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Stadsverwarming na 2020, veelgestelde vragen 

 

Wat is stadsverwarming? 

Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stadsverwarming. Dit is een 

manier om je huis te verwarmen of om warm water te krijgen zonder het gebruik van gas. Heb je 

stadsverwarming, dan heb je geen eigen cv-ketel. Je krijgt warm water en warmte in huis via een 

netwerk van waterleidingen. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door warmte van 

bijvoorbeeld elektriciteitscentrales of door aardwarmte van enkele kilometers diepte.  

 

De temperatuur van dit warme water is zo’n 80 à 90 graden Celsius. Het gaat ondergronds door 

leidingen naar gebouwen: woongebouwen, kantoren, ziekenhuizen etc. Aangekomen in de 

gebouwen, geven de leidingen hun warmte af aan de verwarmingsinstallaties in die gebouwen. 

Daarna gaat het water afgekoeld (tot zo’n 60 à 70 graden Celsius) weer terug naar de centrale waar 

het weer opnieuw wordt opgewarmd.  

 

 

 
Met stadsverwarming wordt minder fossiele energie gebruikt en CO2 uitgestoten dan met een eigen 
gasketel het geval is. Stadsverwarming is dus beter voor het milieu dan gasstook. 
 

Wat is restwarmte? 
Stadsverwarming is een schone manier van verwarming. Het maakt gebruik van warmte die 
beschikbaar komt bij elektriciteitscentrales, fabrieken of verbranding van afval. Door deze warmte te 
gebruiken, heeft een huis met stadsverwarming gemiddeld 35-50 procent minder uitstoot van CO2, in 
vergelijking met een woning met een eigen cv-ketel. 
 
Wat verandert er aan de stadsverwarming in Leiden, wanneer en waarom? 

In Leiden zijn woningen, flats en bedrijven aangesloten op stadsverwarming. Nuon levert hiervoor de 

warmte, afkomstig van de Eon-centrale aan de Langegracht. Deze centrale sluit per 1 januari 2020. 

De kosten van gas worden te hoog om gasgestookte centrales zoals die aan de Langegracht, rendabel 

te houden. Nuon zoekt samen met de gemeente en  de provincie naar bij voorkeur duurzame 

alternatieven.  

 

Een warmtenet met warmte uit de havens van Rotterdam is één van de alternatieven. Hiervoor moet 

de komende jaren een nieuwe, ondergrondse pijpleiding worden aangelegd. De Rotterdamse 

warmte komt vooral van afvalverbranding. Een deel, ongeveer de helft, van dat afval is van groene 

oorsprong en daarom ontstaat bij de verbranding ook deels groene warmte. Nuon beslist eind 2016 

of de leiding vanuit Rotterdam definitief haalbaar is. Is de leiding niet haalbaar, dan zal Nuon 
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investeren in een nieuwe gascentrale in Leiden. Die is duidelijk minder duurzaam dan de beoogde 

warmtebron in Rotterdam. Voor de eigenaren en huurders van woongebouwen aangesloten op de 

Leidse stadsverwarming biedt de leiding vanuit Rotterdam een mooie kans om groenere warmte te 

krijgen.  

 

Als de warmte uit Rotterdam komt, is de temperatuur dan nog wel voldoende voordat de warmte in 

Leiden is? Of moet er bijv. onderweg nog worden bijgestookt? 

Van Rotterdam naar Leiden is relatief weinig verlies van warmte (max. 5-10% van de warmte komt 

niet aan in Leiden) en van temperatuur (hooguit enkele graden Celsius lager in Leiden). De warmte 

gaat op relatief hoge temperatuur weg (>100 graden Celsius) en dus is deze in Leiden nog voldoende 

op temperatuur. 

En hoe zit het met aardwarmte, kan Nuon dat niet voor stadsverwarming gebruiken?  
Er is door Nuon gekeken naar diverse duurzame warmtebronnen in en om Leiden. Gebleken is helaas 

dat de ondergrond in het gebied in en rondom Leiden betrekkelijk ongeschikt is voor de winning van 

aardwarmte/geothermie. Dit heeft vooral te maken met de kans dat als er een (dure!) boring wordt 

gedaan, er ook genoeg water omhoog en weer terug kan worden gepompt. Het gaat dan vooral om 

de doorlatendheid van de bodem. De kans op een succesvolle boring is volgens Nuon in Leiden en 

omgeving onvoldoende groot. 

Om hoeveel flatgebouwen gaat het als we het over stadsverwarming hebben? 

Portaal heeft 24 flatgebouwen in Leiden die via blokverwarmingsinstallaties zijn aangesloten op 

Stadsverwarming. Een aantal van deze flats is voor 100% in bezit van Portaal, andere flats zijn 

gezamenlijk bezit met particuliere woningeigenaren en beschikken daarom over een Vereniging van 

Eigenaren. Het gaat om 13 flatgebouwen in de Slaaghwijk, 4 flatgebouwen in de Lage Mors en 7 

flatgebouwen in de Hoge Mors.   

 

Een aantal van deze flats, in de Hoge Mors en Slaaghwijk, is als groep aangesloten op de leidingen 

van de stadsverwarming. Dit betekent dat de woningeigenaren gezamenlijk eigenaar zijn van de 

leidingen die de gebouwen verbinden. Dat is lastig omdat de leidingen en pompen onderhoud nodig 

hebben en op termijn moeten worden vervangen. 

 

Zijn er alternatieven voor stadsverwarming?  

Ja, er zijn ook andere manieren om deze flatgebouwen te verwarmen. Bijvoorbeeld een zuinige 

oplossing met aardgas. Dan komen op het dak van ieder gebouw zogenaamde gasgestookte 

warmtepompen. Deze pompen halen warmte op een zuinige manier uit de buitenlucht en maken het 

geschikt voor de verwarming van het gebouw en het warme water uit de kraan. Die installatie op het 

dak is duur maar zorgt voor een lagere warmterekening.   

 

Naast een collectieve installatie voor het gehele gebouw, is ook verwarming via een eigen 

gasgestookte CV-ketel per woning mogelijk. Deze manier van verwarmen is minder milieuvriendelijk, 

is duur om aan te leggen (o.a. vanwege de benodigde schoorsteen) en de aanleg ervan veroorzaakt 

voor bewoners veel overlast.  

 

Er is een onderzoek geweest naar de mogelijkheden om de flatgebouwen in de toekomst te 

verwarmen. Wat zijn de resultaten daarvan? 

In opdracht van de VvE’s en Portaal heeft een onafhankelijke energie-adviseur (Infinitus Energy 

Solutions) een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de flatgebouwen in de toekomst te 

verwarmen. Daarbij is gekeken naar: 
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a) de staat en het comfort van de huidige collectieve verwarmingsinstallaties, 
b) het huidige en toekomstige warmtegebruik van de woningen, 
c) de investeringen die de woningeigenaren zouden krijgen bij voortzetting van de 

stadsverwarming en bij verschillende alternatieven hiervoor,  
d) de nieuwe jaarrekening voor verwarming die de bewoners (die soms ook de eigenaar van de 

woning zijn) dan te zien krijgen en 
e) de duurzaamheid. 
Daarnaast is ook beoordeeld of de verdeling van de stookkosten binnen de flats beter/transparanter 
zou kunnen en welke ingrepen daarvoor al dan niet in de woningen nodig zijn. 
 
Uit de onderzoeken blijkt dat er twee oplossingen zijn die hoog scoren op duurzaamheid, comfort en 
lagere totale kosten: stadsverwarming met warmte uit Rotterdam en een zuinige oplossing met 
aardgas (warmtepompen met een piekketel).  
 

Welke oplossing is nu het beste? Dat is nu nog niet goed te zeggen. Beide oplossingen verbeteren de 

verwarmingsinstallaties in de gebouwen en verlagen de verwarmingskosten. De Rotterdamse 

warmte is wel duurzamer maar kan deze straks ook goedkoper zijn dan de warmte uit de Eon-

centrale? Wat zou het Nuon waard zijn als de gebouweigenaren nu eens voor een langere tijd 

zouden afspreken om warmte te gaan inkopen? Dat vraagt om een onderhandeling met Nuon. 

 

De Eon-centrale sluit pas op 1 januari 2020. Waarom maken we nu al een keuze?  

Nuon werkt dit jaar aan de ontwikkeling van een alternatief voor de Eon-centrale. Hoe meer 

zekerheid Nuon heeft over warmteafname, hoe aantrekkelijker de verbinding met Rotterdam wordt 

en hoe aantrekkelijker de tarieven worden die Nuon ons kan bieden. Dit is dus hét moment om te 

onderhandelen. Daarnaast hebben we tijd nodig voor de verdere uitwerking; tijd voor besluitvorming 

en voor het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden.  

Waarom kiezen VvE-besturen en Portaal ervoor om verder te gaan met stadsverwarming? 

Het is de bedoeling dat zowel met groene stadsverwarming als met de zuinige oplossing met aardgas, 

de verwarmingsinstallaties in de gebouwen sterk worden verbeterd. Wel is de warmte uit Rotterdam 

duurzamer en vragen de technische aanpassingen voor stadsverwarming een lagere investering van 

de woningeigenaren dan de zuinige gasoplossing.  

Door te onderhandelen met Nuon willen de VvE’s en Portaal voor een langere tijd gunstige afspraken 

maken voor de inkoop van warmte.  Zodanige afspraken dat de totale verwarmingskosten 

(investeringen en jaarlijkse kosten over een langere termijn) van stadsverwarming lager zijn dan de 

totale verwarmingskosten van de zuinige oplossing met aardgas.  

Wat is nodig voor de onderhandelingen en wat is de inzet? 

Om te kunnen onderhandelen hebben de VvE´s mandaat nodig van de woningeigenaren. Hoe meer 

gebouwen met de onderhandelingen meedoen, hoe een sterkere positie de VvE´s hebben in de 

onderhandeling en hoe groter de kans op een mooi aanbod van Nuon. Inzet bij de onderhandeling is 

een verlaging van de  warmtekosten, duurzaamheid en een verbetering van het systeem (directe 

aansluiting op het warmtenet in de Hoge Mors, meer warmtecomfort en een eenduidige en eerlijke 

afrekening). 

 

Mochten de gebouweigenaren er met Nuon niet goed uitkomen, dan kan altijd worden teruggevallen op de 
zuinige gasoplossing met warmtepompen op het dak van elk gebouw.  
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Dit voorjaar hebben de woningeigenaren van 21 flats (Portaal en 5 Verenigingen van Eigenaren) 
mandaat gegeven om met Nuon in onderhandeling te gaan. Naar verwachting zijn de 
onderhandelingen, inclusief de contractvorming, in het najaar van 2016 afgerond. 

Wie voert de onderhandelingen? 

Een afvaardiging van de VvE’s, een expert van de onafhankelijke energie-adviseur (Infinitus Energy 

Solutions) en twee medewerkers van Portaal voeren de onderhandelingen met Nuon.  

Wat is de planning? 

Afgelopen voorjaar vond een extra algemene ledenvergadering plaats van de VvE’s (Merendonk volgt 

nog). Hier stemden de woningeigenaren voor het starten van de onderhandelingen met Nuon. De 

onderhandelingen zijn inmiddels begonnen en zijn naar verwachting, inclusief de contractvorming, in 

het najaar van 2016 afgerond. Bij een positief resultaat en na een definitief besluit van Nuon over de 

aanleg van een pijpleiding vanuit Rotterdam eind 2016, is het de beurt aan de VvE’s om definitief te 

besluiten. Dan kan na een goede voorbereiding tegen de zomer van 2017 de verbetering van de 

verwarmingsinstallaties beginnen.  

 

Wat heb ik als huurder hierover te zeggen? 

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen en de gekozen oplossing én afhankelijk van 

de soort werkzaamheden per flatgebouw (dit verschilt per flat), vraagt Portaal instemming aan 

huurders. Portaal overlegt gedurende het gehele traject met de HBV. 

 

Wat zou er gebeuren als de VVE’s niet voor een groepsgewijze onderhandeling met Nuon hadden 

gekozen en ook niet voor de zuinige gasoplossing?  

In dat geval zou er een contractverlenging worden aangegaan met Nuon om de levering van warmte 

zeker te stellen. Naar verwachting zou Nuon dan de gebruikelijke voorwaarden en tarieven hanteren 

en was er van lagere kosten waarschijnlijk geen sprake.  

De centrale verwarming zoals die nu is, is niet altijd ideaal geregeld. Wat wordt in de toekomst in elk 

geval beter? 

Door aanpassing van de verwarmingsinstallatie merken bewoners verschillende verbeteringen: de 

verwarmingskosten (voor een gemiddelde woning) gaan omlaag, er komt meer verwarmingscomfort 

in de woningen (beter regelbaar door nieuwe thermostaatkranen - tegen bijbetaling met een 

centrale thermostaat), minder geluid in de leidingen en de verdeling van de stookkosten wordt 

eenduidiger. Deze verbeteringen staan overigens los van de warmtebron: stadsverwarming of zuinige 

gaswarmtepompen. 

De verbeterde installaties brengen meer comfort. Wat houdt dat precies in?  

Met de verbeterde installaties kan elke woning de warmte krijgen die nodig is voor comfortabel 

wonen. Daarmee is het bijvoorbeeld ook op de bovenste etages van de flatgebouwen altijd warm te 

krijgen. En de temperatuur is beter instelbaar. Door de nieuwe thermostaatkranen kunt u de 

temperatuur per kamer regelen. Met een centrale thermostaat (tegen bijbetaling) kan dat zelfs 

centraal en kunt u ook met één draai aan de knop de gehele verwarming uitschakelen. In de 

verbeterde installatie kan het water niet meer onbegrensd snel stromen, eventuele geluidsklachten 

zullen daarmee verdwijnen.  

Wat zijn de voor – en de nadelen van verbeterde stadsverwarming voor mij als eigenaar? En als 

huurder? 

De voordelen van de verbeterde stadsverwarming zijn: 
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 Lagere stookkosten door korting op de inkoop van warmte en door thermostaatkranen (naar 

wens centrale thermostaat) 

 Stijging van de gasprijs werkt in de toekomst minder door in de stookkosten dan nu het geval 

is (door andere tarief bij Nuon) 

 Meer comfort: 1. betere verdeling van het CV-water door het gebouw en daardoor overal 

warme woningen, 2. betere regeling van de temperatuur in de woning door de 

thermostaat(kranen). 

 Eerlijkere afrekening van de stookkosten. Waarschuwing: Er zijn nu bewoners die meer 

betalen dan ze eigenlijk hadden moeten betalen maar er zijn ook bewoners die minder 

betalen dan ze eigenlijk hadden moeten betalen. Eerlijker afrekenen betekent in de praktijk 

dat sommige bewoners een hogere rekening zullen gaan krijgen en andere bewoners een 

lagere rekening. Dit heeft echter niets met stadsverwarming te maken maar met de 

installatie in het gebouw. Ook met een nieuwe gaswarmtebron zullen er hogere en lagere 

stookkostenrekeningen zijn! 

 Sterke verbetering duurzaamheid, minder CO2-uitstoot voor de verwarming 

 Als het in de toekomst mogelijk is om nog duurzamere warmtebronnen te kiezen (bijv. 

aardwarmte) kan nog een grote stap in duurzaamheid worden gemaakt. 

 

De nadelen van de verbeterde stadsverwarming zijn:  

 Voor eigenaren: een mogelijke nog niet-voorziene uitgave uit de VvE-onderhoudskas voor 

het kunnen doen van de investeringen 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van de zuinige gasoplossing voor mij als eigenaar? En als huurder? 

De voordelen van de zuinige gasoplossing zijn: 

 Lagere stookkosten door een zuinig gasverbruik en door de plaatsing van (nieuwe) 

thermostaatkranen (naar wens en tegen bijbetaling: een centrale thermostaat) 

 Een stijging van de gasprijs werkt in de toekomst minder door in de stookkosten dan nu het 

geval is (door lager aandeel van de stookkosten) 

 Meer comfort: 1. betere verdeling van het CV-water door het gebouw en daardoor overal 

warme woningen, 2. betere regeling van de temperatuur in de woning door de 

thermostaat(kranen). 

 Eerlijkere afrekening van de stookkosten. Waarschuwing: Er zijn nu bewoners die meer 

betalen dan ze eigenlijk hadden moeten betalen maar er zijn ook bewoners die minder 

betalen dan ze eigenlijk hadden moeten betalen. Eerlijker afrekenen betekent in de praktijk 

dat sommige bewoners een hogere rekening zullen gaan krijgen en andere bewoners een 

lagere rekening. Dit heeft te maken met de collectieve installatie in het gebouw. Ook met 

deze nieuwe gaswarmtebron zullen stookkostenrekeningen eerlijker, maar daardoor ook 

hoger of lager kunnen worden! 

 

De nadelen van de zuinige gasoplossing zijn:  

 Voor eigenaren: een forse, niet-voorziene uitgave uit de VVE-onderhoudskas voor het 

kunnen doen van de investeringen 

 De overheid wil op termijn aardgas uit woningen en woongebouwen laten verdwijnen. 

Aardgas wordt schaars, veroorzaakt CO2-emissie en kan beter voor de industrie worden 

bewaard. Het is onduidelijk hoe en wanneer dit gaat gebeuren. 
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Wat zijn de kosten van beide oplossingen, zowel investering als stookkosten? 

De precieze investeringen verschillen per gebouw. Onderstaande tabel geeft een goede indicatie van 

de investeringen in de zuinige gasoplossing (warmtepompen met piekketels) en stadsverwarming, 

beide incl. de noodzakelijke verbeteringen in de collectieve installatie. Ook de verwarmingskosten  

verschillen per gebouw. De tabel laat de totale kosten zien voor een gemiddelde woning.  

LET OP: vooral door verschillen in stookgedrag en door de wijze van stookkostenverdeling kunnen er 

grote verschillen zijn met uw huidige en/of toekomstige stookkosten!   

Gebied met gebouwen Investeringen, eenmalig per 
woning, incl. installatieverbetering 
en comfortverhoging 
(incl. BTW) 

Totale verwarmingskosten per 
woning per jaar, bestaande uit de 
stookkosten (inkoop van warmte of 
gas) en de investeringen (waarvan de 
kosten zodanig over 15 jaar zijn 
verdeeld dat er een gelijk bedrag per 
jaar uitkomt). 
(incl. BTW) 

zuinige 
gasoplossing 
(warmtepomp) 

stadsverwar-
ming 
(warmtepomp) 

zuinige 
gasoplossing  

Stadsverwarming
*) 

Lage Mors ca € 2.900 ca € 700 ca € 850 - € 900 Lager? 

Hoge Mors excl. 
Opaalstraat/Saffierstraat 

Gemiddeld ca  
€ 2.800 per 
gebouw, 
verschillen per 
gebouw 

Gemiddeld ca € 
1.300, 
verschillen per 
gebouw 

ca € 850 - € 950, 
verschillen per 
gebouw 

Lager? 

Opaalstraat/Saffierstraat Ca € 4.700 Ca € 1.600 Ca € 950 Lager? 

Slaaghwijk excl. Merendonk Reeds 
aanwezige CV-
ketels, 
aanpassingskos-
ten ca € 2.700 

ca € 4.600 Met de reeds 
aanwezige CV-
ketels, ca 
€ 1.100 

Lager? 

Merendonk ca € 6.700 ca € 4.500 ca € 1.350 Lager? 

 

*) Voor stadsverwarming geldt dat aan Nuon een nieuw soort tarief zal worden gevraagd waarbij het 

de bedoeling is dat de totale verwarmingskosten lager worden dan bij de zuinige gasoplossing. De 

verdeling van de vaste kosten (die onafhankelijk zijn van het stoken) en de variabele kosten (die 

direct samengaan met het stoken) moet nog worden uitgewerkt. 

Bij de zuinige gasoplossing passen jullie geen zonnecollectoren en geen warmteterugwinning toe (bij 
Schouwenhove gebeurt dat wel). Waarom niet? 
Zonnecollectoren en warmteterugwinning (uit de warmte die via de ventilatieschachten uit de 

woningen wordt gezogen) vragen om een extra investering maar besparen ook op de gasrekening. 

Uit een aanvullende berekening zal moeten blijken of die extra investering opweegt tegen de 

opbrengsten. Hierbij mag Schouwenhove, dat als verzorgingshuis het hele jaar rond een zeer grote 

warmtevraag heeft, niet zo maar worden vergeleken met een woongebouw. Bij Schouwenhove 

zullen dit soort investeringen zich eerder terugverdienen. 

Als we die zuinige gasoplossing ook met alle VVE’s en Portaal tegelijk aanbesteden, dan wordt die 
toch veel goedkoper? 
Het is denkbaar dat, als we de zuinige gasoplossing (gas-warmtepompen en piekketels) als één 

pakket op de markt zetten, er een prijsreductie mogelijk zal blijken. Echter, veel meer dan bij 

stadsverwarming gaat het bij de zuinige gasoplossing om de inzet van manuren en de levering van 
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maatwerk (vrijwel elk gebouw is anders) waardoor een duidelijke ondergrens zit aan de prijs. Bij 

stadsverwarming gaat het vooral om een marge tussen de inkoop van warmte door Nuon en de 

verkoop hiervan aan de VVE’s/Portaal. Hoe meer warmte Nuon kan kopen, hoe meer korting zij weer 

kan bedingen bij haar leverancier. 

Wat verandert er in de stookkostenafrekening? Wat blijft hetzelfde? 

De stookkosten zullen gaan veranderen. Door de aanpassingen aan de gebouwinstallaties zal het 

totale warmtegebruik in elk gebouw gaan afnemen. Verder streven we naar scherpere tarieven bij 

Nuon waardoor de stookkosten verder omlaag gaan. De aanpassingen aan de gebouwinstallaties 

zorgen voor meer comfort maar zorgen er ook voor dat de meters op de radiatoren beter gaan 

functioneren en elke bewoner een rekening krijgt die beter bij zijn/haar werkelijke verbruik past. 

Nu is er één afrekening voor warm water en verwarming blijft dit zo? 

Ja, dat blijft zo. 

Is er een mogelijkheid tot een tussentijds online overzicht waarin verbruik en kosten duidelijk worden 

weergegeven (per huishouden)? 

Ja, Techem biedt de mogelijkheid van de Ecoach waarmee u via internet kunt inloggen op het 

Techem-systeem en uw eigen verbruiken kunt opvragen. 

Wat gebeurt er met de meters op de radiatoren? Blijven deze hetzelfde? Zo niet, zijn de nieuwe 

meters dan (ook) zelf af te lezen? 

De meters blijven hetzelfde (behalve bij de Merendonk). Ze gaan alleen beter functioneren in 

combinatie met de thermoskranen (of de centrale thermostaat) en de andere aanpassingen in de 

gebouwinstallatie. 

Als ik nu mijn radiatoren dichtdraai, blijven de metertjes gewoon lopen! Hoe kan dat? 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het meest waarschijnlijke is dat de kranen door hun 

levensduur niet helemaal sluiten. Ze lijken dan dicht maar er lekt toch water doorheen. Als de 

radiator daardoor minstens 4 graden Celsius warmer wordt dan de lucht er omheen (wat je 

nauwelijks kunt voelen), dan gaat de Techem-meter langzaam lopen. Bij een zogenaamd 1-

pijpssysteem (o.a. bij de Merendonk), waarbij er onder elke radiator een warme CV-leiding ligt, kan 

de radiator stiekem worden opgewarmd door die warme CV-leiding. Als de radiator dan minstens 4 

graden warmer wordt dan de lucht er omheen, gaat ook de Techem-meter lopen. 

Wat wordt er gedaan aan onnodig warmteverlies? Wanneer de verwarming nu uit staat, wordt de 

radiator in sommige gevallen nog steeds warm. Dat brengt onnodige kosten met zich mee. 

De aanpassingen aan de gebouwinstallatie zullen deze problemen sterk verminderen. Alle radiatoren 

krijgen nieuwe kranen waarmee de radiatoren (eventueel vanuit een nieuwe centrale thermostaat) 

kunnen worden uitgeschakeld. 

Kan ik met de nieuwe radiatorknoppen de temperatuur in iedere afzonderlijke kamer regelen? 
Ja! Er zijn meerdere varianten mogelijk: thermostaatknoppen op elke radiator of (tegen meerprijs) 

een centrale thermostaat die draadloos kan ‘praten’ met de knoppen op de radiatoren. 

De verbeteringen aan de gebouwinstallatie spreken mij zeer aan omdat ik het op 6-hoog gewoon niet 
warm krijg! Moeten deze verbeteringen wachten totdat de onderhandeling met Nuon is afgerond?  
De verbeteringen aan de gebouwinstallatie staan feitelijk los van de bron van warmte: 
stadsverwarming van Nuon of een zuinige gasinstallatie bovenop het gebouw. Het kan echter wel 
handig zijn om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen om de overlast te beperken. Dit geldt 
zeker voor het geval er zou worden gekozen voor de zuinige gasinstallatie bovenop het gebouw. Die 
zorgt voor de meeste aanpassingen en werkzaamheden aan de gebouwinstallatie. Mocht er worden 
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gekozen voor de voortzetting van stadsverwarming, dan zou bijvoorbeeld al komend najaar of anders 
het voorjaar van 2017 de aanpassing aan de gebouwinstallatie al mogelijk zijn. 
 
Warmtezekerheid is belangrijk! Is er sprake van afsluiting in de zomermaanden of kan het ook in de 
winter gebeuren? 
De werkzaamheden zullen zo worden gepland dat er zo min mogelijk overlast plaatsvindt door 
onderbreking van de warmtelevering. 
 
Wat ervaren bewoners aan overlast? 
Tijdens de werkzaamheden heeft u enige overlast. Hoeveel en hoelang dat kunnen wij nu nog niet 
zeggen. Dat is afhankelijk van de gekozen oplossing en van het flatgebouw waarin u woont. In de 
gebouwen in de Hoge Mors zal ook Nuon werkzaamheden moeten verrichten om de gebouwen een 
eigen aansluiting op het warmtenet te geven. Deze werkzaamheden zullen niet plaatsvinden bij 
(zeer) koud weer. In ieder geval zal er tijdelijk geen warm kraanwater zijn. Uiteraard zullen wij u tijdig 
informeren en waar mogelijk tijdelijke oplossingen bieden. 
 
 
Heeft u nog andere vragen? Of is er nog iets niet duidelijk? Stuur een e-mail naar 
stadsverwarming@portaal.nl 
 

mailto:stadsverwarming@portaal.nl

