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In steeds meer steden worden warmtenetten 
aangelegd. Dat brengt ook kansen met zich 
mee om de werkzaamheden te combineren met 
andere maatregelen. In dit onderzoek verkennen 
we de koppelkansen voor natuurinclusiviteit en 
klimaatadaptatie bij de aanleg van een warmtenet in 
Den Haag. Specifiek richten we ons op het Wijkpark 
Transvaal, een populair en veelgebruikt park in het hart 
van Den Haag.
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Context
Het gebied rondom het park wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit 
aan ethniciteiten. Het park vormt een belangrijke ontmoetingsplek in de 
wijk en is de verbinding tussen twee belangrijke winkelgebieden: de Haagse 
markt en de Paul Krugerstraat. Langs het park lopen onder andere een 
sterfietsroute en een bomencorridor.

Groen
Het groen in het park is gering, slechts een klein oppervlak is niet verhard. 
De bomen zijn gevarieerd met zo’n 20 soorten, maar het grootste deel 
daarvan is niet inheems. Ecologisch scoort het park daarom niet goed.

Gebruik
Voor jonge kinderen zijn er speeltuinen, een kinderboerderij en een 
verkeerspark. De jongeren kunnen sporten en er zijn veel zitvoorzieningen. 
Er moet ook rekening gehouden worden met de looplijnen, met name 
tussen de twee grote winkelgebieden.

Warmtenet
Bij de aanleg van het warmtenet wordt een werkstrook (rode stippelijn) van 
ca. 15m breed gebruikt. Kansen liggen er om de ruimte erboven opnieuw in 
te richten. Na realisatie is er een sprake van een belemmeringsstrook van 
4m aan weerszijden van het warmtenet. Hierboven is minder mogelijk zoals 
het planten van bomen met diepe wortels. 

Hitte
Tijdens warme zomerdagen is het park niet een plek waar bewoners 
verkoeling kunnen vinden. Het is zelfs één van de warmste plekken. De 
materialisering houdt veel warmte vast en de boomkronen zijn te klein om 
voldoende schaduw te geven. 

Wateroverlast
Op verschillende plekken in en rondom het park is wateroverlast te 
verwachten tijdens piekbuien. Met name het huidige voetbaldveld en 
de straten ten zuiden van het park zullen onderlopen en onbegaanbaar 
worden. De gebouwen daar kunnen ook aangetast worden.

Analyse
Achtergrond & vertrekpunt
Het wijkpark Transvaal gaat op de schop voor de 
aanleg van het warmtenet. Het warmtenet sluit 
niet aan op de wijk en bewoners ervaren vooral 
overlast. Er liggen mogelijkheden om het park te 
vernieuwen door ‘werk met werk’ te maken.  

Inzichten
Er is veel te winnen voor het park op zowel na-
tuurinclusiviteit als klimaatadaptiviteit. De hoge 
gebruiksdruk vraagt om synergie tussen ge-
bruiksfuncties en natuurinclusieve en klimaat-
adaptieve maatregelen. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Ruimte voor klimaat en energie



Visie
Interpretatie opgave en aanvliegroute
Door middel van het opstellen van 2 thematische 
scenario’s zijn we gekomen tot een combinaties-
cenario. De basis van de ontwerpscenario’s lag 
bij het Haagse beleid. Daaruit zijn ontwerpprinci-
pes en maatregelen gehaald die gebruikt zijn in 

de ontwerpen. Tijdens het ontwerpsessies met 
ontwerpers van beide ontwerpbureau’s en de ge-
meente zijn we tot ontwerpoplossingen gekomen 
waarbij beide natuurinclusiviteit, klimaatadap-
tatie, het warmtenet en de gebruiksfuncties zijn 
gecombineerd.
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Scenario Natuurinclusief Scenario Klimaatadaptief

Het natuurinclusieve scenario is gericht op het vergroten van de 
soortendiversiteit. Er wordt zoveel mogelijk vergroend en planten 
worden gekozen op basis van ecosysteemdiensten en nut voor 
doelsoorten. Verharde elementen zoals het verkeersplein en de 
sportvelden zijn zoveel mogelijk geplaatst boven het warmtenet. 
Planten zijn zoveel mogelijk inheems om zo meer biodiversiteit te 
stimuleren. Er is rekening gehouden met doelsoorten als mussen 
en vleermuizen om te voldoen aan de eisen van hun leefomgeving. 
Daarvoor zijn in het ontwerp nestkasten opgenomen bij gebouwen 
in en om het park en voorziet de keuze voor beplanting in voedsel en 
beschutting.

Voorzieningen in het park worden waar mogelijk gekoppeld aan 
het groen. Bijvoorbeeld spelen in en met natuur. Fruitbomen en het 
verbouwen van voedsel in het park kan een interessante wijze zijn om 
natuur en gebruik dichter bij elkaar te brengen. Bovendien kan het 
verbouwen van voedsel een educatieve rol krijgen voor kinderen in de 
wijk waar ze leren over natuur. 

Schaduw wordt voornamelijk gecreëerd door het toevoegen van 
bomen met grote boomkruinen. Deze worden ook gekoppeld aan 
voorzieningen als speeltuinen, wandelpaden en zitgelegenheden. Bij 
speelplekken boven het warmtenet voorzien we een systeem waar 
doeken opgehangen kunnen worden zodat op de dagen dat de zon 
sterk schijnt, kinderen nog steeds kunnen spelen. 

Water speelt een belangrijke rol in het ontwerpscenario, op 
verschillende manieren wordt water geborgen en geïnfiltreerd in de 
grond. Het warmtenet biedt een goede locatie voor waterberging 
gezien er al gegraven wordt. Door de waterberging over het tracé 
te plaatsen kan het ook dienen als een goot richting grotere 
waterbergingslocaties. Het geborgen water kan gebruikt worden voor 
verschillende doeleinden in de wijk, te denken aan grijs water voor 
nabijgelegen gebouwen, water voor het besproeien van planten in het 
park of zelfs voor de schoonmaak van de Haagse markt.

Meer lagen toevoegen maar wel 
met behoud van sociale veiligheid

Voedsel voor dieren het hele 
jaar door

Water bergen: 50% van het Hitteoverlast tegengaan: 50/50 
verhouding schaduw - zon



Uitwerking

Combinatieontwerp
In het ontwerp zijn de 
ontwerpoplossingen 
van beide scenario’s 
zoveel mogelijk 
gecombineerd. 
Groen heeft zowel 
ecologische als 
klimaatadaptieve 
waarde. 
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1. Nestkasten

7. Sportveld als 
tijdelijke waterberging

8. Fruitbomen en 
natuureducatie

2. Natuurvriendelijke 
oevers

3. Urban Water
Buffer

4. Terras in park

5. Tijdelijke 
schaduwdoeken

6. Spelen met 
water en groen
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Het combinatiescenario dat hieronder is weerge-
geven is afgeleid uit de twee thematische scena-
rio’s. In dit scenario vinden we een grote variatie 
aan beplanting waaronder een mix van bomen 
met hoge ecologische waarde, die daarnaast zor-
gen voor schaduw en wateropname. De structuur 
van het park wordt bepaald door het warmtenet 
en de belangrijkste looplijnen. 

De aanleg van dit warmtenet zetten we slim in 
om ook andere grootschalige ingrepen te ma-
ken. Voor natuurinclusiviteit kan het warmtenet 
bijdragen aan natuurverbindingen. Daarnaast kan 
het warmtenet ook gecombineerd worden met 
waterafvoer die water vanuit straten verbindt met 
verschillende grote waterbergingslocaties.



Volgende stappen en aanbevelingen
Door slim ingrepen te koppelen hoeft maar één 
keer de straat opengelegd worden terwijl de 
buurt er een hoop voor terugkrijgt. Dit vraagt 
echter wel om een aanpak waarbij koppelkansen 
vanaf het begin worden geidentificeerd (onder 
andere met behulp van participatie) en goed wor-
den meegenomen in het ontwerp. De gemeente 
Den Haag wil serieus aan de slag gaan met het 
klimaatadaptiever en natuurinclusiever maken 

van het wijkpark - het advies is dan ook het ge-
sprek aan te gaan met verschillende afdelingen 
in de gemeente om op een slimme en efficiente 
manier te kijken naar het verbinden van opgaven 
en extra waarde toe te voegen aan het eindresul-
taat.

Warmtenet als waterafvoer (boven)
Water kan uit de straten opgevangen worden in 
een ondergrondse waterafvoer om vervolgens 
naar locaties in de stad vervoert te worden 
met bergingscapaciteit. Dit kan opgeschaald 
worden met water van de gebouwen als deze 
gerenoveerd worden.

Warmtenet als natuurverbinder (onder)
Door het toevoegen van groen in de straten 
waar het warmtenet aangelegd wordt kan 
er een interessante extra natuurverbinder 
ontstaan, mits er voldoende ruimte voor is in het 
straatprofiel. 

What’s next?

meer informatie:
url
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Nog te maken verbinding
Te verbeteren verbinding

Waterafvoer
Parken als buffers


