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Kanalen Eiland Zuid 6 flats 

Portaal is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud en de 

renovatie aan zes flats in Kanalen Eiland Zuid. Een van die voorbereidingen heeft te 

maken met de flora & fauna wet. De andere gaat over de aanpassing van ketelhuizen 

voor de stadsverwarming. In deze nieuwsbrief een toelichting en wat dat betekent  

voor u.  

Wat hebben we gedaan? 

 

Afrikalaan 51 – 145   Marco Pololaan 360 – 454  

Aziëlaan 34- 128   Amerikalaan 76 – 170 

Van Eechoudlaan 2 – 96  Van Eechoudlaan 21 - 131 

 

Als wij werkzaamheden aan gebouwen uitvoeren moeten wij onderzoeken of er 

beschermde dier/plantsoorten in en om een complex voorkomen. Dit is een wettelijke 

verplichting vanuit de flora & fauna wetgeving. Uit het onderzoek voor de zes flats blijkt 

dat er vleermuizen in de omgeving “wonen”. De vleermuizen zijn een beschermde 

soort en daarom moeten wij een ontheffing aanvragen. Om de ontheffing te kunnen 

krijgen, moeten wij een aantal maatregelen nemen. We starten daarmee vanaf 25 

september. We zijn half oktober klaar.   

Maatregelen bij alle flats 

Om ervoor te zorgen dat de vleermuizen ergens anders gaan “wonen”, hangen we 

vleermuiskasten op in de omgeving. Vorig jaar hebben we de eerste kasten 

opgehangen. Dit zijn er nog niet voldoende. Op de alle kopgevels plaatsen we 

vleermuiskasten bij.  
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Maatregelen bij de Afrikalaan en Amerikalaan 

Verder nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de vleermuizen wel uit kunnen 

vliegen maar niet meer terug kunnen. Dit doen we door onder andere naden en kieren 

aan de voor- achter en zijgevel dicht te maken.  

Wat merkt u daarvan 

Onze aannemer – Van Dillen – gebruikt een hoogwerker voor de werkzaamheden aan 

de voorzijde en de kopgevels. Aan de achterkant gebruiken we een kraan met een 

bakje. Verder kan het (geluids-)overlast geven door boor-, hak- en breekwerk. 

Ketelhuis berging Afrikalaan en Amerikalaan 

Vanaf 2 oktober start Van Dillen met het aanpassen van de installatie en ketelhuizen 

van de stadsverwarming voor deze complexen. U heeft hier weinig tot geen last van. 

Mogelijk dat er heel even een onderbreking is van de warmtelevering. De aannemer 

informeert u hier over met een briefje in de hal. De werkzaamheden duren ongeveer 

een week.  

Contact  

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?  

 

U kunt Portaal op de volgende manieren bereiken: 

 

• Heeft u een reparatieverzoek voor uw woning? Meldt uw verzoek via de website 

www.portaal.nl Of bel 0800 - 767 82 25 of 0318 – 89 89 89. 

 

• Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief ? Bel dan naar 0800 – 767 

82 25 (gratis) of 0318 – 89 89 89 (mobiele telefoon) en vraag naar Ilse Houtman of 

mail naar info@portaal.nl onder vermelding van uw naam en adres.  

 

 


