Over GTD
De urgentie
De urgentie van de energietransitie neemt elke dag verder toe. Onze CO₂-uitstoot
moet in 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990 en 1.5 miljoen
huishoudens moeten aardgasvrij zijn. Geothermie levert CO₂-vrije warmte, en is cruciaal
voor de verduurzaming van de warmtevraag en draagt bij aan onze energieonafhankelijkheid. Het is een lokale en essentiële warmtebron in de nationale
energiemix van de toekomst en moet nu duurzaam worden opgeschaald.
TU Delft, Aardyn, Shell en EBN doen een belangrijke stap vooruit in de energietransitie
en leggen een geothermische bron aan op de campus van TU Delft, onder de naam
Geothermie Delft. Deze bron voorziet zowel de campus als een aantal wijken in Delft
van duurzame warmte. Een uniek project waarbij onderzoek en bedrijfsleven
samenkomen, op een cruciaal moment in de energietransitie. 

De unieke plek
Geothermie Delft is een uniek project, waarbij een duurzame geothermische bron op
TU Delft Campus wordt geëxploiteerd en tegelijkertijd real time is gekoppeld aan een
groot wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de TU Delft. Daarmee is het een
uniek voorbeeldproject, waarmee we onderzoek doen naar het veilig en verantwoord
opschalen van geothermie in de gebouwde omgeving.

Het momentum
Door de samenwerking tussen onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en de stedelijke
omgeving van Delft doet zich de unieke kans voor om wetenschappelijke kennis over
geothermie door te ontwikkelen in een complexe stedelijke omgeving. En geothermie
direct in de praktijk te brengen door alle bewoners en bezoekers van de
universiteitscampus en een groot deel van de stad Delft te voorzien van duurzame
energie. Het is een unieke kans voor Nederland om deze noodzakelijke technologie en
innovatie nog verder te ontwikkelen. Het maakt Delft trots omdat dit een belangrijke
stap voorwaarts is naar een duurzame CO₂-vrije campus en stad.
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Plaatsen bouwhekken
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testwater
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Aanleg water en elektra
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Beton en asfalt aanleggen
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Opbouw boortoren

JULI
Storten betonvloer
fundering

Installatie conductor

NOVEMBER
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Over GTD
Over het BLVC plan
BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie. Geothermie Delft zet in op het voorkomen en
beperken van overlast op het gebied van bereikbaarheid,
leefbaarheid en veiligheid. Onder bereikbaarheid verstaan we onder
andere: verkeersveiligheid, verkeershinder, bereikbaarheid.
Leefbaarheid gaat over bijvoorbeeld geluids-, licht, geuroverlast. En
veiligheid gaat over de omstandigheid voor mens en milieu.

In deze presentatie wordt verteld welke maatregelen voor de
omgeving van het GTD-project zijn genomen omtrent BLVC in de
eerste twee fases van het project. Door de omgeving actief te
betrekken, kennen we de zorgen en vragen, kunnen we een deel
van de zorgen mogelijk voorkomen en de ervaren overlast
verminderen.
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Aandachtspunten

Bereikbaarheid
Alle wegen blijven beschikbaar tijdens fase 1
In de week van 23 mei wordt er gedurende 3 dagen een in- en uitrit aangelegd. Om die
reden wordt het fietspad tijdelijk omgelegd
Er is een transportplan inclusief opstelplaatsen voor transporten en materieel. De
hoofd transport route gaat via de Rotterdamseweg. De perioden waarin intensieve
transporten plaatsvinden zullen worden gebundeld
Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ondergrondse leidingen en
kabels zodat eventuele graafschade wordt voorkomen
Tijdens fase 2 wordt de Leeghwaterstraat afgesloten tot het eind van de boring (ca. 5
maanden) en wordt een veilige omleidingsroute voor fiets- en voetverkeer aangelegd,
inclusief bebording, verlichting en een obstakelvrije doorgang

Leefbaarheid
Om geluidsoverlast te voorkomen wordt er rekening gehouden met
colleges/tentamen periode
Tijdens fase 2 worden geluidsabsorbend en -werende bekleding geplaatst op de
bouwhekken en langs de parkeergarage aan de zuidzijde van de locatie 
Om de eventuele effecten van trillingen te monitoren, wordt een 0-meting gedaan bij
de woningen en gebouwen in de directe omgeving (<50meter)
Er wordt rekening gehouden met het weer in verband met stof (droge perioden/wind
Zwerfvuil en grondvervuiling ontstaan tijdens werkzaamheden, zal tijdens dagelijkse
inspectie worden opgeruimd
Tijdelijke verlichting op plekken waar fiets- en voetpaden zijn omgelegd
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Aandachtspunten

Veiligheid
Werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken op het bouwterrein. De
bouwhekken worden voorzien van geluidswerend doek en zijn afsluitbaar en
niet overklimbaar
Verkeersbegeleiders worden ingezet o.a. tijdens het aanleggen van de in- en
uitrit voor de veiligheid van fiets- en voetpadgebruikers
Er komt tijdelijke verlichting waar de fiets- en voetpaden zijn omgelegd
Voor hulpdiensten zijn geen blokkades voorzien; voorzieningen, aanrijroutes,
opstelplaatsen en brandkranen blijven bereikbaar

Communicatie
Wij houden de omgeving zo goed mogelijk op de hoogte van alles rondom
Geothermie Delft. Dat doen we door:
Persoonlijk contact en informatiebijeenkomsten
Digitale nieuwsbrieven
Berichten op de website
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via geothermiedelft.nl
Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden? Mist u iets? Vertel het ons door te
mailen naar serge@geothermiedelft.nl
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