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150 hectare ruimte midden in Greenport Venlo

Glastuinbouwgebied Californië biedt aardwarmte
Tot 4 euro per vierkante meter per jaar besparen op energiekosten? En volop ruimte
om te ondernemen? Kom dan eens kijken op glastuinbouwgebied Californië, middenin
Greenport Venlo. Er is per direct 150 hectare ruimte beschikbaar voor glastuinbouw en
tuinders die zelf met aardwarmte aan de slag willen.
Het glastuinbouwgebied zoekt tuinders die interesse hebben voor nieuwbouw. Er zijn per
direct kavels beschikbaar van 10 tot 40 hectare. Elke tuinder in het gebied kan gebruik
maken van aardwarmte en zo langdurig besparen op één van de grootste kostenposten van
het tuinbouwbedrijf: energie. Tuinders krijgen de mogelijkheid om te participeren in de
aardwarmteprojecten. Zelf aan het roer dus!
Geologie in kaart
Op Californië wordt al sinds 2009 aan aardwarmte gewerkt. Met een seismisch onderzoek is
de geologie van de ondergrond in kaart gebracht. In mei 2012 is gestart met het eerste
doublet. Deze twee eerste boringen zijn succesvol verlopen, want de verwachtingen ten
aanzien van het thermisch vermogen werden ruim overtroffen. Inmiddels is een tweede
productieput in dit gebied recent gereed gekomen.
Besparing 60 miljoen kuub gas
Maar er is ruimte voor meer, uiteindelijk kunnen er zes aardwarmteprojecten gerealiseerd
worden. Dit levert per project een besparing op tot wel 10 miljoen kuub aardgas per jaar.
Daarmee schept glastuinbouwgebied Californië dé kans om energiekosten fors te verlagen
tot in lengte van jaren. En daar plukken de tuinders in het gebied de vruchten van.
Californië is ook om andere redenen aantrekkelijk. In het gebied ligt een gasnetwerk en er
staat bijvoorbeeld een 150 kV station, waarmee het mogelijk is om stroom terug te leveren
aan het net. De combinatie van besparen op energie en elektriciteit maakt het gebied
aantrekkelijk voor belichtende tuinders. Maar ook de nabijheid van een grote afzetmarkt als
Duitsland en Venlo als logistieke hotspot, maken Californië interessant voor ondernemers.
Tuinders zijn van harte welkom om te bekijken of het gebied ook voor hen kansen biedt. Kijk
op de website (www.californie.nu) of stuur een mail naar info@californie.nu om in te
schrijven voor de Tour de Chance op 21 maart aanstaande.
Over Californië
Midden in Greenport Venlo ontwikkelt Californië BV glastuinbouwgebied Californië. Een glastuinbouwgebied dat
volop kansen biedt voor tuinders. Kansen omdat de tuinders in het gebied gebruik (kunnen) maken van
aardwarmte, een duurzame en kostenbesparende vorm van energie. Tegelijkertijd werkt Californië BV aan een
veilige, groene leefomgeving voor omwonenden, aan voldoende werkgelegenheid en innovatieve en duurzame
oplossingen voor het milieu. Dat is goed voor de Nederlandse glastuinbouwsector, de leefbaarheid in de regio en
de provincie Limburg. Californië voor een gezonde toekomst onder glas. Kijk ook op www.californie.nu
Over Greenport Venlo
Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland en
zelfs het meest veelzijdige van Europa. Het gebied is bovendien in negen jaar tijd al zesmaal benoemd tot
logistieke hotspot van Nederland.

----------------------------Voor nadere informatie kunt u zich melden bij Californië B.V. via email: Info@Californie.nu (www.californie.nu) of
bellen met Lodewijk Burghout via tel no: 06-10 37 39 32
In de bijlage vind u twee foto’s van de boortoren van het eerste aardwarmteproject op Californië

