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Snelle bespaartip: Op vakantie? 
Trek de stekker uit het stopcontact

Apparaten die niet aanstaan kunnen toch stroom verbruiken. 
Schakel daarom alle apparaten uit die je gedurende je 
vakantie niet nodig hebt, zoals je televisie, radio en 
opladers van je telefoon, en trek de stekkers uit het 
stopcontact. Je lampen kun je beter niet uitzetten om te 
voorkomen dat het dievengilde gaat vermoeden dat je lange 
tijd van huis bent. Je kunt hierbij wel een timer instellen, 
zodat de lampen alleen ‘s avonds hoeven te branden.

Even voorstellen: Monica Verhoek
In elke nieuwsbrief  stellen we een van de leden van het projectteam Pendrecht 
Aardgasvrij aan je voor. Deze keer is dat communicatieadviseur en projectleider 
elektrisch koken Monica Verhoek.

Wie ben je? 
Ik ben Monica Verhoek, moeder van drie kinderen, geboren in Rotterdam en 
woon net buiten Rotterdam in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na 23 jaar als 
journalist bij het landelijke AD te hebben gewerkt ben ik sinds 2014 werkzaam 
voor de gemeente Rotterdam.

Wat vind je belangrijk in je werk? 
Dat ik het gevoel moet hebben dat ik met de bewoners ben en niet los van ze 
sta. Hoe zou het voor mij voelen? Dat is de vraag die ik mij regelmatig stel als er 
bepaald beleid moet worden gecommuniceerd of  moet worden uitgevoerd. 
Verder vind ik het leuk om met Rotterdam bezig te zijn. Met onze mooie stad die 
steeds leuker wordt.

Wat doe je naast je werk? 
Ik vind het heerlijk om te koken voor familie en vrienden en nieuwe gerechten uit 
te proberen. Ik kijk dus uit naar de kookworkshops de komende tijd in Pendrecht.

Goed nieuws voor wie van plan is binnenkort zijn huis te 
isoleren: vanaf  begin september is de Subsidieregeling 
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer beschikbaar 
voor woningeigenaren. Dat betekent dat je subsidie kunt 
krijgen wanneer je minimaal twee isolerende maatregelen 
neemt in je eigen huis.

Lees meer op www.rotterdamenergiebesparing.nl/actueel/
nieuws/vanaf-begin-september-weer-subsidie-voor- isolatie-
eigen-huis.

Vanaf begin september 
weer subsidie voor 
isolatie eigen huis

Volg ons op social media
 instagram.com/010duurzaam
 facebook.com/010duurzaam
 twitter.com/010duurzaam

Heeft u nog vragen of  opmerkingen?
Neem dan contact op met onze collega’s

Meer weten?
Wil je meer weten over de overstap naar  aardgasvrij 
en wat dit voor jou betekent? Kijk dan op  
www.energie-010.nl of  neem contact op met het info- 
punt Duurzaam: e-mail info.duurzaam@rotterdam.nl, 
telefoon 010 489 6000

Wil je meer informatie over energie besparing en alles 
wat je kunt doen om je voor te bereiden op een leven 
zonder aardgas? Kijk dan op de website  
www.rotterdamenergiebesparing.nl
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Afgelopen maandag 1 juli zijn de certificaten uitgereikt aan 
de eerste lichting Pendrechtse energiecoaches. Zij hebben 
met succes deelgenomen aan de korte cursus “Word 
Energiecoach voor Pendrecht”. Ook jij kunt energiecoach 
worden.

Kersverse energiecoaches Diana en Huib kunnen je nu 
helpen met besparen op je energierekening. Wil je gebruik 
maken van hun advies? Neem dan contact op met 
 energiecoach@pendrecht010.nl.

Wil je zelf  energiecoach worden? In het najaar starten 
wij met een nieuwe cursus. De cursusdata zijn nog niet 
bekend, maar je kunt je alvast aanmelden via 
 energiecoach@pendrecht010.nl.

Eerste Pendrechtse 
energiecoaches geslaagd

Koken op inductie, met elektriciteit in 
plaats van gas, wordt steeds populair-
der. Als Pendrecht van het aardgas 
afgaat, is koken op een inductiefornuis 
het logische alternatief. Toch zijn nog 
veel mensen gehecht aan hun eigen 
manier van koken. Daarom organiseert 

de gemeente Rotterdam in het najaar 
van 2019 een aantal kookworkshops. 
Zo kun je met eigen ogen zien én 
proeven dat koken op inductie 
helemaal niet zoveel anders is dan 
op gas.

Dit najaar komt het Reizend Kookcafé 
naar Pendrecht. In het Reizend 
Kookcafé kun je op verschillende 
locaties in Pendrecht kookworkshops 
en kookdemonstraties volgen voor 
alle culturen. Deze worden soms 
gegeven door een bewoner en soms 
door een professionele gastkok.

Tijdens de workshops proef  je niet 
alleen lekker eten, je leert ook meer 
over de voor- en nadelen van elek-
trisch koken. Voordelen zijn dat koken 
op inductie veiliger én gezonder is 
dan koken op gas (gasfornuizen 

stoten namelijk een kleine hoeveelheid 
schadelijk stikstofdioxide uit). Boven-
dien is een inductiefornuis snel heet 
en kun je het makkelijk schoonmaken. 
Nadeel kan zijn dat de smaken anders 
zijn. Onder mensen die graag 
Surinaams koken heerst bijvoorbeeld 
het idee dat de smaak van sommige 
kruiden anders is wanneer je een 
gerecht op inductie kookt. Ook hier 
wordt aan gedacht: een Surinaamse 
gastkok zal laten zien dat je ook 
heerlijk Surinaams kan koken zonder 
gas.

Wil je meedoen aan de workshops? 
Houd de website www.rotterdam.nl/
wonen-leven/wijken-energietransitie 
of  www.rotterdamenergiebesparing.nl 
en deze nieuwsbrief  in de gaten voor 
de precieze data en praktische 
informatie!

Op maandag 15 juli kwamen een aantal experts rond de 
gebiedsaanpak Pendrecht bij elkaar. Met elkaar dachten 
we na over hoe we de gebiedsaanpak kunnen inzetten om 
jongeren in aanraking te laten komen met werk dat ontstaat 
vanuit de energietransitie.

Om mee te denken namens de jongeren waren o.a. 
JOZ, DOCK, TOS, NPRZ en de Pendrecht Universiteit 
 aan gehaakt. Voor de opstap naar werk waren o.a. de 
 Citysteward, IWZH, ROffabop, Cirkellab, De Beroepentuin, 
Zadkine Startcollege en Techniekcollege Rotterdam 
aanwezig.

Met elkaar hebben we verder verkend hoe we nu al 
enthousiaste jongeren kunnen opleiden om te werken in 
de installatiebranche. Daarvoor gaan we onder andere 
samen met Woonstad verkennen hoe we de aanpak van 
het vastgoed als showcase kunnen inzetten. Zo kunnen 
jongeren in hun buurt zien wat voor beroepen komen kijken 
bij verduurzaming. Ook zijn wij samen met de jongeren-
organisatie(s) op zoek naar enthousiaste jongeren die wij 
alvast kunnen opleiden, om hen zo snel mogelijk al een 
baan te kunnen bieden. Zo voegen we de daad bij het 
woord voor wat betreft het Leerwerkakkoord Energietransitie 
(zie www.010duurzamestad.nl/wat-wij-doen/lopende- 
projecten/leerwerkakkoord).

Heel Pendrecht kookt: workshop inductiekoken

Meer werk door de 
energietransitie

Op vrijdag 2 augustus is in de 
eerste woning in Pendrecht Zuid 
een zogeheten schouw uitgevoerd. 
Het ging om een proefschouw in 
een leegstaand appartement aan 
de Middelharnisstraat in Pendrecht. 
Het team bestond uit zes mensen, 
waaronder een vertegenwoordiger 
van de Gemeente Rotterdam.

Wat is een schouw?
Een schouw is een kort woningonder-
zoek. Er komen technisch specialis-
ten langs die in overleg met een 
bewoner gaan kijken wat de beste 
manier is om de woning aan te sluiten 
op het warmtenet. Denk bijvoorbeeld 
aan het bepalen van de locatie van de 
warmteset (de plek waar de warmte 
de woning binnenkomt). Of  aan de 
aanpassingen die nodig zijn om 
elektrisch te kunnen koken. De 
oplossingen die voor de geschouwde 
woning worden bedacht, kunnen ook 
in andere woningen van hetzelfde 
soort worden doorgevoerd.

Proefschouw appartement 
Middelharnisstraat
Na een korte kennismaking met de 
eigenaar van het appartement zijn de 
mogelijkheden voor het aansluiten op 
het warmtenet geïnventariseerd. Deze 
inventarisatie duurde ongeveer drie 
kwartier en bestond uit het maken van 
foto’s, het bekijken van de beschikba-
re ruimte in de kelder van het gebouw 
en de meterkast en in overleg met de 
eigenaar bepalen wat de meest 
wenselijke oplossing voor deze 
situatie zou kunnen zijn.

De opgehaalde gegevens worden nu 
verder bestudeerd en hier wordt een 
rapport van gemaakt. In dit rapport 
wordt verder uitgewerkt op welke 
manier het appartement kan worden 
aangesloten op het warmtenet. 
Ook staat hierin omschreven welke 
aansluiting tijdens de schouw in 
vergelijkbare appartementen in de 
wijk zal worden getoetst.

Ook een bijdrage leveren aan 
Pendrecht Aardgasvrij?
In september verwachten we meer 
woningen te gaan schouwen. Wie 
weet zie je ons dan in de wijk, straat 
of  bij de buren. Wil jij je huis ook 
beschikbaar stellen voor de schouw, 
en zo een belangrijke bijdrage leveren 
aan een aardgasvrij Pendrecht? 
Laat het ons dan weten! Je kunt je 
aanmelden door een mail te sturen 
naar sn.ghammachi@rotterdam.nl 
met daarin je naam, adres en 
contact gegevens.

Schouw Pendrecht Zuid, 
de kop is eraf!

In 2050 mogen we geen aardgas meer gebruiken. Om 
dat te bereiken, gaan we nu al beginnen. De gemeente 
Rotterdam heeft vijf  wijken uitgezocht die als eerste 
aardgasvrij worden. Pendrecht is er één van. Waarom 
juist Pendrecht? We leggen het uit.

Uit onderzoek blijkt dat stadsverwarming (restwarmte uit 
de industrie) het meest voor de hand ligt voor de wijk 
Pendrecht. Het buizensysteem dat hiervoor moet worden 
aangelegd is al in een deel van de wijk aanwezig. Zo is 
onder meer de nieuwbouwwijk ‘De Tuin van het Zuiden’ op 
stadsverwarming aangesloten. Ook gaat woningcorporatie 
Woonstad zo’n 600 huurwoningen in Pendrecht aansluiten 
op stadsverwarming. De hoofdleiding van het Rotterdamse 
warmtenet ligt vlakbij Pendrecht, waardoor aftakkingen 
makkelijker te maken zijn. Daarnaast heeft de gemeente 
van de Rijksoverheid geld gekregen om de wijk aardgasvrij 
te maken. Hier zullen de bewoners van Pendrecht van 
gaan profiteren. 

Veelgestelde vraag: Waarom is 
Pendrecht een van de eerste wijken 
die aardgasvrij wordt?


