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Slaaghwijk, groot onderhoud verwarmingsinstallatie 9 flats 

Veel gestelde vragen 

 

Algemeen 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, stuur een e-mail naar verwarmingslaaghwijk@portaal.nl of 

neem contact op met Irene de Bruin. Zij is de vaste bewonersbegeleider van Portaal tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Zij informeert u over het plan en beantwoordt 

al uw niet-technische vragen over de werkzaamheden. U kunt haar rechtstreeks bellen via: 06-18 18 

22 29. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum: 0800 - 767 82 25 (via een vaste telefoon) of 

0318 - 89 89 89 (met uw mobiele telefoon). 

Ik snap er helemaal niets van, kan iemand mij dit goed uitleggen? 
Dat begrijpen we. We hebben het geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Heeft u toch nog 
vragen? Neem contact op met Irene de Bruin. Zij is de vaste bewonersbegeleider van Portaal tijdens 
de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Zij informeert u over het plan en 
beantwoordt al uw niet-technische vragen over de werkzaamheden. U kunt haar bereiken via de mail 
verwarmingslaaghwijk@portaal.nl of rechtstreeks bellen via: 06-18 18 22 29.  
 
Wat is er aan de hand? 
Bij 13 flats in de Slaaghwijk zien we bij de afrekening van de verwarmingskosten grote verschillen 
tussen huurders. Dit speelt vooral sinds de invoering van de Warmtewet in 2014 en we volgens deze 
wet afrekenen. De oorzaak van de verschillen hebben we onderzocht. Niet alleen zijn de radiatoren 
verouderd en is het leidingwerk niet meer van deze tijd. Het blijkt dat vooral de installatie (het 
éénpijp-systeem van de warmteleidingen) in combinatie met de manier waarop de verbruikte 
warmte wordt gemeten (op de radiatoren) voor de grote verschillen zorgt. Enige oplossing is het 
aanpassen van de verwarmingsinstallatie. Voor de 9 flats waarin alleen huurders van Portaal wonen, 
heeft Portaal hiervoor een plan gemaakt. We willen in iedere woning de radiatoren vernieuwen en 
aansluiten op de combiketel. Deze ketel is bij de renovatie geplaatst en wordt op dit moment alleen 
voor warm water gebruikt. Na aansluiting heeft iedere woning individuele verwarming en is het 
flatgebouw niet meer aangesloten op Stadsverwarming.  
 
Om welke flatgebouwen in de Slaaghwijk gaat het? 

Portaal verhuurt in 13 flatgebouwen in de Slaaghwijk woningen. Negen van deze flatgebouwen 

(Wiekelhorst, Kraaienhorst, Milanenhorst, Uilenhorst, Reigerhorst, Smellekenshorst en 3 x 

Sperwerhorst) zijn 100% in bezit van Portaal; hier wonen alleen huurders. Daar willen we nieuwe 

radiatoren aansluiten op de combiketel. Vier andere flats (Condorhorst, Arendshorst, Zijldonk en 

Merendonk) zijn gemengde complexen; hierin wonen huurders van Portaal en eigenaren. In deze 

flats beslissen de woningeigenaren en Portaal (verenigd in de Vereniging van Eigenaars – VvE’s) over 

de manier van verwarmen en eventuele aanpassing van de verwarmingsinstallatie.  

Wat is een éénpijp-systeem eigenlijk? 

Bij een éénpijp-systeem zijn radiatoren in een woning in serie geschakeld. Er is één aanvoerpijp voor 

de warmte. Deze pijp wordt na de eerste radiator tegelijk retourleiding en aanvoerleiding voor de 

volgende radiator. Hierdoor krijgt uiteindelijk de laatste radiator warmte van een behoorlijk minder 

hoge temperatuur dan de eerste radiator (zie het beeldverhaal).  
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Een ander nadeel is dat met een éénpijp-systeem voortdurend warmteafgifte plaatsvindt. Dit is 

noodzakelijk omdat bij dit systeem ook de laatste radiator in de hele serie warmte moet kunnen 

ontvangen. Hierdoor verwarmt de leiding ook ruimten waar de radiator niet open staat. Om een deel 

van deze warmte heeft u mogelijk niet gevraagd. Dit systeem is gebouwd in een tijd dat 

leidingmateriaal relatief duur was en energie veel goedkoper was dan nu. 

Waarom aanpassing van de verwarmingsinstallatie? 

Om de oorzaak van de verschillen in verwarmingskosten te achterhalen heeft Portaal in de afgelopen 

jaren onderzoeken laten uitvoeren door TNO, EFM en Infinitus. De uitkomsten van deze onderzoeken 

geven – met de huidige installatie en leidingen - geen oplossing voor het probleem. Een aanpassing 

van de verwarmingsinstallatie is de enige mogelijkheid om te komen tot een afrekening waarbij 

iedereen betaalt voor zijn eigen afgenomen warmte. 

Er is twee jaar geleden gerenoveerd. Hadden jullie dit niet gelijk kunnen doen? 

Tijdens de renovatie, die hoognodig was, was de oorzaak van de grote verschillen in 

verwarmingskosten nog niet duidelijk en wisten we nog niet hoe dit technisch op te lossen. Een 

duidelijk keuze om wel of niet aangesloten te blijven op Stadsverwarming of te kiezen voor andere 

verwarmingsmogelijkheden was toen nog niet te maken. 

Waarom denken jullie dat het aansluiten van de combiketel een verbetering is?  

Als de radiatoren zijn aangesloten op de combiketel in uw woning heeft u individuele verwarming. U 

bepaalt zelf uw warmteverbruik en betaalt daar ook voor.  

Ook kunt u zelf uw energieleverancier kiezen. U betaalt geen voorschot verwarmingskosten meer in 

uw servicekosten; u moet wel het maandelijks voorschot voor gas aan de energieleverancier 

verhogen. Er is geen warmteverlies meer via de leidingen naar de andere woningen. U kunt zelf de 

temperatuur instellen (comfort neemt toe). 

Waarom worden we losgekoppeld van de Stadsverwarming?  

Het aansluiten van de radiatoren op uw combiketel, is voor uw flatgebouw de beste oplossing om te 

komen tot een afrekening van stookkosten waarbij iedereen betaalt voor zijn afgenomen warmte. 

Het is voor Portaal een verstandige investering, immers de combiketel is er al. En u krijgt individuele 

verwarming waarmee u zelf kunt bepalen hoeveel en wanneer u uw woning verwarmt.  

Is een combiketel eigenlijk wel duurzaam? 

De combiketel in uw woning is een zuinige hoogrendements ketel. Een combiketel is wel minder 

duurzaam dan als u aangesloten blijft op Stadsverwarming. Stadsverwarming maakt gebruik van 

warmte die beschikbaar komt bij elektriciteitscentrales, fabrieken of verbranding van afval.  

Waarom kiezen jullie voor aanpassen van de combiketel en niet voor een andere (collectieve) 

oplossing? 

Het aanbrengen van alternatieve (collectieve) warmtevoorzieningen zijn veel ingrijpender 

(veroorzaken meer overlast) en zijn kostbaarder dan het aansluiten op de al aanwezige combiketel.  

Hoe lang kunnen we met de aangepaste combiketel vooruit òf komen jullie over een paar jaar 

weer? 

We verwachten dat we met de combiketel zo’n 15 à 20 jaar vooruit kunnen. Natuurlijk dient de ketel 

periodiek te worden onderhouden, dat moet ook wanneer we de ketel alleen gebruiken voor warm 

water. 

De verwarming zoals die nu is, is niet altijd ideaal geregeld. Betekent de aangepaste combiketel 

dat ik ook meer comfort heb? 
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Na de ingreep kunt u zelf bepalen wanneer, waar en hoeveel u uw woning verwarmt. De leidingen 

geven geen ‘ongevraagde warmte’ meer af. In de woonkamer is een kamerthermostaat aanwezig, 

waarmee u de gewenste temperatuur kunt instellen. Op elke radiator behalve in de woonkamer zit 

een thermostaatkraan, waarmee u de verwarming aan of uit kunt zetten en kunt regelen. 

U rekent uw warmteverbruik direct af met de door u gekozen energieleverancier.  

Wat zijn de voor- en nadelen van verwarmen met een combiketel? 

Voordelen: U heeft vrije keuze van energieleverancier, volledige controle over de warmte die u wilt 

afnemen en u kunt met de kamerthermostaat de temperatuur zelf instellen. 

Nadelen: Wanneer de ingestelde thermostaat, bijvoorbeeld op 20 graden staat en deze temperatuur 

is in de woonkamer bereikt, slaat de combiketel af. Dit betekent dat er geen warmte meer geleverd 

wordt in bijvoorbeeld de slaapkamer.  

Ben ik verplicht om mee te doen aan de aanpassing van de combiketel? 

Ja, alle huishoudens worden afgesloten van de collectieve verwarmingsinstallatie (stadsverwarming).  

Zijn er aan de aanpassing van de combiketel kosten verbonden? 

U krijgt geen huurverhoging. De collectieve stookkosten komen te vervallen. Wel gaat u meer gas 

gebruiken waardoor uw gasrekening omhoog gaat. 

Als mijn combiketel nu niet goed werkt, wat moet ik dan doen? 

U kunt een reparatieverzoek indienen via Mijn Portaal of contact opnemen met ons 

Klantcontactcentrum 0800 - 767 82 25 (via een vaste telefoon) of  0318 - 89 89 89 (met uw mobiele 

telefoon). 

 

Na aansluiting combiketel 

Moet ik zelf voor onderhoud van de combiketel zorgdragen? 

Nee, uw ketel wordt nu al periodiek schoongemaakt door Portaal. Daar verandert niets aan na het 

aansluiten van de radiatoren. 

Betaal ik in de toekomst dan ook nog voorschotbedragen? 

U betaalt geen voorschot verwarmingskosten meer in uw servicekosten. Omdat uw gasverbruik 

toeneemt moet u uw voorschotbedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt verhogen. 

 

Aan wie betaal ik in na de aanpassing mijn energiekosten? Aan Portaal of aan iemand anders? 

Aan uw huidige energieleverancier. U heeft namelijk nu ook al een contract voor elektra en gas. 

Waarop worden in de toekomst de voorschotten van de energiekosten gebaseerd? 

U kunt advies vragen aan uw huidige leverancier hoeveel u uw voorschot moet aanpassen. Over het 

algemeen gebruikt een gemiddeld huishouden zie https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-

water/. 

Hoe moet ik in de toekomst een energieleverancier kiezen? 

U heeft nu al een energieleverancier voor gas en elektra.  

Hoe kan ik straks zelf mijn warmteverbruik beïnvloeden? 

Met de kamerthermostaat die in de woonkamer hangt en met de thermostaatkranen die op de 

radiatoren zitten.  
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Kan ik straks mijn warmteverbruik in de gaten houden? 

De woningen hebben nog geen slimme meter, maar u kunt wel zelf uw meterstanden bijhouden. 

Ik betaal nu heel weinig stookkosten. Moet ik straks meer betalen? 

Dit hangt af van de hoeveelheid warmte die u afneemt. U betaalt alleen de warmte die u 

daadwerkelijk afneemt. 

Ik kan echt niet meer betalen dan nu? Hoe moet dat? 

Door de kamerthermostaat laag te zetten en de thermostaatkranen in kamers die u niet wilt 

verwarmen, dicht te zetten. 

Gaat mijn huur omhoog?  

Nee uw huurprijs blijft gelijk. Het voorschotbedrag stookkosten vervalt. Hierdoor wordt het totale 

bedrag dat u maandelijks aan Portaal betaalt lager. Omdat uw gasverbruik toeneemt moet u uw 

voorschotbedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt, verhogen. 

Betaal ik als bewoner nog kosten voor de stadsverwarmingsinstallatie op het moment dat de 
nieuwe radiatoren in mijn woning zijn aangesloten op de combiketel?  
Nee. Ondanks dat de stadsverwarming nog warmte levert aan andere  woningen in uw flat, belast 
Portaal geen kosten meer door aan bewoners die in met hun eigen ketel hun huis verwarmen.  
 

De werkzaamheden 

Wat gaat er precies in mijn huis gebeuren? 

- afplakken van uw vloer met beschermkarton (waar wordt gewerkt)   

- verwijderen oude radiatoren 

- verwijderen (asbesthoudende) panelen  

- aanbrengen nieuwe panelen 

- aanbrengen nieuwe radiatoren 

- aanleg nieuwe leidingen waarmee de radiatoren worden aangesloten op de 

  combiketel 

- aanbrengen thermostaat in de woonkamer 

- verwijderen oude leidingen; dichtmaken en afwerken van gaten  

- afwerken en opruimen 

Waarom moet asbest worden verwijderd? 
Wanneer we aan onderdelen werken waarin asbest zit, zijn we verplicht de asbesthoudende 
onderdelen te saneren.  

Is het verwijderen van asbest gevaarlijk? 

De methode die de aannemer gebruikt om het asbest te verwijderen, is bij twee lege woningen 

uitgevoerd en gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. Na goedkeuring van de methode, kan 

de asbestsanering bij alle woningen veilig worden uitgevoerd. 

Waarom is de asbest niet tijdens de renovatie verwijderd? 
Wanneer een asbesthoudend materiaal niet beschadigd wordt door te boren, schuren of iets 
dergelijks, komen er geen asbestvezels vrij en is dit ongevaarlijk. De asbesthoudende panelen 
bevinden zich achter de radiatoren. Tijdens de renovatie zijn op die plaatsen geen werkzaamheden 
uitgevoerd.  

Nu, bij het verwijderen van de oude en het plaatsen van de nieuwe radiatoren moet er wel worden 
geboord en geschroefd in de panelen achter de radiatoren. Hierdoor kan er asbest vrijkomen  
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waardoor er voor u als bewoner gevaar kan ontstaan. Om die reden verwijderen we nu wel de 
asbesthoudende panelen.   

Worden de radiatoren ook vervangen? 

Ja, om zeker te zijn dat de radiatoren en radiatorkranen de komende jaren goed blijven werken 

vervangen we deze nu allemaal.  

Extra leidingen…waar komen die? 

Het leidingverloop wordt anders. Hoe en waar deze komen, is te zien in de modelwoning 

Sperwerhorst 72.  

Worden de extra leidingen netjes afgewerkt? 

De leidingen langs het plafond in de woonkamer kunnen we afwerken met een koof. Dit is een gratis 

keuzeoptie. 

Krijg ik een thermostaat waarmee ik zelf de warmte in huis kan regelen? 

Ja, in de woonkamer komt een thermostaat waarmee u de temperatuur in huis kunt regelen. 

Zijn er keuzemogelijkheden? 

Ja, Portaal biedt u enkele keuzemogelijkheden aan: 

- zonder meerprijs: het laten aanbrengen van een koof in uw woonkamer als afscherming van de 

leidingen. De nieuwe leidingen lopen aan de bovenkant van uw muur. U kunt dit in de modelwoning 

bekijken. 

- voor € 210,00: een vensterbank over de volledige breedte van het raam in de woonkamer. U kunt 

dit in de modelwoning bekijken. 

 

Uitvoering werkzaamheden 

 

Wanneer beginnen de werkzaamheden? 

De werkzaamheden aan de eerste flat (Kraaienhorst) beginnen in april 2018. Daarna volgen in juni de 

Wiekelhorst en Milanenhorst. Na de zomer starten we met de andere zes flats.  

Wie voert de werkzaamheden uit? 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Hemubo uit Almere.  

Hoelang gaan de werkzaamheden in mijn huis duren? En in de hele flat? 

De werkzaamheden in uw woning duren 5-6 werkdagen. De werktijden zijn van 7:30 uur tot 16:00 

uur. In uw flatgebouw duren de werkzaamheden 7 werkweken. De aannemer zorgt ervoor dat de 

werkzaamheden in een woning afgerond zijn voordat een bouwvakvakantie begint (zomer en kerst).   

Kan ik in mijn huis blijven als de werkzaamheden plaatsvinden? 

Ja, tijdens de werkzaamheden kunt u thuis blijven. Alleen bij het weghalen van de panelen achter de 

radiatoren kunt u niet in de kamer blijven waarin wordt gewerkt. Deze panelen bevatten asbest. Per 

radiator duurt dit zo’n twee uur. Wij adviseren u om op de dag dat de panelen verwijderd worden 

niet thuis te blijven. De aannemer moet die dag op verschillende tijdstippen in iedere kamer 

werkzaamheden verrichten. Als het u niet lukt om op die dag onderdak te regelen, dan kunt u terecht 

in het buurthuis “Op Eigen Wieken”. 
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Wat kunnen we aan overlast verwachten? 

Tijdens de werkzaamheden in uw huis heeft u overlast, dat kunnen we niet voorkomen. Gelukkig is 

dit tijdelijk: 

- U heeft 5 tot 6 dagen geen verwarming. Tijdens deze periode zorgen wij ervoor dat u 

elektrische verwarming heeft.  

- Wanneer de nieuwe leidingen worden aangesloten op de combiketel heeft u geen warm 

water. Dit duurt ongeveer 1 uur. Verder kunt u wel gebruikmaken van koud- en warmwater. 

- Doordat de aannemer moet boren, komt er stof vrij in uw woning. U kan bij de uitvoerder 

folie vragen om uw meubels af te dekken.   

- Er zijn werknemers van Hemubo in uw woning. 

- Er is lawaai door werkzaamheden in uw huis en ook als de aannemer bij de buren of ergens 

anders in de flat bezig is. 

- Tijdens de sanering van het asbest kunt u niet in de kamer zijn waar wordt gewerkt. 

Hoelang heb ik geen verwarming? 

U heeft vijf tot zes dagen geen verwarming. Tijdens deze periode krijgt u tijdelijke elektrische 

verwarming aangeboden. 

Hoelang heb ik geen warm en koud water? 

U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van koud en warmwater. Alleen wanneer 

de nieuwe leidingen worden aangesloten op de combiketel heeft u geen warm water. Dit duurt 

ongeveer 1 uur.   

Krijg ik een vergoeding voor de overlast? 

De vergoeding is € 15 per dag. 

Kan ik tijdens de werkzaamheden ergens terecht om even uit de herrie te zijn en bij te komen? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u op werkdagen terecht in het buurthuis ‘Op Eigen Wieken’, 

Valkenpad 5. Daar is koffie en thee en kunt u even bijkomen. 

Wat moet ik doen ter voorbereiding van de werkzaamheden? 

Wij vragen u om bij de gevel een strook van ca. 1 meter vrij te maken om de werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. En om daarnaast de vensterbanken, het aanrechtblad en het kastje links van de 

gootsteen leeg te maken.    

Kan ik daarbij hulp krijgen? 

Voor het inpakken van spullen of het verplaatsen van meubels vragen wij u om hulp in te schakelen 

van familie en vrienden. Kunt u uw familie, kennissen of vrienden niet inschakelen en bent u om 

medische redenen niet in staat om spullen te verplaatsen, geef dat dan aan tijdens het huisbezoek. 

We zoeken dan samen met u naar een oplossing.  

Ik heb net een muur gestukt; herstellen jullie de schade? 

Het uitgangspunt is dat Portaal, de aannemer en de bewoners met elkaar proberen om schades te 

voorkomen. U kunt zelf bijdragen om schades te voorkomen. De aannemer informeert u voordat de 

werkzaamheden beginnen, welke maatregelen u kunt nemen. Als u deze maatregelen niet opvolgt en 

er ontstaat schade, dan bent u hier zelf voor verantwoordelijk. Als u toch schade heeft dan kunt u dit 

binnen 1 week telefonisch of via de mail melden bij uw bewonersbegeleider. Zij neemt contact met u 

op en u ontvangt een schadeformulier. Let op!: het is belangrijk dat u uw beschadigde spullen 

bewaart zodat de schade beoordeeld kan worden.  

Tijdelijke oplossing afrekening verwarmingskosten 
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Hoe komt het dat sommige huurders veel aan verwarmingskosten betalen en andere huurders 

weinig? 

Uw flatgebouw heeft een gemeenschappelijke aansluiting op Stadsverwarming. Op dit moment 

kunnen we de warmte, die u via deze aansluiting ontvangt, niet altijd goed meten waardoor 

sommige huishoudens veel betalen en andere huishoudens weinig. Dat heeft vooral te maken met de 

installatie (het éénpijp-systeem van de warmteleidingen) in combinatie met de manier waarop de 

verbruikte warmte wordt gemeten.   

Alle warmte die binnen uw flatgebouw wordt verbruikt, wordt aangevoerd via ondergrondse 

leidingen. Bij binnenkomst in het gebouw wordt de hoeveelheid warmte gemeten op een 

hoofdmeter. Via leidingen wordt deze warmte naar alle radiatoren in de woningen gebracht. De 

leidingen, naar en in de woningen, geven warmte af. Op de radiatoren in de woningen meten we de 

aan de huurders geleverde warmte. De warmte die de leidingen afgeven, kunnen we niet meten, 

Hier zit geen meter op.  

De gemeten warmte die uw flatgebouw binnenkomt, wordt op basis van de metingen op de 

radiatoren verdeeld en verrekend.  Sommige huurders ontvangen via de leidingen in hun woning 

voldoende warmte om hun woning te verwarmen en zetten de radiatoren niet of nauwelijks open. Bij 

hen wordt geen of weinig warmteverbruik via de radiatoren gemeten. Deze huurders betalen dus 

weinig verwarmingskosten, terwijl ze wel warmte via de leidingen ontvangen. Omdat de warmte 

alleen via de radiatoren wordt gemeten, betalen de huurders die de radiatoren open zetten, ook 

voor de warmte die via de leidingen wordt afgegeven. In sommige gevallen hebben bewoners 

hierdoor hoge verwarmingskosten. Portaal wil dit veranderen zodat iedereen betaalt voor zijn 

afgenomen warmte. Dat vinden we eerlijk en is ook de doelstelling van de Warmtewet. 

Wat doen jullie totdat de verwarmingsinstallatie is aangepast? 

We realiseren ons dat het voor huurders vervelend is dat de afrekening van de verwarmingskosten 

nu niet in alle gevallen overeenkomt met de afgenomen warmte. Daarom hebben we, totdat de 

verwarmingsinstallatie is aangepast, een oplossing. Huurders die boven een maximum bedrag aan 

verwarmingskosten betalen komen we tegemoet. Voor huurders die (te) weinig betalen verandert er 

nog niets.  

Hoe komen jullie de huurders die een hoog bedrag aan verwarmingskosten betalen tegemoet?  

Bewoners (huurders) die een hoog bedrag aan verwarmingskosten betalen komen we tegemoet door 

hen niet meer dan een maximum bedrag te laten betalen. Rekeningen die hoger zijn dan dit 

maximum verlagen we tot dit maximum bedrag. Dat doen we over de jaren 2013/2014, 2014/2015 

en 2015/2016 en totdat de verwarmingsinstallatie is aangepast. De hoogte van dit maximum bedrag 

is afhankelijk van het type woning (zie onderstaande tabel). Het verschil tussen het oorspronkelijke 

hoge bedrag en het maximum bedrag neemt Portaal voor haar rekening. De tegemoetkoming staat 

op de afrekening vermeld onder de post ‘individuele kosten’.  

Aan de wijze van het meten van het warmteverbruik verandert nu niets.  

Type woning Vastgesteld maximum 

1 slaapkamer € 1.016,48 

3 slaapkamer € 1.293,77 

4 slaapkamer € 1.440,39 

5 slaapkamer € 1.617,87 

 

 


