
 

Ronde Tafels Energietransitie Binckhorst 2019, I’M BINCK/gemeente Den Haag 
 
Den Haag staat de komende jaren voor een grote energietransitie en onderzoekt hoe deze 
optimaal vorm te geven, ook in de Binckhorst. Daarom organiseert de gemeente in 2019 met I’M 
BINCK een aantal Ronde Tafels ‘Energietransitie Binckhorst’ waarin gemeente, eigenaren en 
gebruikers samen deze vraag verkennen. 
 
Het scenario Warmte Cascade (zie afbeelding verderop) vormt de basis voor de gesprekken. 
Tijdens de tafels komen techniek, regelgeving en financiën aan bod. Verder worden opties voor de 
transitie besproken:  

- Wordt iedereen individueel klant van een warmtebedrijf?  
- Worden inkoopcollectieven gevormd? of  
- Zijn er partijen die overwegen samen een fysieke (energie) infrastructuur aan te leggen die 

collectief beheerd wordt?  
De uitkomsten zullen uiteindelijk een plaats krijgen in het wijkenergieplan van de gemeente dat 
eind 2019 uitkomt. 
 
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft bureau IF Technology begin 2019 in het document 
Binckhorst Den Haag, Energietransitie visie, drie scenario’s geschetst voor energietransitie: (1) All 
electric, (2) Lage temperatuur netwerken en (3) Warmte Cascade (Warmte-Koude opslag WKO 
gecombineerd met aquathermie). In overleg met een aantal Binckse partijen is op basis van een 
aantal criteria een voorkeur uitgesproken voor het derde scenario. 
 

 
 
Scenario Warmte Cascade van IF Technologie 
 
Vanaf half 2019 organiseert I’M BINCK voor de gemeente een aantal Ronde Tafels waarin gemeente, 
eigenaren en gebruikers gezamenlijk de opties binnen dit scenario verkennen. Technieken, regels en 
organisatievormen worden toegelicht en besproken. De inbreng van de deelnemers wordt 
meegenomen in het wijkenergieplan van de gemeente (eind 2019). 
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https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/De-Binckhorst-Den-Haag-Energievisie-basis-scenarios-definitief.pdf


 

Inmiddels hebben drie tafels plaatsgevonden in de Trekvlietzone en één in de Binckhaven. In het 
najaar 2019 worden ook sessies georganiseerd in de andere delen van de Binckhorst. Lees hier de 
impressie van de sessies in de Trekvlietzone en hier die van de Binckhaven.  
 
Meer informatie is opgenomen in de presentatie die Annelies van Rumpt (projectmanager 
energietransitie gemeente Den Haag) en Bas van Beers (FRINGE/IF Technology) gaven tijdens de 
meest recente tafel in de Binckhaven-zone. Tijdens de eerste tafel in de Trekvlietzone presenteerde 
Tom Verhaar van de Fokker Terminal de verduurzaming van zijn pand. En er is een overzicht van 
gestelde vragen en antwoorden, dat regelmatig wordt bijgewerkt. 
 
Meer achtergrondinformatie biedt bijvoorbeeld de Handreiking Aquathermie van het STOWA. 
 
Meedoen of meer weten? Bel of mail Bram Heijkers (I’M BINCK, 06 3013 6162, 
bram.heijkers@gmail.com) 
 

https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190731-Impressie-3-energietafels-Trekvlietzone-def.pdf
https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190731-Impressie-sessie-15-juli-19-def.pdf
https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190506-presentatie-binckhorst-trekvliet-6-mei.pdf
https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/Presentatie-duurzaamheid-Fokker-terminal.pdf
https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190819-VA-Energietafels-Binckhorst-2019-def.pdf
https://imbinck.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190819-VA-Energietafels-Binckhorst-2019-def.pdf
https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-aquathermie
mailto:bram.heijkers@gmail.com)

