Komkommer- en tomatenteler stapt bewust over op aardwarmte

‘We willen aarde beter achterlaten
en niet alle fossiele energie uitputten’

Komkommer- en tomatenteler Kees Vahl tussen de herfsttomaten: “Als je de kosten omrekent naar aardgas, komen we met aardwarmte 15 jaar lang op 22 cent.
Daarna zakken we naar 6 tot 8 cent per kuub.

Vanaf februari gaan drie groentebedrijven met in totaal bijna 18 ha glas in de Koekoekspolder bij IJsselmuiden aardwarmte
gebruiken om hun kassen te verwarmen. Het traject startte in 2009 en is nu bijna afgerond. Dit is het eerste aardwarmteproject
door een cluster van telers en dat tot stand komt in samenwerking met provincie en gemeente. Tussen de bedrijven komt een
warmtenet en mogelijk een net voor levering en verdeling van duurzame CO2.
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Een monteur legt de laatste hand aan de warmtewisselaars in het pomphuis bij komkommerteler Vahl.
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Tuinbouw
Relatiedagen

energie uitputten’
van de provincie met een looptijd van 15
jaar. De afschrijving en rente bedragen 5%
(rente en afschrijvingen op annuïteitenbasis). Daarbij komen nog de kosten voor de
elektrapomp (100.000 euro), onderhoud en
diverse kosten (75.000 euro). Omgerekend
komen de kosten op 22 tot 23 cent per m3
gas. Deze kosten liggen voor 15 jaar vast.
Daarna blijven alleen nog onderhoud en
elektra over. De prijs voor warmte bedraagt
dan omgerekend nog maar 6 tot 8 cent per
m3 aardgas.
Lankester: “De clusterdeelnemers hebben
ieder recht op een aandeel warm water. Wat
ze daarmee doen is voor eigen rekening.
Dus wie er meer uithaalt, bijvoorbeeld
door het water verder af te koelen, heeft
een hoger rendement en dus goedkopere
energie. Vahl heeft plannen om het water
van 70oC naar 35oC in plaats van de berekende 40oC af te koelen en benut de aardwarmtebond dus beter.”

Projectleider Leon Lankester: “De clusterdeelnemers hebben ieder recht op een aandeel warm water. Wie er meer

Transportleiding van 1,8 km

uithaalt, bijvoorbeeld door het water verder af te koelen, heeft een hoger rendement en dus goedkopere energie.”
Tuinbouw
Relatiedagen
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aan het project. Een daarvan is komkom-

Gassen afvangen

bio-WKK, dit geeft weer extra kansen voor

merkwekerij gebr. Vahl. Dit bedrijf gaat op
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aan de installatie van de warmtewisse-
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opgepompte water over te brengen naar
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Op dit bedrijf is het meest te zien van het
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aardwarmteproject. De putten zijn klaar.

van Vahl. De betrokkenen moeten nog een

Voor het bedrijf steken wat pijpen uit de
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grond van de ringleiding die warm water

installatie er moet komen om het gas uit

gaat vervoeren van de boorput naar de

het opgepompte water te halen en meege-

drie bedrijven met 17,5 ha glas gaat vanaf ko-

telers en afgekoeld water terug van de telers

komen zand uit te filteren.

mend voorjaar aardwarmte gebruiken voor

de grond in.

Het eruit halen van het gas, is een vervolg-

de verwarming van hun kassen. De eerstvol-

De logistieke koppeling van de bedrijven

traject. Lankester: “Het opstarten van de

gende vijftien jaar hebben ze daarmee hun

aan het aardwarmtenet is lastiger dan

bron moet wel overwogen gebeuren. Door

energie voor een stabiele prijs. Het project

die van één bedrijf. Lankester: “Je hebt te
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maken met het transport, de regeltechniek

voorkom je dat zand van de ene in de andere

is ontwikkeld in samenspraak met provincie

en de aardwarmtebronnen. Bij elkaar ligt er
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1,8 kilometer transportleiding tussen het

gas in het water zit. De gassen willen we

eerste en laatste bedrijf. Daarmee moesten

aan de oppervlakte afvangen.” Afhanke-

we door particulier terrein, onder sloten,

lijk van de samenstelling en hoeveelheid,

wegen en bedrijfsterreinen.”

gaat hij dit gas verstoken in een ketel of
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‘Eén van ons gaat zeker’
“De beurs in Hardenberg is dichtbij. Er gaat altijd
wel iemand van ons naar toe om contacten te onderhouden met collega’s en onze leveranciers. We
hebben op dit moment echter zelf niets nodig.”

Het eerste aardwarmteproject in de Koekoekspolder is bijna gereed. Een cluster van

en gemeente die duurzaamheid en een meer
positieve belangstelling voor deze polder
nastreefden.
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