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Inleiding

• Lage temperatuur energievoorziening is een belangrijk deel van de 

Nederlandse energievraag, nu grotendeels ingevuld d.m.v. aardgas

• Stadsvernieuwing / woningbouwprojecten

• OM Den Haag: energiebesparing en duurzame energie & mobiliteit

• Mogelijkheid op diepe geothermie

• Ervaring met stadsverwarming

Doelstellingen

• Duurzame / lange termijn energiebron

• CO2-reductie

• Betrouwbaar systeem

• Comfort

• Betaalbaar

• Realisatie innovatief project met uitbreidingsmogelijkheden



Locatie Geothermisch 
Doublet / Energiecentrale

Projectdefinitie – Den Haag Zuid-West

Projectdefinitie - Gegevens

• Aansluiting 4000 woningen en enkele bedrijfsgebouwen 2008 - 2011

• Mogelijkheid op uitbreiding

• Productie:

� 1 geothermiedoublet, 2.200 meter diep, temperatuur ca. 75 oC

� Piek/back-up ketels

� Koppeling stadsverwarming

• Distributienetwerk

• Huisinstallatie: laagtemperatuur systeem

• EPC van de ‘schil’ is 0,8

• Investering: ca. EUR 46 mln.

• CO2-reductie: ca. 4.000 ton/jaar
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Projectdefinitie - Overzicht

Partijen

Deelnemende Partijen: 

• Gemeente Den Haag

• Haagwonen

• Vestia

• Staedion

• E.On

• ENECO Energie

• Adviseurs: DWA, IF Technology, TNO

• Platform Geothermie

• UKR Subsidie door SenterNovem



Proces van samenwerking

• Quick scan in 2005

• Convenant in juni 2006 voor opstellen gezamenlijk businessplan:

� Bouwplanning en warmtevraag

� Productie en distributie

� Strategie en organisatie

� Financieel

• Projectbesluit juli 2007

• Start realisatie 2008

• Start levering 2009

Uitgangspunten en inrichting samenwerking (1)

• Ketenbenadering: productie, distributie en warmtesysteem in woning

• Alle 6 partijen zijn nodig voor succes van project

• Partijen hebben allen een lange termijn belang in het project

• Transparantie en gebruik maken van objectieve referenties

• Gelijke verdeling van kosten & baten en kansen & risico’s

• Geen introductie van risico’s door opbreken van de keten

• Alle 6 partijen nemen deel voor 1/6 deel



Geothermie Beheer CV

10%

Aandeel per partij in CV is 1/6 
van resterende 90% = 15%

1/6 van aandelen per partij

Uitgangspunten en inrichting samenwerking (2)

Geothermie Beheer B.V.

Ervaringen

• Klantbelang duidelijk opnemen in doelstellingen 

• Respect voor de belangen van deelnemende partijen

• Objectiveren van keuzes: voorbeeld is de benchmark studie, waarin de 

vergelijking van verschillende warmteopties is gemaakt m.b.t.:

� de praktische haalbaarheid

� de energiebesparing/CO2-reductie

� de kosten van verschillende opties

• Door open keten was/is ketenoptimalisatie mogelijk: voorbeeld is de 

keuze van een laag temperatuursysteem in de woningen

• De wil om samen te werken is een belangrijke factor


