
Informatiebrochure

Berkenflat
Wij sluiten de Berkenflat graag aan op het warmtenet 
zodat u er nu en de komende jaren warmpjes bij zit.

Zorgen voor 
warmte bij u thuis



Dit jaar wordt er onderhoud gepleegd in de 
Berkenflat. Daarom wil Patrimonium graag een 
nieuwe ketel van WarmteStad bij u plaatsen. 
We kunnen ons voorstellen dat u daar graag 
meer over wilt weten. U heeft vast vragen die u 
beantwoord wilt hebben. Bijvoorbeeld: “Wat gaan 
we betalen? Blijft het net zo warm in mijn woning? 
En blijft het water uit mijn kraan wel net zo heet?” 

In deze folder gaan we op deze en andere vragen 
in, en kunt u rustig nalezen wat de antwoorden 
zijn. Mocht u nog meer willen weten dan is er 
gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. 
Dit kan bij het huisbezoek, en als u komt kijken 
in de modelwoning in uw flat. Daar kunt u ook 
zien hoe de nieuwe ketel eruit ziet.

“Wat gaan we betalen? 
Blijft het net zo warm in 
mijn woning? En blijft het 
water uit mijn kraan wel 
net zo heet?”



Beste bewoners van de Berkenflat,

In de jaren 60 ging Nederland voor warmte over van kolen naar 
het schonere gas. Velen van u hebben dat meegemaakt. Nu is het 
tijd voor de volgende schone overstap. Bovendien wordt stoken op 
gas duurder mede door belastingen. Per wijk is uitgezocht welke 
duurzame energiemethode het meest geschikt is. De meeste huizen 
en gebouwen in Selwerd zijn gebouwd in de jaren 60. Net als uw 
Berkenflat. Daar past het wamtenet het beste bij. 

We vinden het ook belangrijk dat de overstap voor iedereen 
betaalbaar is. WarmteStad heeft een tarief waarbij u er niet 
op achteruit gaat. 

Stel vooral al uw vragen tijdens het huisbezoek en kijk in de 
modelwoning. Ik hoop dat u voor de toekomst kiest: voor uw 
portemonnee, voor het klimaat en voor uw kinderen en kleinkinderen. 
Net als in de jaren 60 met het gas, komt het nu ook goed met de 
overstap. Daar zorgen Patrimonium en WarmteStad voor. 

Vriendelijk groet,

Philip Broeksma 
wethouder Energietransitie



Aansluiting op het warmtenet 

Patrimonium wil graag dat u nu en in de toekomst in een comfortabele, 
veilige en betaalbare woning woont. Daarom wordt er regelmatig 
onderhoud gepleegd. Uw gasketel is meer dan twintig jaar oud en de 
rookgasafvoer voldoet niet meer aan de huidige wet-en regel geving. 
De gasketel en rookgasafvoer moeten daarom nu beide worden 
vervangen. Patrimonium wil mee met de verduurzaming en wil alle 
woningen graag aansluiten op het warmtenet.

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel waarmee we 
zeer warm water naar uw woning brengen. Deze warmte komt 
onder andere van bedrijven (datacenters) in de stad Groningen. 
Die warmte wordt in onze warmtecentrale op de juiste temperatuur 
gebracht. Hiermee kunt u uw woning goed verwarmen en uw 
kraanwater wordt net zo warm als u gewend bent.



Tarieven

U betaalt bij WarmteStad een vast bedrag per maand 
voor de aansluiting op het warmtenet. En u betaalt 
voor de warmte die u gebruikt. Dat bedrag verschilt 
natuurlijk per huishouden. WarmteStad garandeert 
dat u niet meer betaalt dan dat u bij uw huidige 
energieleverancier zou betalen, vraag hiervoor 
naar onze voorwaarden.

We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoeveel 
u gaat betalen als u aangesloten bent op het 
warmtenet. U kunt uw vragen persoonlijk aan ons 
stellen bij het huisbezoek en u kunt hiervoor terecht 
bij ons in de modelwoning. Daar kunnen we voor 
u een berekening maken. 

Opzegvergoeding
U heeft misschien een langlopend contract bij uw energie leverancier. 
De eventuele kosten die u moet maken voor het verbreken van uw 
lopende contract worden vergoed door WarmteStad.

Let op! Loopt uw huidige energiecontract binnenkort af? 
Kies dan een een-jarig contract. Of neem contact met ons 
op dan kunnen we u hierbij helpen. 



Veel gestelde vragen

Waarom moet de oude 
ketel vervangen worden? 
Hij doet het nog goed.

Uw ketel is aan vervanging 
toe. De meeste ketels in de 
Berkenflat zijn al 20 jaar 
oud. Ze zijn gedateerd en 
gevoelig voor storingen. 
Daarnaast voldoet het 
rookkanaal van de cv-ketel 
niet meer aan de wet- 
en regelgeving. 
 

Waarom moeten wij 
van het gas af?

Gemeente Groningen heeft 
als doel om in 2035 CO2 
neutraal te zijn vanwege 
het klimaat en de aard-
bevingen. De gemeente 
vraagt de bewoners van 
de Berkenflat om hier ook 
aan bij te dragen. De beste 
manier om dit te doen is 
door de Berkenflat af te 

koppelen van het gas. 
U bent niet de enige die een 
steentje bijdraagt. U doet 
dit samen met uw buurt-
bewoners. Samen stapt u 
over op het warmtenet. 
 

Wat als de stroom uitvalt?

Elke verwarming heeft 
stroom nodig, of het nu 
de bestaande gasketel is, 
of de nieuwe warmte  ketel 
van WarmteStad. In alle 
gevallen wordt de stroom-
storing opgelost door 
Enexis. Dit is de beheerder 
van het stroomnetwerk. 
 

Wat levert het ons op?

U krijgt een installatie 
die weer jaren mee kan. 
En de Berkenflat wordt 
er veiliger van: er stroomt 



geen gas meer door de 
leidingen. Er kan ook geen 
giftige koolmonoxide meer 
vrijkomen in uw woning 
zoals dat wel kan gebeuren 
bij een gasketel. In de 
nabije toekomst ver  dwijnen 
gasaansluitingen overal. 
U heeft die stap al gezet. 
 

Wat als het heel koud 
wordt? Houden we het 
dan toch warm?

Jazeker. Het water dat uw 
woning binnenkomt is net 
zo heet als het water van 
een gasketel.  
 

Is het warme water 
net zo warm?

Ja. Net als met uw huidige 
ketel, is uw warm water 
goed heet. 

Kan ik zelf mijn verbruik 
inzien of wijzigen?

Als u wilt kunt u al uw 
zaken met WarmteStad 
via internet regelen met 
www.mijn.warmtestad.nl. 
U kunt bijvoorbeeld zien 
hoeveel energie u verbruikt 
en hoeveel u moet betalen 
of terugkrijgt. U kunt ons 
ook gewoon bellen of 
mailen. Tijdens kantooruren 
zijn we bereikbaar via 
050–367 8700, ons e-mail-
adres is klantenservice@
warmtestad.nl.



Meer info: www.warmtestad.nl/berkenflat klantenservice@warmtestad.nl

Welkom bij WarmteStad

Wij zijn het duurzame nutsbedrijf van de 
gemeente Groningen en Waterbedrijf 
Groningen. Wij zijn in 2014 opgericht en leveren 
duurzame warmte aan stadjers en bedrijven. 

WarmteStad wil dat de warmte voor iedereen 
toe gankelijk, betrouwbaar, en vooral ook 
betaalbaar is. En dat ook blijft.

Wij zijn lokaal en dichtbij. Voor Groningers, 
door Groningers. Gedurende de huisbezoeken 
zijn we in de modelwoning in de Berkenflat. 
Daar helpen we u graag met uw vragen. 

Op de planning
In het noordwesten van Groningen (Zernike, Paddepoel, Selwerd) 
leggen we een warmtenet aan. Met dit warmtenet verwarmen we 
op duurzame wijze in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, 
instellingen en bedrijven. Het eerste deel van ons warmtenet is 
klaar. Dat ligt op Zernike en in Paddepoel. Komende jaren breiden 
we het warmtenet uit naar Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren. 


