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Op weg naar Bospolder-Tussendijken aardgasvrij 

We hopen dat het goed met u gaat. En dat 
iedereen gezond is. De afgelopen maanden had 
corona een grote invloed op ons leven. Gelukkig 
mag er stap voor stap meer. Ook tijdens corona 
werkt de gemeente aan de toekomst. Aan het 
aardgasvrij maken van Rotterdam: ook in 
Bospolder-Tussendijken. 
 
We stoppen in Nederland met het gebruik van 
aardgas voor verwarming, douchen en koken. Dat is 
beter voor het klimaat. Daarnaast voorkomt het 
aardbevingen in Groningen. En het is veiliger in huis. 
De gemeente Rotterdam is in vijf gebieden in de stad 
gestart met aardgasvrij. Bospolder-Tussendijken is 
één van deze gebieden.  
  
Hoe woon ik aardgasvrij?  
Stadsverwarming is voor uw wijk de makkelijkste en 
goedkoopste oplossing. Bij stadsverwarming wordt 
overgebleven warmte van de Rotterdamse haven 
gebruikt om huizen en kraanwater te verwarmen. 
Voor koken is er maar één oplossing. Dat kan in de 
toekomst alleen nog elektrisch. Het is niet verplicht 
om op stadverwarming over te stappen. Er zijn ook 
andere manieren van verwarmen, zoals elektriciteit. 
Het is ook niet verplicht om nu al mee te doen. In 
2050 moet Nederland aardgasvrij zijn.  
  
Waar staan wij nu?  
Een jaar geleden heeft u van ons ook een 
nieuwsbrief gekregen. Daarin vertelden we dat we 
twee vragen gingen uitzoeken:   

1. met welk deel van Bospolder-Tussendijken 
starten we en wanneer;  
2. wat gaat aansluiten op stadsverwarming u 
kosten.   

  
Op de eerste vraag kunnen wij nu antwoord geven. 
Over de tweede vraag weten wij dit najaar meer.  
  
Waar starten we?  
Het eerste deel van Bospolder-Tussendijken dat op 
stadsverwarming kan worden aangesloten ligt tussen 
de Schiedamseweg en Rōsener Manzstraat en 
tussen de Mathenesserweg en Grote Visserijstraat. 
Op de achterkant van deze brief staat een kaart van 
het gebied. Er is nog geen planning voor de rest van 
Bospolder-Tussendijken. Half 2021 geeft de 
gemeente hierover meer duidelijkheid.   
  
Het eerste deel is gekozen omdat Havensteder hier 
cv-ketels gaat vervangen. Die werken op aardgas. De 
meeste huizen in Bospolder-Tussendijken zijn van 
Havensteder. Als cv-ketels worden vervangen is dat 
een goed moment om over te stappen op 
stadsverwarming. Vanaf 2022 kunnen de eerste 
woningen en gebouwen op stadsverwarming worden 
aangesloten. De uitvoering loopt tot 2027. In deze 
periode willen we alle eigenaren van huizen de 
mogelijkheid bieden op stadsverwarming aan te 
sluiten. 
  
Wat kost het?  
In Bospolder-Tussendijken levert Eneco de 
stadsverwarming. Het is belangrijk dat iedereen de 
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overstap naar aardgasvrij kan betalen. Dus eigenaar-
bewoners, particuliere verhuurders én huurders. De 
gemeente en Havensteder hebben daarom subsidie 
aan het Rijk gevraagd. In het najaar weten we of de 
subsidie doorgaat. We weten dan wat de overstap 
naar stadsverwarming kost. Dan besluiten we of we 
doorgaan met aardgasvrij en hoe we verder gaan. 
We zullen u daarover in het najaar verder informeren. 
Als we doorgaan gaan we graag persoonlijk met u in 
gesprek. 
 
Vragen of meer informatie?  
We nodigen u binnenkort uit voor een bijeenkomst. 
Afhankelijk van de maatregelen rond corona 
organiseren we de bijeenkomst digitaal of in het echt.  
 
 
 

We kunnen ons voorstellen dat u nu al vragen heeft. 
We horen graag wat uw vragen zijn, waar u bezorgd 
over bent en wat uw ideeën zijn. U kunt bellen naar 
(010) 267 90 06. We zijn bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 9:00 tot 17:00 uur. U krijgt dan 
een medewerker van de gemeente aan de telefoon. 
U kunt ons ook mailen. Het mailadres is 
botu.aardgasvrij@rotterdam.nl.  
 
Op de website www.rotterdam.nl/botuaardgasvrij kunt 
u ook informatie vinden. We hopen u snel te kunnen 
ontmoeten.  
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