
 

 
  

 

Aan de bewoners rond de boorlocatie Wateringseweg 76 
 

 

Poeldijk, 27 augustus 2016  

 

 

Geachte bewoners, 

 

 

Het zal u niet ontgaan zijn; vanaf 10 augustus zijn in iets meer dan een week de boortoren en 

bijbehorende installaties van Drilltec opgebouwd. Zo’n 85 vrachtwagens aan materiaal waren er nodig 

om het geheel samen te stellen. Op donderdagmiddag 18 augustus was de opbouw gereed en werden 

de laatste testen uitgevoerd. De vrijdagmorgen daarop zijn de boorwerkzaamheden gestart. 

 

Volgens de planning zullen er twee putten worden geboord; een productieput waar het warme water 

naar boven wordt gehaald en een injectieput waarin het afgekoelde water weer wordt teruggepompt. 

De boorwerkzaamheden vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en zullen naar verwachting 

ongeveer drie maanden in beslag nemen.  

 

Op dinsdag 23 augustus is de eerste sectie van de eerste put tot 1.040 meter diepte geboord met een 

diameter van 17,5” (circa 45 cm), Hierna is er gestart met het plaatsen van de casings 

(beschermbuizen). Deze casings worden aan de buitenkant met cement opgevuld om er zeker van te 

zijn dat er een goede bescherming is en ondergrondse lagen niet met elkaar in verbinding kunnen 

komen. Naar verwachting zal op zondag 29 augustus worden gestart met het boren van de tweede 

sectie naar ongeveer 2300 meter diepte. Dit duurt ruim een week. 

 

Bij het boren op grotere diepte kunnen er harde lagen worden aangetroffen die meer kracht van de 

boortoren vragen. Deze krachtsinspanning kan gepaard gaan met tijdelijk hoger geluidniveau dan 

normaal. Vanuit de projectorganisatie wordt er alles aan gedaan om de geluidsoverlast zoveel mogelijk 

te beperken.  

 

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen? Stuur dan een berichtje naar 

info@aardwarmtevogelaer.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Directie Aardwarmte Vogelaer  

Léon Lankester 

Henry Janssen 

Klaas Vogel 
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