
De geothermiecentrale aan de Leyweg. © Thierry Schut  
 

Nieuwe geothermiecentrale ligt al snel weer 
stil: ‘Coating van bovengrondse leidingen niet 
afdoende’ 
 

De nieuwe geothermiecentrale in Den Haag, die een hele woonwijk 
verwarmt, is tijdens het opstarten van de productie tijdelijk 
stilgelegd. Een nieuwe tegenvaller. 
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Volgens het consortium, dat het hete water uit de diepere aardlagen naar boven 
pompt, bleek de coating van de bovengrondse leidingen ‘niet afdoende’. Er werd 

daarom besloten geen enkel risico te nemen.  
 
Het unieke project aan de Leyweg - Den Haag is de eerste gemeente die een hele 

woonwijk verwarmt met aardwarmte - lijkt te worden achtervolgd door pech. Het 
consortium dat de putten enkele jaren geleden overnam, kondigde vorig jaar aan dat 

de eerste twaalfhonderd huishoudens in januari energie zouden krijgen uit het heet 
water dat naar boven wordt gepompt. Groot was dan ook de verbazing toen er in april 
nog steeds geen aardwarmte was geleverd. 

 

Besmetting 
Volgens de initiatiefnemers had dit onder meer te maken met corona. Een 

cruciaal onderdeel uit Frankrijk werd maar niet geleverd omdat alles in dat 

land destijds stil lag. Ook was er een besmetting op de bouwplaats, waardoor 



de hele ploeg in quarantaine moest. De centrale, vlakbij het Haga Ziekenhuis, 

werd uiteindelijk in september opgestart en was twee maanden volledig in 
productie.  

 
Er is ook al energie geleverd aan de woningen in de omgeving, vertelt een 

woordvoerder. Maar tijdens dat proces bleek dat de coating aan de binnenkant 
van de stalen, bovengrondse leidingen niet afdoende was tegen het extreem 

zoute water uit de diepere aardlagen. ,,Het heeft gewoon niet goed gehecht’’, 
vertelt directeur Jan Willem Rösingh van Haagse Aardwarmte. 

 
 

 
 

Vandaar dat werd besloten om de centrale stil te leggen zodat dit probleem 
verholpen kon worden. De komende weken zal volgens hem de productie weer 

worden opgestart. ,,We zorgen dat het systeem de komende jaren veilig en 

betrouwbaar kan werken.’’ Dan kan de levering van warmte aan de wijk 
langzaam weer worden hervat. 

 
Drinkwaterbedrijven lieten onlangs weten zich grote zorgen te maken over de 

kwaliteit van ons drinkwater nu de ene na de andere vergunning wordt 
verleend om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. Ze vrezen 

vervuiling.  Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag gaat 
dat niet om bestaande plekken, zoals die aan de Leyweg, maar om nieuwe 

plekken waar plannen zijn om te boren naar aardwarmte. Bijvoorbeeld in de 
duinen, ten noorden van Den Haag. Daar wordt ook drinkwater opgeslagen en 

gefilterd. 
 

Woningen 
De geothermiecentrale aan de Leyweg bevindt zich midden in de stad. Daar 
ligt geen drinkwater onder de grond. Ook Rösing benadrukt dat de veiligheid 

van het drinkwater absoluut niet in het geding is. Haagse Aardwarmte, dat ook 
elders in de stad aardwarmte wil winnen, heeft volgens hem sowieso geen 

vergunning om te boren in waterwingebieden of 
grondwaterbeschermingsgebieden. Bij het boren wordt ook gebruikgemaakt 

van de nieuwste veiligheidsnormen.   
 

De putten tegenover het Haga Ziekenhuis werden al in 2010 geboord. Het doel 
was destijds om vierduizend woningen aan te sluiten. Die zouden dan met het 

heet water (rond de 80 graden Celsius) worden verwarmd. Maar vanwege de 
economische crisis werden er uiteindelijk maar zeshonderd huizen aangesloten 

op de centrale. En dat was te weinig om het rendabel te maken, waardoor het 

initiatief na twee jaar alweer failliet ging.  
 

Haagse Aardwarmte, een consortium van Hydreco Geomec, Energiefonds Den 
Haag en Perpetuum Energy Partners, nam de putten vier jaar geleden over. 

Het project is uniek in Nederland omdat het voor het eerst is dat er op deze 
schaal geothermie wordt gebruikt. Aardwarmte werd tot nu toe voornamelijk 

gebruikt voor het verwarmen van kassen.  

“ We gaan kijken of het systeem de komende jaren veilig 

en betrouwbaar kan werken - Jan Willem Rösingh  


