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Doel van project 

 

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

• De bron operationeel voorjaar 2012 

• Warmte verdelen over drie bedrijven (18 ha.) 

• 66% 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. 7,5 kiloton p.j. 

• Bron ca. 30 jaar gebruiken (afbetalen 15 jaar) 

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



De 3 bedrijven achter dit project 

 Kwekerij Voorhof (René Kalter en Kees Valstar) 

 Gebroeders Vahl (André, Kees en Dries) 

 Ambo Valentes (Klaas en Jacob van den Belt) 



Kern toekomstvisie: 

 
combinatie van   

WKK en aardwarmte 

en externe ‘groene’ CO2 
 



Het principe van aardwarmte  



Porositeit en permeabiliteit  



Boorput ontwerp en 

geologie 



Boorkoppen gebruikt  



Opbouw van een put  



Maximaal 7 aardwarmtebronnen ! 



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 



Het pomphuis en warmtewisselaar 



De boorlocatie 
aan de Hartogsweg, IJsselmuiden 



Mijnbouwlocatie  



Activiteiten op boorlocatie 



Beelden van de locatie (1) 



Beelden van de locatie (2) 



Beelden van de locatie (3) 



Beelden van de locatie (4) 



Beelden van de locatie (5) 



Mud unit en chemicaliën (6) 



Sreens en well-test (7) 



Aanleg warmtenet (8) 



Warmtenet en installaties (9) 



Water/gas scheider (10) 



Besturingssysteem (11) 



Leerpunten project 
 

• Informeer je goed bij andere geo-projecten/platform 
geothermie 

• Communiceer open met je omgeving over je plannen 

• Maar een realistisch plan (investeringen, doorlooptijd, 
opbrengsten en exploitatie/onderhoud) 

• Zorg dat je je papierwerk voor SodM goed voor elkaar 
hebt, neem tijdig contact op met SodM. 

• Breng de risico’s van het project goed in beeld (en dek 
deze waar mogelijk af) 

• Denk goed na over de contractvorm die je afsluit met 
het boorbedrijf en overige aannemers 

• Neem tijd voor de ingebruikname/opstart van de bron 

• Geo-thermie in Nederland zit in het begin van de 
leercurve (houd rekening met post ‘onvoorzien’) 

• Onderschat de complexiteit van een aardwarmteproject 
niet, ondanks het eenvoudige basisconcept. 

 



Vragen en discussie 

www.greenhousegeopower.nl 
 
voor vragen en opmerkingen: 
 
Radboud Vorage 
Projectdirecteur / Aardwarmtecluster 1 KKP BV 
06-51431301 
greenhousegeopower@hotmail.com  
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