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Elektrisch koken

• Nodig voor aansluiting op het warmtenet (volledig aardgasvrij)

• Subsidie vanuit de Gemeente Den Haag: maximaal € 500,- (Ooievaarspas € 625,-)

• Voordelen elektrisch koken:

❑Milieuvriendelijk (minder CO2-uitstoot)

❑Kostenbesparend (Je kookt sneller en je bespaart op aardgas)

❑Veilig (geen open vuur)

❑Praktisch (makkelijk schoon te houden)



Aanbod volledige ontzorging

www.kokenopschoneenergie.nl

• Stap 1: Zoek je inductiekookplaat uit (NB: eind november staan ook alle 75 cm-platen erop!)

• Stap 2: Installatiebureau controleert geschiktheid van je meterkast (evt. extra kosten voor 

aanpassingen)

• Stap 3: Installateur komt inductiekookplaat plaatsen

• Stap 4: Koken maar! Subsidie wordt voor je verrekend
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Oplossing voor CV-ketels

Is uw CV-ketel aan vervanging toe?

Bij voorkeur geen nieuwe CV-ketel aanschaffen en/of een hybride ketel

Wat wel?

Controleer bij uw onderhoudsmonteur: is de levensduur nog te verlengen t/m 2026?

Overweeg om een ketel te huren. Voorbeeld: Consumentenbond (tussen € 27 en € 46 p.m.)
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Energie besparen

Pak uw woning aan deze winter met slimme bespaartips!

LED-lampen, radiatorfolie, tochtstrips, etc.

https://duurzamestad.denhaag.nl/hulp-bij-energie-besparen/ 



Energie besparen

Is bij u thuis al een energiecoach langs geweest?

Vrijwilligers die zijn opgeleid om u te adviseren over energiebesparing.

Aanmelden via www.warmindewijk.nl/energiecoaches

Heeft u tijd om ook uw buren te coachen? We zijn op zoek naar meer energiecoaches!

http://www.warmindewijk.nl/energiecoaches
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Warmtenet

Tweede helft van 2023: Bewoners ontvangen een aanbod

2024 en 2025: Voorbereiding (vergunningen, boringen, etc.)

2026: Alle woningen aangesloten

Waar staan we nu?

• Onderzoek over aansluiting warmtenet in woningen (Impuls)

• Voorlopig ontwerp warmtenet focusgebied (NetVerder)

• Voorontwerp warmteproductie-installatie (IF Technology)



Coöperatie: word lid!

€ 7,50 per jaar.

Lid worden kan vandaag nog!

• Aanwezigheid en stemmen bij ALV’s

• Meebeslissen over ontwikkeling warmtenet

• Steun in de rug voor ons initiatief



Volgende activiteiten

• Voorjaar 2023: Nieuwe voortgangsbijeenkomst voor alle aanmelders

• Webinar Voorlopig Ontwerp: maandag 12-dec (20-21u)

• Nieuwe inloopmiddagen vanaf januari



Update NetVerder

1. Voorlopig ontwerp distributienet

2. Woningonderzoek



Uw aansluiting op het warmtenet



In iets meer detail
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Afwegingen in het ontwerp

• Betaalbaarheid

> Kosten beperken door slim materiaalgebruik, 

voorkomen complexe graaftechnieken

• Leveringszekerheid

> Inbouwen van zekerheden bij storingen, gebruik van 

slimme regeltechnieken

• Toekomstbestendigheid

> Rekening houden met toekomstige uitbreiding, extra 

aansluitingen en nieuwe warmtebronnen

• Uitvoerbaarheid

> Bomen, riolering, kabels en leidingen vermijden. 

Werkruimte voor open ontgraving, etc. 



Uitkomsten en vervolgstappen

• Kosten hoger dan begroot (+/- 2 M€)

> Herijken van de business case

> Voorkomen dat hogere kosten bij bewoners terecht 

komen

• Technisch haalbaar

> Geen zorgen over de technische haalbaarheid van het 

warmtenet

• Ruimtelijk uitdagend

> Opvoeren gesprekken met de gemeente over gebruik 

van de openbare ruimte


