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Overzicht vragen en antwoorden Energietafels Binckhorst 2019 
 (19-09-2019, overzicht wordt regelmatig geactualiseerd) 

 
 

1. Welke relevante plannen zijn beschikbaar rondom de energietransitie Binckhorst? Er zijn nog 
geen vastgestelde plannen voor de energietransitie. De Energietransitie visie die IF Technology 
heeft opgesteld in opdracht van de gemeente Den Haag met bijval van ontwikkelaars, en het 
bijbehorende bodemenergieplan (zie afbeelding bij vraag over optimale potentie bodemopslag) 
zijn concepten waar in overleg met ontwikkelaars en bestaande bouw eigenaren, mee gewerkt 
wordt. Zij krijgen een definitieve status in het Wijkenergieplan als we de participatie hebben 
afgerond en de gemeente een besluit neemt. Het wijkenergieplan moet de duurzame 
ontwikkeling van de Binckhorst mogelijk maken en mogelijke hindernissen op energie wegnemen 
door slim samen te werken aan oplossingen die nu en straks goed uitpakken voor alle 
belanghebbenden.  
 

2. Hoe is de samenhang tussen het eind 2019 op te leveren Wijkenergieplan en het 
Omgevingsplan? Het wijkenergieplan wordt onderdeel van het omgevingsplan. Hierin staat hoe 
bestaande en nieuwbouw en de bijbehorende ruimtelijke inrichting en infrastructuur op alle 
relevante aspecten in samenhang worden ingericht in de wijk en hoe we die samen gaan 
gebruiken. Duurzame energiekeuzes en inrichting is straks dus een samenhangend onderdeel van 
het omgevingsplan.  
 

3. Wat is het voorkeursscenario van de gemeente en betrokken partijen uit de Binckhorst voor de 
lokale energietransitie? Wat betekent dat voor mij? IF Technologie heeft in de Energietransitie 
visie een aantal opties beoordeeld. Daaruit volgt in afstemming met een aantal partijen uit de 
Binckhorst een voorkeursscenario van de Warmte Cascade (zie afbeelding). Hierin gaan we zoveel 
mogelijk gebruik maken van de duurzame warmte en koude uit de omgeving zelf, zoals uit het 
oppervlaktewater, drinkwater en uit het bestaande warmtenet van Eneco. Gas faseert uit als 
brandstof. Om die warmte en koude over de seizoenen heen op te slaan en uit te wisselen, 
maken we gebruik van opslag ervan in zand/waterlagen een paar honderd meter diep in de 
bodem. Daarmee hebben we in Nederland al 30 jaar ervaring. Veel nieuwbouwprojecten in onze 
wijk zullen hiermee gaan werken, omdat je in nieuwbouw voldoende hebt aan relatief lage 
temperatuur warmte in de winter en koeling in de zomer door de compacte bouw en de 
klimaatverandering. Bestaande en nieuwbouw kan dan straks (afhankelijk ook van je lokatie) 
kiezen tussen warmtenet (Eneco) eventueel aangevuld met koudelevering, een eigen 
warmte/koudesysteem met bodemopslag, samen met een aantal buren investeren in zo’n 
warmte/koudesysteem eventueel gecombineerd met de warmte van Eneco, of aansluiting 
zoeken bij zo’n nieuw systeem als afnemer. Hierbij is het ook mogelijk om de temperatuur 
waarop je geleverd krijgt te verhogen of verlagen zodat het bij jouw gebouw en installatie past. 
En dan is er ook nog de optie van gebruik van zonnepanelen om je eigen elektra op te wekken 
voor zo’n systeem. Allemaal opties en keuzes te maken, individueel of met elkaar, zelf of met een 
leverancier zoals Eneco, met verschillende investeringen en opbrengsten. Deze opties gaan we 
helpen in beeld te brengen voor iedereen in de bestaande bouw die wil blijven in de Binckhorst 
en wil investeren in zijn of haar gebouw en in de transitie. De ontwikkelaars van de nieuwbouw 
doet dit zelf al met hun installatie adviseurs, als onderdeel van hun bouwaanvraag.  

 

 

https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/De-Binckhorst-Den-Haag-Energievisie-basis-scenarios-definitief.pdf
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Afbeelding scenario Warmte Cascade 
 

4. Wie is eigenaar van de energie in onze bodem? Kan ik dat zelf ook zijn? Het antwoord hierop 
kent meerdere facetten: 

o De eigenaar van opslagcapaciteit onderin de bodem is degene die een plan maakt voor 
opslag/exploitatie van warmte en koude in de bodem. Dat kan een ontwikkelaar zijn, een 
bestaande gebouweigenaar of een daartoe gedelegeerd energiebedrijf. Deze dient een 
vergunningaanvraag in die moet voldoen aan het bodembeleidsplan.  

o Die aanvraag moet passend zijn voor een of meer gebouwen samen. Dat betreft 
gebouwen bovenop de bodem die dan gebruikt wordt voor die opslag. Dit om te 
voorkomen dat in de bodem al te willekeurig bronnen worden aangelegd. Soms kun je 
niet op eigen terrein een bron aanleggen, omdat het bodem beleidsplan dat niet 
toestaat. Dan mag je er een iets verderop aanleggen, in overleg met de gemeente.  

o Er ligt ook een bestaand warmte netwerk bovenin in de bodem: Eneco is hier eigenaar 
van. Dit net is nu nog gasgestookt maar door slimmer stoken kan het zuiniger worden en 
in temperatuur omlaaggaan naar 70 graden. Ook zal het verduurzamen, eerst door 
gasgebruik te compenseren met extra zonnepanelen, later door de gasketel als bron te 
vervangen met duurzame energie (b.v. geothermie).  

o Voor het toekomstige lage temperatuurnetwerk dat de warmte/koude opslag van 
verschillende gebouwen in de ondergrond kan verbinden zodat je slimmer en goedkoper 
meer warmte en koude met elkaar kunt uitwisselen, is het eigendom nog niet duidelijk. 
Dit hangt samen met de vraag of en waar dit netwerk komt, wie in dat netwerk gaan 
investeren en wie het beheren. Dit is -in tegenstelling tot het gas en elektranetwerk, 
geen publieke taak van Stedin. Dit kan uiteindelijk wel Stedin zijn, maar ook de gemeente 
zelf, Eneco, een coöperatie etc. Hierover gaan we nog overleggen met elkaar. Het zou 
uiteindelijk ook een samenwerkingsverband van meerdere partijen kunnen zijn, inclusief 
betrokkenheid van eigenaren uit het gebied.  

o Uiteindelijk kunnen we dat lage temperatuur netwerk ook nog verbinden met het hoge 
temperatuur netwerk van Eneco. Dan krijgen we in een deel van de Binckhorst in de 
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grond nog een midden temperatuur netwerk. Ideaal voor de nieuwbouw die in later 
stadium mogelijk nog gebouwd gaan worden.  

o Het wordt dus -naast water, riool, gas (nog wel), elektra, gebouwfunderingen en 
groenvoorziening, een drukte van jewelste in de bodem, op verschillende dieptes. 
Daarom is het bodembeleidsplan en de afstemming met de andere plannen in de 
ondergrond, zo belangrijk.  

 
5. Hoezo koeling? We hebben toch vooral verwarming in Nederland nodig? Door de 

klimaatverandering enerzijds en de compacte bouw in de Binckhorst anderzijds, gaat de 
energietransitie bij wonen niet alleen meer om de warmte- maar ook om de koudevraag. Ook 
kantoren en hallen hebben tijdens de warmere zomers meer energie nodig om warmte af te 
voeren en te koelen, wat we duurzaam kunnen oplossen met warmte/koude systemen.  

 
6. Wat zijn de gevolgen van warmteonttrekking voor de bodem, kan dit ongelimiteerd? Nee, 

teveel warmte onttrekking op één plaats leidt tot afkoeling van een groot bodemgebied en 
daarmee tot negatieve beïnvloeding van andere bronnen voor bodemwarmte. Door koeling en 
door extra warmtelevering uit water en het Eneco warmtenet voegen we ook weer warmte toe. 
Hier wordt rekening mee gehouden in het bodem beleidsplan en dus in de 
vergunningsvoorwaarden. 
 

7. Heeft het onttrekken van warmte aan het oppervlaktewater negatieve gevolgen voor de 
natuur? Integendeel, warmte wordt alleen onttrokken in de zomer. Het oppervlaktewater heeft 
dan een temperatuur van minstens 19 graden. Het retourwater heeft een temperatuur van 9 
graden. Door vermenging daalt de temperatuur van het water enkele graden, wat juist goed is 
om bijvoorbeeld blauwalg tegen te gaan.  
 

8. Kan er op basis van ieders vraag en aanbod, uitwisseling plaatsvinden van warmte/koude 
tussen gebouwen of kavels? Ja, dit kan. En het hoeft niet meteen grootschalig aangepakt te 
worden met een netwerk, buren kunnen meteen beginnen. 

 
9. Waarom nog voor warmte/koude in de bodem gaan wanneer het warmtenetwerk straks van 

geothermie gebruik kan maken in de Binckhorst? Het toekomstige energiebeleid is gericht op 
maximaal gebruik van lokale bronnen. In de Binckhorst is zowel warmte/koude als geothermie 
mogelijk, beiden worden daarom gebruikt en overschotten kunnen worden ingezet in andere 
Haagse wijken waar minder potentie is en/of de vraag hoger is dan het lokale aanbod. Ook 
missen we bij geothermie koeling.  

 
10. Moeten alle partijen mee in de transitie? Ja, zowel de grote warmteleveranciers zoals 

bijvoorbeeld Eneco die werken aan een overstap naar verduurzaming via combinaties van 
warmte/koude opslag, geothermie en verbranden van biomassa, als kleinere partijen zoals 
ontwikkelaars nieuwbouw en bestaande gebouweigenaren. Streven van de Energietafels is om 
tijdig tot oplossingen te komen waar iedereen optimaal baat bij heeft. Door te investeren in 
isolatie en andere energiebesparende maatregelen kunnen gebouweigenaren daarnaast 
makkelijker aansluiten bij gasloze oplossingen en een belangrijke bijdrage leveren aan de 
transitie. 

 
11. Hoe kan de potentie van ondergrondse warmte/koude opslag in de Binckhorst optimaal 

worden benut? Om de potentie van de ondergrond optimaal te kunnen benutten, heeft IF 
Technology een ordening gemaakt in koude en warme stroken (respectievelijk blauw en rood op 
de afbeelding hieronder) in de ondergrond van de Binckhorst. De filters voor het oppompen en 
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infiltreren van het grondwater moeten in deze stroken komen. In de tussenliggende stroken 
mogen geen filters komen om ongewenste temperatuur beïnvloeding tussen warmte- en koude 
stroken te voorkomen.  Deze ordening is leidraad bij beoordeling van individuele en collectieve 
(vergunnings-)aanvragen voor WKO-installaties.  

 

 
 

12. Hebben partijen als Eneco de toekomstige markt dus al in handen? Nee, Eneco heeft het 
bestaande Warmtenet in handen en is daarmee een belangrijke partij voor de transitie, maar ook 
in concurrentie met andere oplossingen. Ook wil Eneco waar mogelijk graag nieuwe 
Warmte/Koude systemen aanleggen en exploiteren. Daar is ze ook in concurrentie. Eneco wordt 
daarnaast gecontroleerd door de overheid op fatsoenlijke en concurrerende exploitatie van haar 
net. Haar rendement is gereguleerd binnen grenzen en de kosten die klanten worden berekend, 
zijn wettelijk beperkt. De machtspositie van een individuele klant is natuurlijk beperkt. Samen 
inkopen of eventueel samen een systeem gebruiken waar Eneco in meedoet als één van de 
partijen, is het overwegen waard.  

 
13. Hoe verhoudt de energiebehoefte van elektrisch vervoer zich tot de ideeën voor het 

wijkenergieplan? Het wijkenergieplan is een plan voor de gebouwde omgeving. Plannen voor 
elektrisch vervoer worden daar nog mee gecombineerd. Stedin rekent aan de hele opgave, ook 
over wijken heen, om te kijken waar wanneer gas eruit kan en elektra moet worden verzwaard. 
Dit is spannend, want er zijn beperkingen. Hoe lager de elektra belasting, hoe beter. Daar is het 
energieplan op ingericht.  

 
14. Welke plannen zijn er voor waterstof en groen gas? De technologie rondom waterstof is de 

komende 10 jaar nog niet volwassen en is de productie/aanleg te duur. Voor wijken als de 
Binckhorst die nu in ontwikkeling zijn, is waterstofgas leveren geen optie. Straks kan een grotere 
waterstofketel wel een warmtebron zijn in de duurzame mix op het warmtenet.    Voor een 
kleinschalige infrastructuur voor groen gas (bijvoorbeeld voor horecagebruik) zijn misschien wel 
mogelijkheden.  

 
Vragen over of opmerkingen n.a.v. bovenstaande? Bel of mail Bram Heijkers, 06-30136162 of 
bram.heijkers@gmail.com  

https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/Afbeelding-bestaande-Warmtenet-binckhorst.pdf
mailto:bram.heijkers@gmail.com

