentrale wordt dan voor de benodigde warmte
gezorgd. Als er meer warmtevraag is dan aanbod uit de
aardwarmtebron dan wordt de warmte eerlijk verdeeld over
de drie tuinbouwbedrijven.
De drie tuinbouwbedrijven hebben door toepassing van
energieschermen het gebruik van energie al beperkt.
Daarnaast hebben ze geïnvesteerd in technische
voorzieningen om het bronwater van ongeveer 70 graden
zo veel mogelijk uit te koelen. Hoe meer warmte ze uit dit
water gebruiken, des te minder ze warmte uit aardgas nodig
hebben. De drie bedrijven werken samen om hun kennis op
het vlak van benutting van aardwarmte te vergroten.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Hoekstukken voor leidingnetwerk

Lassen in de wei
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Hoekstukken warmtenetwerk

Laswerk in de buitenlucht

Kopstukken leidingnetwerk

Gestuurde boring

Aan elkaar lassen van leidingstukken

Isolatie afpersen tussen leidingstukken

Leiding gereed om in te graven

Warmte-aansluiting naar de kas

Hoofdaansluiting bij de tuinder

Aardwarmteproject Koekoekspolder

Apparatuur voor gestuurde boring

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

71

Tomaten in energiezuinige kas bij Vahl
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9 Het duurzame product
Het kweken van groente in de kas is topsport.
Het belangrijkste voor een plant is dat hij in een prima
klimaat staat. De temperatuur moet goed zijn, het moet
niet te vochtig of te droog zijn, er moet voldoende zonlicht
zijn en de ventilatie moet op orde zijn. Daarnaast moet
de plant voldoende water en voedingsstoffen krijgen.
Zonder deze groeicondities zal het gewas niet goed
kunnen produceren.
Voor de bevruchting van het gewas worden hommels
ingezet. Daarnaast zijn de tuinders actief met biologische
bestrijding om schadelijke insecten op een natuurlijke
wijze in toom te houden. Door terughoudend met
gewasbeschermingsmiddelen om te gaan is het product
schoon als het de tuinbouwbedrijven verlaat.
Daarnaast zorgen de bedrijven dat de tomaten en
komkommers snel klaar gemaakt worden voor transport
en waar nodig gekoeld, zodat de versheid zo lang mogelijk
behouden blijft.

Trostomaten op hun best

Zorg voor de medewerkers staat ook hoog in het vaandel op
de bedrijven. Zwaar werk is grotendeels geautomatiseerd
of gerobotiseerd. Daarnaast werken de medewerkers op
hygiënische wijze. Op die manier wordt voorkomen dat
plantenziekten binnen het gewas kunnen verspreiden of dat
de kwaliteit van het product minder wordt. Kwaliteit staat
voorop bij de drie bedrijven.

Verse komkommers

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Afrijpende tomaten
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Komkommers aan de plant
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Natuurlijke bestuiving met hommels

Oogsten van tomaten

Tomaten na vruchtzetting

Vers vanuit de kas

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Jonge komkommerplanten van Fortaplant

Bloem van komkommerplant

Roofmeid als biologische bestrijding

Komkommers voor de export
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Tomaten worden met zorg geoogst

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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174: Fotobijschrift behorende bij deze foto

Levering van bronwater-behandelingsinstallatie om gas te verwijderen
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10 Slot
Nu de bron aangelegd is kan de pomp aan en kan de
warmte opgepompt worden. De eerste maanden zal
echter de aardwarmtebron nog uitgebreid getest worden.
Een aardwarmtebron is onderdeel van een geologisch
systeem. Duidelijk moet worden hoeveel water precies
opgepompt kan worden en hoeveel water bij welke drukken
weer geïnjecteerd kan worden. Aardwarmte is een nieuwe
technologie in Nederland en er moet nog veel geleerd worden.

‘ontdekkingsreis’ afgelegd. Daarbij is veelvuldig met
experts en deskundigen uit verschillende disciplines
gesproken en bleek er veel enthousiasme voor aardwarmte.
Door de grote aantallen bezoeken en excursies naar de
boring in Koekoekspolder is al veel van deze kennis en
het enthousiasme gedeeld. De komende jaren zal de
‘ontdekkingsreis’ verder vervolgd worden en zal de
slogan van het project onverminderd blijven gelden:
“alleen ga je sneller, samen kom je verder!”.

In de eerste fase wordt de bron ook ‘schoon’ geproduceerd.
Bij dit schoonproduceren wordt de zandlaag rond de screens
(zeefachtige buizen in productielaag) geleidelijk ontdaan van
kleine zanddeeltjes en resten die verstoppingen kunnen
geven. Op termijn wordt de doorstroming in de productielaag
beter. Het opgepompte water wordt bovengronds bovendien
gefilterd, zodat duidelijk is of er nog deeltjes meekomen.
Daarnaast zorgen de filters ervoor dat de injectieput niet
vervuild. Een aardwarmtebron moet met veel zorg behandeld
worden.
De komende maanden zal ook het warmtenet verder uitgetest
worden. Gaan alle dingen die op papier uitgewerkt zijn ook in
de praktijk werken? Gaat bijvoorbeeld de procescomputer alle
warmte op een efficiënte en transparante manier verdelen?
Er zijn nog geen goede voorbeelden van aardwarmtenetten,
dus alles zal in de praktijk bewezen moeten worden. Het werk
aan het aardwarmtesysteem is dus nog lang niet af.
Een aardwarmteproject lijkt in veel opzichten op een reis:
je kent het doel, maar je weet niet wat je onderweg tegen
komt. De afgelopen jaren is al een groot deel van die
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Filters moeten zorgen dat de leidingen niet vervuilen
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Léon Lankester (Agro AdviesBuro) bekijkt stroomschema

Harry Ottink (COGAS) bij de procescomputer

Jacob van Beek (COGAS) inspecteert de afsluiters

Drukventielen op het warmtenet
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Temperatuurmeting aan de warmtewisselaar

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
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Aan het project werken mee:

Colofon
Dit aardwarmteproject was niet mogelijk geweest
zonder de steun en inzet van een groot aantal mensen
en instanties. De belangrijkste initiatiefnemers en
bestuurders staan met naam vermeld bij de diverse
foto’s in dit boek. Een bijzondere vermelding verdienen
de heren Roelof Migchelsen en Arnout Potze van
Provincie Overijssel en de heer Piet Romkes van
Gemeente Kampen. Zij hebben het project drie jaar lang
met raad en daad bijgestaan. Ook een woord van dank
gaat uit naar Jolanda Mourits en Jan Smits van de Kas
als Energie Bron (samenwerking tussen het Ministerie
van Economische zaken Landbouw en Innovatie en
het Productschap Tuinbouw. Tenslotte een woord van
dank voor Laura van der Molen (ELenI) en Paul Ramsak
(Agentschap NL) met betrekking tot hun inzet voor de
totstandkoming van de Rijksgarantieregeling.
Het aardwarmteproject in Koekoekspolder heeft een
schat aan informatie opgeleverd over de mogelijkheden
van geothermie in Oost-Nederland en over samenwerking in de glastuinbouw.
Een belangrijk deel van deze informatie is te vinden
op de website: www.greenhousegeopower.nl.
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Voor meer informatie over dit project kunt u contact
opnemen met de heer R. Vorage, projectdirecteur van
Aardwarmtecluser BV. De heer Vorage is te bereiken
via greenhousegeopower@hotmail.com.
Aardwarmtecluster BV is gevestigd:
p/a Hartogsweg 6
8271 PE IJsselmuiden
Nederland
Met ondersteuning van:
			
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
Fotografie:
Frits Felix, www.felixfoto.nl en Radboud Vorage
Vormgeving en realisatie:
Jos Huberts, Brainstorm.nl
Maart 2012
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Ontwerp van de aardwarmtecentrale door Agro AdviesBuro
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Dit fotoboek is uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de eerste aardwarmtebron in de Koekoekspolder op 30 maart 2012.
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