
 

 
Utrecht-Zuid en Nieuwegein in beeld als 
zoeklocaties voor aardwarmte 
 
Op welke manier is aardwarmtewinning in de provincie Utrecht een veilig en 
betrouwbaar alternatief voor aardgas? Dat is de centrale vraag in het 
onderzoeksproject Lean. Voor een antwoord op die vraag is een proefboring 
noodzakelijk. Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de zuidkant van 
gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen. Het komende half jaar 
wordt in dit gebied naar een geschikte locatie gezocht. 
 
Als het om de energietransitie gaat, heeft de Provincie Utrecht de ambitie om straks tussen 
de twintig en veertig procent van de warmtevraag in te vullen met duurzame energie uit 
aardwarmte. Daarmee biedt aardwarmte als duurzame energiebron mogelijk een hoop 
potentie. De komende drie jaar onderzoekt Lean of de warmtevraag van duizenden inwoners 
op één plek in de provincie gekoppeld kan worden aan een aardwarmtebron.  
 

 
 
De juiste plek 
“De techniek voor Lean is al vaak succesvol toegepast”, zo licht projectmanager Joris 
Peijster toe. De uitdaging ligt hem vooral in het vinden van een geschikte plek voor een 
aardwarmtebron. Daarvoor zijn drie zaken essentieel. Zo moet de benodigde gesteentelaag 
geschikt zijn en op de juiste diepte liggen, er moet een warmtevraag zijn en tenslotte mogen 
de warmtebron en warmtevraag niet al te ver uit elkaar liggen. Er zijn ook gebieden 
uitgesloten vanwege, bijvoorbeeld, de drinkwaterwinning. Onderzoek op basis van 
bestaande geologische data heeft drie zoeklocaties in Utrecht-Zuid, Nieuwegein en langs de 
A12 opgeleverd. Deze maken zowel technisch als economisch gezien de meeste kans.” 
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projecten Lean en Goud  



 
 
Van 8 naar 2 
Eind maart zijn de vakinhoudelijke ambtenaren van onder andere van de gemeente Utrecht 
en Nieuwegein over de nieuwste inzichten geïnformeerd. Daarmee concentreert het 
onderzoek van Lean zich verder in twee gemeenten in plaats van 8. “Hier blijft het niet bij, als 
hert succesvol blijkt kijken we weer naar andere gemeenten in Utrecht”. Omdat aardwarmte 
ook voor hen op relatief korte termijn mogelijk een mooie bijdrage had kunnen leveren in het 
verduurzamen van de energie. Maar dat we ons nu voor het onderzoek op deze zoeklocaties 
richten, wil absoluut niet zeggen dat aardwarmte in de overige gemeenten ineens buiten 
beeld is.” 
 

  
 
Geschikte locatie 
Binnen het gemarkeerde gebied wordt het komend jaar verder gezocht naar een geschikte 
locatie voor een proefboring. Zo’n boring is namelijk nodig om exact vast te stellen wat je op 
een bepaalde diepte aan geologie vindt. Joris: “Als we een geschikte locatie hebben 
gevonden, en de opsporingsvergunning goedgekeurd is, dan volgt een subsidieaanvraag bij 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”  
 
Veilig, haalbaar en betaalbaar 
Volgens de projectmanager zullen omwonenden in deze fase van het onderzoek nog niet 
veel merken. “In samenwerking met gemeenten en provincies doen we nader onderzoek 
naar een geschikte plek. Daarvoor kijken we naar de bestemmingsplannen en wat daar al 
aan leidingen, kabels enzovoorts in de grond zit. Ook gaan we ter plekke in het gebied 
zoeken naar een plek die qua ruimte en omgeving goed in het plaatje past. Binnen een half 
jaar hopen we een plek gevonden te hebben die aan alle voorwaarden voldoet. Als alle data 
bekend zijn, besluiten we of we de volgende stap zetten. Pas als we zeker weten dat het 
veilig, technisch mogelijk en betaalbaar is, vragen we een omgevingsvergunning aan voor 
een proefboring.”  

Onderzoek van Lean 
concentreert zich vanaf april 
2019 op gebied Utrecht-Zuid 
en Nieuwegein.  



 
 
 
 
 
Volg de projecten 
Meer informatie over de vervolgstappen vind je in het stappenplan voor Lean. Volg 
warmtebron.nu voor actuele informatie over de ontwikkelingen omtrent de Utrechtse 
aardwarmteprojecten Lean en Goud. 
 


