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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

Even voorstellen: Julia Hevemeyer
In elke nieuwsbrief  stellen we een van de leden van het projectteam Pendrecht 
Aardgasvrij aan je voor. Deze keer is dat Julia Hevemeyer. Namens de gemeente 
Rotterdam leidt zij de energiecoaches op zodat die iedereen kunnen helpen om 
direct zelf  energie te besparen.

Wie ben je? 
Ik ben Julia Hevemeyer, geboren en getogen in Düsseldorf. Sinds 2003 woon ik 
in Bospolder/Tussendijken samen met mijn vriend met veel plezier in een leuk 
appartementje aan de Schie. Ik ben opgeleid als architect en meubelmaker. 
Sinds 2007 help ik bewoners in de stad bij het energiezuinig maken van hun 
woning en het besparen van energie in de stad.

Wat vind je belangrijk in je werk? 
De passie voor het milieu heb ik al sinds ik jong ben. Ik wil ook iets betekenen 
voor de stad en de bewoners. Dat doe ik het liefst door zelf  in actie komen. 
Zo hebben wij in Bospolder/Tussendijken, samen met de buurt, een energie-
coöperatie opgericht om op grote daken zonnepanelen voor de buurt te leggen. 
Iedereen moet mee kunnen doen met duurzame energie, dat vind ik belangrijk.

Wat doe je naast je werk? 
Ik ben veel in de natuur. Ik ga graag wandelen en ik hou van zeilen met vrienden 
en familie. Ik ben lid van een kookclub in mijn wijk, waar wij ons het liefst door 
alle wereldkeukens heen koken en bakken. Altijd verassend en lekker!

‘ Niemand wil 
terug naar 
het gas’

Tijdens deze korte training helpen bewoners van  Pendrecht 
anders bewoners in de wijk om zuiniger om te gaan met 
energie en op die manier op de woonlasten te besparen. 
De training is een mix van snelle praktische tips over hoe je 
op een laagdrempelige manier energie kunt besparen en 
oefeningen hoe je die tips overbrengt.

Enthousiast geworden? Er zijn nieuwe data waar u zich 
voor op kunt geven:

• 16 en 23 oktober zijn van 18.00 t/m 22.00 uur (avond)
• 6, 20 en 27 november de ochtendcursus van 9.00 t/m 

12.00 uur (ochtend)

Nieuwe cursussen 
energiecoach
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Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte 
van alles wat er gebeurt rondom het aardgasvrij 
maken van de wijk Pendrecht in Rotterdam.
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Heel Pendrecht Kookt: Reizend Kookcafé

Ik ben aardgasvrij: 
‘Niemand wil terug naar 
het gas’

WoonWijzerWinkel: 
gasloos wonen

VBij het onafhankelijke adviespunt WoonWijzerWinkel in 
Rotterdam bent u van harte welkom op zaterdag 12 oktober 
voor de bijeenkomst ‘gasloos wonen’ (Directiekade 2-8, 
3089 JA Rotterdam).

Vanaf  9.00 uur staat de koffie en thee klaar. Vervolgens 
kunt u om 9.30 uur deelnemen aan de presentatie over 
aardgasvrij wonen. In de presentatie wordt ingegaan op 
de stappen die doorlopen worden om een bestaande 
woning aardgasvrij te maken. Onder andere het omlaag 
brengen van de energievraag, koken en ventilatie, komen 
aan bod.

Kijk op www.facebook.com/events/361530738083054 voor 
meer informatie over deze bijeenkomst.

Bakken, koken, roeren, mixen, klutsen en natuurlijk heerlijk 
proeven. En dat allemaal elektrisch! We gaan lekker 
kokkerellen in Pendrecht. Vanaf  26 oktober start op Plein 
1953 het Reizend Kookcafé. Het Reizend Kookcafé is een 
initiatief  van de gemeente Rotterdam om mensen te laten 
wennen aan aardgasvrij koken.

Het is vaak even wennen om te koken zonder direct vuur. 
Veel mensen zijn gewend aan de vlam onder de pan. 
De gemeente Rotterdam wil laten zien hoe makkelijk en 
lekker het koken op een elektrische kookplaat is. Hierbij zijn 
we nog op zoek naar mensen die van koken houden en 
kookcoach willen worden, maar ook op zoek naar mensen 
die graag willen leren koken op een elektrische kookplaat.

De kookworkshops en demonstraties worden het hele 
jaar door gegeven. Wilt u zich alvast opgeven voor een 
gratis kookworkshop? Of  houdt u van koken en zou 
graag een kookworkshop geven? Stuur een mail naar 
duurzaam@rotterdam.nl.

Heeft u een favoriet feestrecept? 
Mail het naar duurzaam@rotterdam.nl.

Veel bewoners vragen zich af  of  je een boete krijgt van je 
energieleverancier als je een meerjarig energiecontract 
hebt voor elektriciteit én aardgas. Wat gebeurt er als je dan 
overstapt op stadsverwarming?

Als je elektrisch kookt en overstapt op stadsverwarming, 
gebruik je geen aardgas meer. Stedin koppelt jouw huis 
dan van het aardgas af. Daar krijgt jouw energieleverancier 
automatisch bericht van. De gaslevering en de kosten voor 
aardgas stoppen. Je krijgt geen boete. Let er op dat het 
meerjarig contact voor elektriciteit wel gewoon doorloopt!

Mila Adamus (48) is lid van het wijkcomité Pendrecht. Ze is 
enthousiast over dit werk voor de buurt. ‘Wat ik superleuk 
vind, zijn de jubilarissen bij wie ik namens de 
burgemeester met een bloemetje langsga’.

Mila heeft nog iets dat ze leuk vindt: koken. Dat doet ze de 
laatste tijd elektrisch. Was dat niet wennen? “In het begin is 
het vreemd, maar dat gaat snel over. Ik denk er niet meer 
bij na. Het is net zo makkelijk als op gas koken. Dat vinden 
mijn buurtgenoten ook. Niemand wil terug naar het gas.” 
Ondertussen bewijzen al die elektrische kookplaten het 
milieu een goede dienst. Mila: “Daar sta ik echt niet elke 
dag bij stil. Maar het is natuurlijk altijd goed om iets voor 
het milieu te doen.”

Mila is een drukke vrouw. Ze heeft vier kinderen en ze werkt 
op een vakantiepark in Zeeland. “Ik controleer de huisjes 
en zorg dat het er voor een volgende gast steeds weer 
perfect uitziet.” Ook haar wijk ziet er goed uit, vindt ze. 
“Ik woon hier al twintig jaar, mijn kinderen zijn hier 
opgegroeid. Pendrecht is in twintig jaar enorm in z’n 
voordeel veranderd.”

Veelgestelde vraag:

Krijg ik een boete als ik een 
meerjarig energiecontract heb en 
overstap op stadsverwarming?

Hoe interessant kan een meterkast, boiler of  CV-ketel zijn? 
Deze vader en zijn jonge dochter waren een beetje verrast 
door de aandacht die een team van technici toonde in de 
toch vaak stoffigste ruimtes van een woning.

Het team onderzoekt de mogelijkheden om meer woningen 
in de wijk aan te sluiten op het bestaande netwerk van 
stadsverwarming. Stadsverwarming kan dé oplossing zijn 

voor een prettig verwarmd huis zonder gasaansluiting. 
Met een kort bezoekje aan buurtbewoners bekijken de 
technici de huidige warmtevoorzieningen in verschillende 
soorten woningen.

Wilt u ook meedoen? 
Mail dan naar sn.ghammachi@rotterdam.nl. Deelname 
duurt ongeveer 30 minuten.

Mogen we uw meterkast bekijken?

Snelle bespaartip: vervang je 
gloei- en hallogeenlampen

Vervang je gloei- en halogeenlampen, zelfs als de lampen 
nog goed werken. Een ledlamp is 85% zuiniger dan een 
gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een 
 halogeenlamp. Er bestaan ledlampen in vrijwel alle soorten, 
maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, betaal 
je op de lange termijn veel minder voor led door het lage 
verbruik en de lange levensduur.


