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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

Snelle energiebespaartip:  
korter douchen

Probeer binnen je gezin het douchen te beperken tot vijf  
minuten per persoon. Reken samen met je kinderen uit 
hoeveel geld je kunt besparen als je minder lang doucht 
en hou de kosten een maand lang in de gaten (door in 
plaats van negen minuten maar vijf  minuten te douchen, 
bespaart een gemiddeld huishouden elk jaar 60 euro!) 
Bedenk daarbij gelijk een kleine beloning voor als de 
besparing is gelukt, bijvoorbeeld een lekker ijsje!

Even voorstellen: Nicolien Wirschell
In elke nieuwsbrief  stellen we een van de leden van het projectteam Pendrecht 
Aardgasvrij aan je voor. Deze keer is dat projectleider Nicolien Wirschell.

Wie ben je? 
Ik ben Nicolien Wirschell, moeder van twee kinderen, geboren in Rotterdam en 
woon net buiten Rotterdam in Berkel en Rodenrijs. Sinds 1998 werk ik bij de 
gemeente Rotterdam. De laatste tien jaar heb ik vooral aan duurzame projecten 
gewerkt.

Wat vind je belangrijk in je werk? 
Het belangrijkste aan mijn werk vind ik dat ik iets kan betekenen voor een 
gezonder, sterker, groener en mooier Rotterdam. Daarnaast vind ik het leuk om 
veel contact met bewoners te hebben en niet alleen van achter mijn bureau aan 
de stad te werken.

Wat doe je naast je werk? 
Ik geniet van muziek. Iedere donderdagavond zing ik in een popkoor. We zingen 
van Adèle tot Queen, heerlijk is dat. Af  en toe treden we op. 

Iedere twee maanden komen allerlei partijen bij elkaar die 
een centrale rol hebben in het aardgasvrij maken van 
Pendrecht. Dit zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, 
particuliere verhuurders, winkeliers, Nuon/Vattenfall, 
Stedin, Vitaal Pendrecht en VVE-010. We informeren elkaar 
over de laatste stand van zaken, pakken projecten samen 
op en kijken waar we elkaar kunnen helpen.

Partneroverleg

Agenda
In het najaar organiseren we  diverse informatie-
bijeenkomsten. In de volgende nieuwsbrief  volgt 
meer informatie hierover.

Nieuwsbrief

Nummer 1 - juli 2019

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte 
van alles wat er gebeurt rondom het aardgasvrij 
maken van de wijk Pendrecht in Rotterdam.

In deze nieuwsbrief
• Eerste cursus ‘Energiecoaches Pendrecht helpen 

bij energie besparen’ van start
• Lentefeest Pendrecht - Fietsen om je telefoon op 

te laden
• Pendrecht Aardgasvrij bakt pannenkoeken op het 

kindersuikerfeest
• Partneroverleg
• Gezocht: woningen in Pendrecht Zuid voor een 

kort woningonderzoek
• Veelgestelde vraag: waarom zijn pas volgend jaar 

de kosten voor stadsverwarming bekend?
• Snelle energiebespaartip: korter douchen
• Even voorstellen: Nicolien Wirschell



Nieuwsbrief Pendrecht Aardgasvrij Nummer 2 - augustus 2019

Afgelopen week zijn de eerste enthousiaste bewoners van 
Pendrecht begonnen aan de training tot energiecoach. De 
energiecoaches van Pendrecht volgen een opleiding om 
anderen te helpen direct energie te besparen. Zo gaat de 
energierekening meteen omlaag en blijft er meer geld over.

In de eerste les bespraken de deelnemers waar ze zelf  
veel energie aan verspillen. Daarbij is veel gelachen: 
‘pubers die te lang douchen’ stond op nummer één in de 
lijst van energieslurpers. De cursisten leerden ook waar in 
huis ze veel energie kunnen besparen. En welke hulpmid-
delen ze kunnen gebruiken om hun energierekening een 
flink stuk omlaag te brengen. In totaal zijn er drie lessen.

Wilt u ook direct energie besparen?
Binnenkort zijn de coaches klaar met de opleiding. Ze 
willen andere bewoners van Pendrecht dan graag helpen 
met energie besparen. Wilt u ook direct minder geld 
betalen aan uw energierekening? En wilt u daarbij hulp 
krijgen van een van de energiecoaches? Maak dan snel 
een afspraak via energiecoach@pendrecht010.nl.

Wilt u zelf  energiecoach worden of  hebt u nog een vraag? 
Mail dan ook naar energiecoach@pendrecht010.nl

Eerste cursus ‘Energie coaches 
Pendrecht helpen bij energie 
besparen’ van start

Afgelopen 11 mei was er weer een Lentefeest op het Plein 
1953 in Pendrecht. Thema dit jaar was Energie en Aard-
gasvrij.

De WoonWijzerWinkel, de gemeente Rotterdam, Nuon/
Vattenfall en Stedin waren aanwezig om uit te leggen wat 
Pendrecht Aardgasvrij precies is. Ook gaven zij tips om 
energie te besparen. En er was genoeg te beleven. Zo was 
er een prijs te winnen voor degene die het dichtst bij het 
antwoord op de vraag ‘Hoeveel meter warmtenet ligt er al 
in Pendrecht?’ zat. Ook konden kinderen en volwassenen 
hun telefoon opladen door te fietsen. En mochten daarbij 
raden hoeveel procent hun telefoon was opgeladen na drie 
minuten op de fiets. Ook daarmee waren prijzen te winnen. 
Alle prijswinnaars zijn inmiddels via de mail op de hoogte 
gebracht.

Op woensdag 12 juni organiseerden Plein 53, JOZ, TOS, 
DOCK en het Rotterdams Buurtplatform een kindersuiker-
feest voor de kinderen uit Pendrecht. Daar werden onder 
meer pannenkoeken gebakken op een (elektrische) 
inductiekookplaat.

Rotterdam gaat net als de rest van Nederland van het 
aardgas af. Dat betekent dat we onze huizen anders 
moeten gaan verwarmen. Dat gaat nu meestal op gas, 
maar moet straks elektrisch of  met stadswarmte. Het 
betekent ook dat we geen gas meer kunnen gebruiken 
voor het fornuis. Daarom gaan we koken op elektriciteit in 
plaat van op een gasfornuis. Een inductiekookplaat is een 
voorbeeld van een elektrisch fornuis.

Pannenkoeken: net zo lekker van de inductieplaat
Het kindersuikerfeest was voor Pendrecht Aardgasvrij een 
perfecte gelegenheid om te laten zien dat bakken op een 
inductieplaat helemaal niet zoveel anders of  minder lekker 
is dan op gas. Aan de smullende kinderen te zien is dat 
goed gelukt. Een inductieplaat is ook nog eens veiliger dan 
gas. De platen worden wel warm, maar er is geen vuur. Dat 
is wel zo prettig met al die kinderen in de buurt!

De inductieplaten en inductiepannen voor het kindersuiker-
feest zijn gesponsord door ATAG Benelux.

Als huiseigenaar weet u pas op zijn vroegst over een jaar 
wat de aansluitkosten van stadsverwarming zullen zijn voor 
uw huis. Waarom duurt dat zo lang? We leggen het uit.

Om de aansluitkosten voor huiseigenaren te bepalen, 
moeten we eerst een aantal zaken onderzoeken:

• Wat is de beste manier om het warmtenet dat al in de 
straten van Pendrecht ligt uit te breiden? Wat zijn de 
technische mogelijkheden, wanneer welke straat, wat 
kost het tot de voordeur? Nuon/Vattenfall is hier nu druk 
mee bezig.

• Hoe kunnen we de stadsverwarming achter de voordeur 
het beste aansluiten? Waar is een collectieve ketel, waar 
zijn individuele cv-ketels? Waar gebruiken mensen nog 
gaskachels? Om hier een beeld van te krijgen, gaan we 
de komende maanden schouwen in een groot aantal 
woningen. Op basis van dit onderzoek kiezen we de 
beste oplossing.

• Wat zijn de geschatte kosten achter de voordeur? Is een 
aanbesteding voor de kosten achter de voordeur nodig? 
En wat worden de daadwerkelijke kosten?

Daarnaast moeten allerlei zaken worden geregeld:

• Onderhandeling om te komen tot een aantrekkelijke 
wijkdeal.

• Subsidie bepalen en subsidieaanvraag organiseren.
• Besluit aanbod wijkdeal en deze communiceren aan alle 

vastgoedeigenaren. Er is dan ook bekend wanneer u 
op het warmtenet wordt aangesloten (meestal duurt dit 
minimaal twee jaar).

Kortom: om u op de juiste manier te informeren over de 
kosten, én een oplossing te vinden die voor iedereen zo 
voordelig mogelijk is, gaan we zorgvuldig te werk. Dit kost 
tijd. We beginnen in het zuidelijke deel van Pendrecht (ten 
zuiden van de Slinge). Een jaar later, in 2021, volgt een 
aanbod voor het noordelijke deel.

Pendrecht is in 2030 helemaal 
aardgasvrij. Om dat te bereiken, zetten 
we in de herfst al een eerste stap 
richting de aanleg van een warmtenet 
in Pendrecht Zuid. We gaan onder-
zoeken hoe we woningen het beste 
kunnen aansluiten op stadswarmte. 
Dit onderzoek noemen we een 
schouw. En daar hebben we uw hulp 
bij nodig!

Wat houdt zo’n onderzoek 
 precies in?
Een schouw is een kort woning-
bezoek van ongeveer dertig minuten. 
Er komen technisch specialisten bij u 
langs die in overleg met u gaan kijken 
wat de beste manier is om uw woning 
aan te sluiten op het warmtenet. Denk 
bijvoorbeeld aan het bepalen van de 
locatie van de warmteset (de plek 
waar de warmte uw woning binnen-
komt). Of  aan de aanpassingen die 
nodig zijn om elektrisch te kunnen 
koken.

Als u meedoet aan het onderzoek, is 
het voor u sneller duidelijk wat de 
aansluiting op stadswarme in uw 
situatie betekent. Maar uw deelname 
is vooral van grote waarde voor het 
hele project. De oplossingen die voor 
uw woning worden bedacht, kunnen 
namelijk ook in hetzelfde soort 
woningen worden doorgevoerd. In 
totaal willen we bij zestig woningen in 

Pendrecht Zuid een onderzoek doen. 
Dit moet ons voldoende informatie 
geven over welke werkzaamheden 
gedaan moeten worden om een 
warmtenet aan te leggen. Met deze 
informatie kunnen we ook de kosten 
berekenen.

Hoe kan ik meedoen? 
Woont u ten zuiden van de Slinge 
(aan de kant van Plein 53) en wilt u 
ons helpen? Stuur dan een e-mail  
met uw naam en adres naar  
sn.ghammachi@rotterdam.nl. Geef  in 
uw mail aan of  u eigenaar/bewoner 
bent of  huurder. Wij nemen dan 
contact met u op voor het eventueel 
inplannen van een schouw bij u thuis.

Let op: Als u als woningeigenaar mee-
doet aan het onderzoek zit u nergens 
aan vast. U heeft nog steeds de keuze 
om uw woning in de toekomst aan te 
laten sluiten op het warmtenet of  toch 
te kiezen voor een andere oplossing.

Lentefeest Pendrecht - 
Fietsen om je telefoon 
op te laden

Pendrecht Aardgasvrij 
bakt pannenkoeken op 
het kindersuikerfeest

Veelgestelde vraag: waarom zijn pas volgend jaar 
de kosten voor stadsverwarming bekend?

Gezocht: woningen in Pendrecht Zuid voor 
een kort woningonderzoek


