
“Samen bouwen we aan de 
duurzame toekomst 
van Groningen.”
U wordt klant van WarmteStad en uw woning wordt op termijn aangesloten op het 

duurzame warmtenet van WarmteStad. Om dat te realiseren hebben verschillende 

organisaties nauw samengewerkt met elkaar. In deze folder krijgt u informatie over het

systeem dat voor warmte in uw woning zorgt. U kunt hier ook vinden wat u moet doen  

bij een storing en welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. 

Vinkhuizen is, naast Paddepoel en Selwerd, door de gemeente aangewezen om voor  
2035 van het gas af te gaan. We zijn in deze wijken al actief en een aantal gebouwen zijn  
inmiddels aangesloten op ons warmtenet. Op dit moment leggen we ons net aan in de 
Goudlaan. Dat is een logisch moment voor uw woningbouwcorporatie of VvE om te kiezen 
voor een duurzame leverancier van warmte. Zodra u daadwerkelijk aangesloten wordt op het  
warmtenet krijgt u hierover bericht. Tot die tijd wordt uw appartement nog verwarmd  
via het ketelhuis waar u op aangesloten bent. Het enige wat verandert is dat u uw voorschot 
aan WarmteStad gaat betalen vanaf 15 april 2022. 

Waarom wordt WarmteStad onze  
nieuwe leverancier van warmte? 



Over WarmteStad

WarmteStad is in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, 

lokaal en dichtbij, voor Groningers, door Groningers. Ons doel is om een stevige bijdrage te

leveren aan een stad Groningen die CO2-neutraal is in 2035. Door middel van verschillende 

technieken wekt WarmteStad duurzame energie op om huizen in Groningen te verwarmen. 

Daarvoor werken we nauw samen met de gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars 

en andere organisaties. Wilt u meer over ons weten? Kijk dan op www.warmtestad.nl

Wat is een warmtenet? 

Dit is een leidingnetwerk onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar gebouwen en 

woningen door middel van warm water. De warmte wordt gebruikt om de woning te 

verwarmen en voor het gebruik van warm water. 

Waarom legt WarmteStad een warmtenet
aan in Vinkhuizen?

De gemeente Groningen heeft als doel om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. 

Een van de manieren om huizen aardgasvrij te maken is door woningen aan te sluiten op een 

warmtenet. Veel woningen in Vinkhuizen zijn erg geschikt voor aansluiting op een warmtenet. 

De gemeente heeft WarmteStad gevraagd om een warmtenet aan te leggen in het 

noordwesten van de stad. We sluiten vooral appartementencomplexen van woningcorporaties 

aan. Daarmee kunnen we veel woningen op het warmtenet aansluiten en duurzaam 

verwarmen. 



FAQ’s

 Kan je op een 
warmteketel (afleverset) je 
eigen temperatuur 
instellen, net als op een 
ketel (bv 80 graden)?

Wat te doen bij storing? 

Wanneer wordt mijn 
gebouw aangesloten op 
het warmtenet? 

Blijft mijn woning net zo 
warm als ik aangesloten 
ben op het warmtenet van 
WarmteStad?

U krijgt uw woning niet warm of niet warm 
genoeg? Als u storing heeft bij de verwarming 
van uw woning kunt u contact opnemen met 
onze klantenservice. We vinden het belangrijk 
om u snel en goed te helpen bij storing. U kunt 
hiervoor bellen met telefoonnummer 
050-3688700. Voor storingen zijn we 24 uur 
per dag bereikbaar. Buiten kantooruren krijgt u 
contact met onze servicepartij.

 Nee, het water komt met een vaste 
temperatuur uw woning binnen, de afleverset 
verdeelt het warme water tussen uw 
radiatoren en warm water voorziening. U hoeft 
niets te doen. Dat doet de afleverset. Dit geldt 
niet voor de Titaniumflat. Hier wordt gebruik 
gemaakt van een warmtekostenverdeelmeter.

We verwachten uw gebouw eind 2022/begin 
2023 aan te sluiten op het warmtenet. Dat is 
tegen die tijd aangelegd in uw omgeving. U 
wordt hiervan op de hoogte gehouden. 

 Ja uw radiatoren stelt u met uw thermostaat 
in op de gewenste warmte, net zoals u 
gewend bent. 



Spreekuur in Vinkhuizen 

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Kom dan gerust langs bij onze informatie-unit. 
U kunt hier elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur terecht met uw vragen. 
De informatie-unit staat op het terrein van Buurthuis De Wende aan de Goudlaan 555 in 
Groningen. Wij helpen u graag! 

U kunt ons daarnaast bereiken op telefoonnummer 050-3688700 of via de 
mail klantenservice@warmtestad.nl.
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