Aan de bewoner(s) van dit pand
Den Haag, 12 maart 2020
Geachte heer/mevrouw,
U was uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden van Haagse
Aardwarmte Leyweg op 12 maart in Wijkberaad Leyenburg. Deze bijeenkomst
gaat vanavond niet door. De redenen hiervoor zijn de landelijke voorzorgsmaatregelen die
gelden rond het Coronavirus. Omdat we u toch goed willen informeren, vindt u in deze
brief een overzicht van de geplande werkzaamheden vanaf 23 maart tot en met juli 2020.
Op onze website www.haagseaardwarmte.nl vindt u vanaf vrijdag 13 maart de presentatie
die wij tijdens de informatieavond wilden tonen.
Kleine uitbreiding Ketelhuis en klaar maken putten voor warmtewinning
Bij het Ketelhuis (het roodbruine gebouw), komt een kleine uitbreiding aan het gebouw.
Daarnaast worden in het gebouw de installaties geplaats om vanaf de zomer te starten met
de warmtewinning uit de putten.
Planning van de werkzaamheden
Start inrichten bouwterrein

vanaf 23 maart

Plaatsen fundatie beperkte uitbreiding Ketelhuis

maart – mei

Plaatsen staalconstructie beperkte uitbreiding Ketelhuis

mei

Installaties plaatsen t.b.v. aardwarmtewinning in Ketelhuis

juni

Wanden beperkte uitbreiding Ketelhuis sluiten

juli

Schoonspoelen van de twee geboorde putten

juli

Plaatsen van de aardwarmte winningspomp in de productieput

juli

Plaatsen betonnen pompkelder op aardwarmte winningslocatie

mei-juli

Geplande start aardwarmtewinning

eind juli / begin aug.

Meer informatie en vragen stellen.
Kijk voor meer informatie over Haagse Aardwarmte Leyweg op de website.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Vul dan het contactformulier in op onze website
of stel uw vraag per e-mail naar info@haagseaardwarmte.nl.
Met vriendelijke groeten,
Koos Huijsmans
Omgevingsmanager
HAL is een bedrijf dat is opgericht voor de herontwikkeling en het langjarig beheren en
exploiteren van de aardwarmte installatie aan de Leyweg. HAL heeft als doel om
aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van Den Haag zuidwest. U kunt meer
informatie vinden over het project Aardwarmte Leyweg op de website
www.haagseaardwarmte.nl

