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Hoge Mors
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EON-centrale
Lage Mors

Wat is stadsverwarming?

Hoge Mors
7 gebouwen op één cluster 
(Opaalstraat klein en groot, 
Topaaslaan, Turkooislaan (twee flats), 
Agaatlaan) één los gebouw (Opaal-
straat/Sa�ierstraat)

Lage Mors
Vier aparte gebouwen (Muiderkring, 
Jan Luykenlaan laag en hoog, 
Cruquiuslaan)

Slaaghwijk
Twaalf gebouwen in clusters 
(Wiekelhorst, Kraaienhorst, Milanenhorst, Uilen-
horst, Reigerhorst, Smellekenshorst, Sperwerhorst, 
Condorhorst, Arendshorst, Zijldonk) één apart 
gebouw: Merendonk

De Eon-centrale aan de Langegracht voorziet gebouwen in Leiden van 
stadsverwarming. Daarbij zitten flats met woningen van Portaal en van
particulieren en met verschillende Verenigingen van Eigenaars.

Aangesloten op stadsverwarming 
in Leiden:
13.000 huishoudens en 150 bedrijven
Nuon levert hiervoor de warmte, 
afkomstig van de Eon-centrale. 

Stadsverwarming is een schone manier 
van verwarming. Het maakt gebruik 
van warmte die beschikbaar kan 
komen bij centrales, fabrieken of 
verbranding van afval. 

Via een ondergronds netwerk van leidingen gaat 
warm water vanuit de centrale naar de woningen. 
Daar geeft het water zijn warmte af, waarna het 
afgekoeld retour gaat.

ACHTERGROND
Retourwater

Warm water

Eon- centrale



Gascentrale
bouwen

Portaal

Vereniging van Eigenaars

De centrale sluit
Op 1 januari 2020 sluit de Eon-Centrale. Nuon wil warmte blijven leveren. 
Voor de woningeigenaren betekent dit: een kans om op zoek te gaan naar 
andere mogelijkheden voor verwarming. Nuon geeft de voorkeur voorkeur 
aan ‘groene’ warmte uit de havens van Rotterdam. (A) 

Bouw nieuwe gascentrale is 
voor woningeigenaren  
onvoldoende duurzaam.

Eon- centrale

Onderzoek Infinitus
Energy Solutions:
In opdracht van de 
Verenigingen van 
Eigenaars en Portaal:
twee opties die hoog 
scoren op duurzaam-
heid, comfort en lagere 
totale kosten.

Rotterdamse 
haven

Zuinige gasgestookte 
warmtepomp op ieder 
gebouw. 

Stadsverwarming met 
‘groene’ warmte uit de 
Rotterdamse havens 

Zowel bij de groene stadsverwarming als 
bij de zuinige gasoplossing wordt de 
verwarmingsinstallatie verbeterd. 

Twee opties:

A

B



samen de twee 
opties afwegen

Maandelijkse 
stookkosten 
lager dan nu

Lage
investeringskosten

Hoge 
investeringskosten

Maandelijkse
stookkosten
zijn beduidend lager
dan nu

Stookkosten nu
met Eon-centrale

Stookkosten nu
met Eon-centrale

Zuinige gasoplossing‘Groene’ stadsverwarming                                                                        

Op zoek naar de juiste balans
Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Bij stadsverwarming hoeven de woningeigenaren minder investeringen te 
doen, maar zijn de maandelijkse stookkosten hoger dan bij de zuinige oplossing met aardgas. Bij de laatste komen op 
ieder gebouw gasgestookte warmtepompen en dat is best een flinke investering. 



Portaal Huurders

Vereniging van
Eigenaars

Nuon

Directe 
aansluiting 
voor ieder 
gebouw

Gunstige 
tarieven

Comfort

Samen sterk met mandaat
Portaal en een aantal Verenigingen van Eigenaars hebben een voorkeur voor groene stadsverwarming uit Rottterdam. 
Deze optie is duurzaam. Hierover gaan we in onderhandeling met Nuon. Daarvoor hebben we het mandaat nodig van 
zoveel mogelijk eigenaren.

Mochten de onderhandelingen niet 
tot het gewenste resultaat leiden, 
dan gaan we verder met de zuinige 
oplossing met aardgas. 

Zodanige afspraken met Nuon dat de 
totale verwarmingskosten van 
stadsverwarming lager zijn dan  de 
zuinige gasoplossing.

Zuinige gasoplossing‘Groene’ stadsverwarming                                                                        



€
Eerlijke stookkosten 
die passen bij 
uw verbruik.

Beperkte overlast door 
werkzaamheden.

Comfort:
Aangename 
temperatuur, 
die goed te regelen is.

Lagere stook-
kosten dan nu.

Huurder Eigenaren

Voordelen

Nadeel

Wanneer we kiezen voor groene stadsverwarming uit Rotterdam:

Wat betekent dat voor u?


