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1 Inleiding 
De Jaarbeurs in Utrecht wordt al circa 20 jaar gekoeld door middel van een 

bodemenergiesysteem (wko). Grondwaterzijdig bestaat het systeem momenteel uit 3 

clusters bronnen. Elk cluster bestaat uit 6 warme en 3 koude bronnen. Uitzondering hierop 

is cluster 1, deze heeft 3 warme en 2 koude bronnen. Een deel van het terrein van 

Jaarbeurs wordt eigendom van de gemeente en er komt nieuwbouw. Hierdoor moeten de 

bronnen van cluster 1 verplaatst worden.  

De nieuwe bronnen worden gemaakt ter plaatse van de Centrum Boulevard, een  

toekomstige corridor van het Stationsplein naar de Jaarbeurs. De planning is om de nieuwe 

bronnen in juli 2015 te realiseren. Deze notitie geeft inzicht in de voorgenomen 

verplaatsing. 
 

2 Bestaande situatie wko 
In figuur 1 is de bestaande situatie weergegeven. De bronnen in cluster 1 moeten alle 5 

worden verplaatst. Er is één vergunning voor drie clusters bronnen. Deze is in 1999 

vergund door de provincie Utrecht. In de bijlage is de volledige vergunning weergegeven.  

 

Samenvatting van de vergunning 

De vergunde hoeveelheden voor het totaal systeem: 

 Maximaal debiet koude levering: 1700 m³/uur 

 Maximaal debiet koude laden: 560 m³/uur 

 Maximale waterhoeveelheid koude laden: 774.000 m³/jaar 

 Maximale waterhoeveelheid koude leveren: 774.000 m³/jaar 

 

Hoewel niet specifiek opgenomen in de vergunning, zijn onderstaande gegevens 

aangehouden voor cluster 1 bij de vergunningaanvraag en effectberekeningen.  

 Maximaal debiet koude levering: 380 m³/uur 

 Maximaal debiet koude laden: 210 m³/uur 
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 Maximale waterhoeveelheid koude laden: 138.000 m³/jaar 

 Maximale waterhoeveelheid koude leveren: 120.000 m³/jaar 

 

Huidig ontwerp en gebruik 

 De huidige bronnen hebben een onderlinge afstand van circa 40 meter.  

 Het huidige koude en warme cluster 1 (hart tot hart) heeft een afstand van circa 

200 meter.  

 Inzet van de bronnen op dit moment: 

o Op dit moment wordt er minder water verpompt dan vergund.  

o Op dit moment wordt niet het volledig vergunde debiet gebruikt.   
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Figuur 1 

Bestaande situatie 

(bron: MER 

stationsgebied) 

Cluster 1 

Prins van  

Oranjehal 



12 maart 2015 

 

64319/HeM/20150312 4 

 

  

Figuur 2 

Bestaande situatie 

(Bron: vergunning 

Jaarbeurs 1999) 
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3 Beoogde situatie 
Er zijn nieuwe bronlocaties gezocht binnen de nieuwe eigendoms grens van Jaarbeurs 

Utrecht.  

 

De x,y coordinaten van de nieuwe bronlocaties moeten nog worden bepaald.  

 

Ontwerp en gebruik nieuwe situatie 

 Om gevoel te krijgen bij de afstand tussen de bronnen: Uitgaande van een 

waterverplaatsing 138.000 m³/seizoen (vergunde situatie voor cluster 1) is de 

thermische straal 50 meter bij 30 meter filterlengte. De benodigde afstand tussen 

het koude en warme cluster is 2,5 groter dan thermische straal en derhalve circa 

125 meter. Dit is voldoende om thermische interactie te voorkomen. Als de 

waterhoeveelheid omlaag gaat, kunnen de bronnen dichterbij elkaar.  

 

De beoogde capaciteit is gelijk aan de huidige vergunning. Beoogde capaciteiten in de 

nieuwe situatie van cluster 1: 

 Maximaal debiet koude laden: 380 m³/uur 

 Maximaal debiet koude leveren: 210 m³/uur 

 Maximale waterhoeveelheid koude laden: 138.000 m³/jaar Maximale 

waterhoeveelheid koude leveren: 120.000 m³/jaar 
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Figuur 3 

Beoogde nieuw 

bronlocaties 
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4 Effecten bronverplaatsing 
De debieten en waterhoeveelheden binnen cluster 1 zijn vergelijkbaar met de vergunde 

hoeveelheden. De bronnen van cluster 1 komen iets dichter bijelkaar ten opzichte van de 

oude situatie. Daarom zullen de zowel de hydrologische als thermische effecten in de 

nieuwe situatie kleiner of vergelijkbaar zijn als in in de vergunning weergegeven.  

 

 
  



12 maart 2015 

 

64319/HeM/20150312 8 

Bijlage 1 
Vergunning  
  




























