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Eerste kilometer geboord
De eerste kilometer van de aardwarmteboring is gerealiseerd. De boorkop
heeft vorige week in het eerste boorgat een diepte van bijna 1100 meter
onder de Koekoekspolder bereikt. Stalen buizen zijn in het boorgat geplaatst
ter versteviging. Daarmee is het eerste deel (sectie) van het eerste gat klaar.
Er is intussen begonnen met het
boren van de tweede sectie van 800
meter. Op ca. 1800 meter diepte ligt
het zandpakket waar het warme
water uit gewonnen gaat worden. In
de komende 2 weken moet het
eerste boorgat geheel geboord en
aangelegd zijn. In de loop van juli zal
het tweede gat geboord worden. In
augustus moet dan de eerste
aardwarmtebron van Oost Nederland
een feit zijn.

Drukke werkzaamheden op de boorlocatie
Op de boorlocatie is het een drukte van belang. Naast het boren zelf moet de
boorspoeling rondgepompt worden. De boorspoeling zorgt ervoor dat het
boorgruis uit het gat omhoog gespoeld wordt. Dit boorgruis wordt door een
geoloog bekeken om meer informatie over de geologie onder de Koekoek te
verkrijgen. Dat is ook handig voor andere tuinders die in de toekomst naar
aardwarmte willen boren. Een klein deel van het boorgruis wordt bewaard,
echter het grootste deel moet afgevoerd worden. Daarnaast moeten de
buizen die het boorgat in gaan
aangevoerd worden. Dus om het
project goed uit te voeren zijn er
diverse vervoersbewegingen
noodzakelijk. Enige hinder voor
het verkeer langs de Hartogsweg
is dan ook niet te vermijden. Voor
de verkeersveiligheid wordt U
verzocht langs de boorlocatie niet
harder dan 30 km te rijden.

Uitkijkpost en excursies
Om de bewoners van de Koekoekspolder de
mogelijkheid te geven om de werkzaamheden
te volgen is er een uitkijkpost geïnstalleerd.
Deze ligt aan de zijkant van de boorlocatie en
geeft een mooi overzicht van de locatie en de
werkzaamheden.
Regelmatig staan er mensen bij de locatie te
kijken. Samen met de drie tuinbouwbedrijven
is besloten om een tweetal excursies te
organiseren voor bewoners van de
Koekoekspolder. Tijdens de excursie krijgt u
uitleg over het project en over de toepassing
van geothermie in de tuinbouw. Daarna zal de
locatie bekeken worden en kunt u vragen
stellen. De excursies zijn op:
Dinsdag
Zaterdag

12 juli van 19.30 tot 21.00 uur
16 juli van 15.00 tot 16.30 uur

Om de excursie goed te laten verlopen is er ongeveer ruimte voor 25
personen. U kunt zich het beste aanmelden voor de excursie via
greenhousegeopower@hotmail.com of via 06-51431301. Op de website van
het project (www.greenhousegeopower.nl) vindt u meer informatie over de
excursies en actuele informatie over het project.

Filmbeelden van de locatie
Een tweetal vrijwillige filmmakers, Gijs Jansen en Albert Plender, maken
filmbeelden van de werkzaamheden op de boorlocatie. Deze beelden zijn via
de website te zien. Regelmatig verschijnen er nieuwe korte filmpjes over de
voortgang van dit unieke project. Zo bent u eenvoudig op de hoogte van de
stand van zaken.

Dit aardwarmteproject wordt ondersteund door Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Ministerie van
EL&I (POP2) en het Productschap Tuinbouw (Kas als Energiebron). Het project is een belangrijk
onderdeel van de verdere verduurzaming van het tuinbouwgebied Koekoekspolder.
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