DUURZAME TUINBOUWPRODUCTEN

De feiten op een rij
Door benutting van aardwarmte wordt door de Geo-Well
telers 32.000.000 m3 minder aardgas verbrand per jaar. Deze
hoeveelheid staat gelijk aan het verwarmen van kassen met een
oppervlakte van 160 voetbalvelden.
32.000.000 m3 minder aardgas verbranden betekent dat de
CO2-uitstoot met 56.000.000 kg verlaagd wordt.

Dit staat gelijk aan:

De Geo-Well telers gaan voor
duurzaamheid tijdens de teelt.
Door gebruik te maken van
aardwarmte nemen we de
verantwoordelijkheid om de
CO2-uitstoot aanzienlijk
te verminderen.
Geo-Well staat voor duurzame
milieuvriendelijke tuinbouw
producten gericht op een
schonere toekomst.

geo-well.nl

De CO2 die vrijkomt bij de productie van elektriciteit voor
36.000 huizen op jaarbasis.

De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van brandstof door
28.000 auto’s per jaar.

Een vermindering van 56.000.000 kg CO2-uitstoot komt ook
overeen met:

De hoeveelheid CO2 die 2.800.000 bomen opnemen en
omzetten in O2 (zuurstof) in één jaar.

Wij zijn er trots op een bijdrage te leveren aan jouw directe
leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Wat is
aardwarmte?
Hoe dieper je in de aarde komt, hoe
warmer het wordt. Deze warmte heet
geothermie oftewel aardwarmte.
Warm water wordt door de Geo-Well
telers vanaf circa 2.000 meter diepte
omhoog gepompt voor het verwarmen
van hun kassen. Het afgekoelde
water wordt terug gepompt naar
dezelfde diepte en wordt door de
kern van de aarde weer opgewarmd.
Zo is er sprake van een duurzame

samen zorgen we voor

Een schonere toekomst
De Geo-Well telers voldoen nu al aan de duurzaamheidsdoelstellingen
van de EU voor 2020, waarbij:
De CO2-uitstoot per bedrijf met minimaal 20% verlaagd wordt.

Er minimaal 20% van het totale energieverbruik afkomstig is van
hernieuwbare energie.
De Geo-Well telers leveren wel 20 tot 90% reductie en
voldoen dus ruimschoots aan de EU-richtlijnen van 2020.

gesloten cirkel.
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Met de aankoop van een Geo-Well product:
Draag je direct bij aan een schonere toekomst.
Verminder je de CO2-uitstoot.

Ga je de opwarming van de aarde tegen.
Verbeter je jouw leefomgeving.
Draag je bij aan een gezondere toekomst voor jezelf en komende generaties.

Kijk voor alle deelnemende telers op geo-well.nl

