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In Reyeroord werken we samen aan een mooie 

toekomst voor de wijk. Reyeroord gaat in de toekomst 

van het aardgas af. Dat betekent dat we in Reyeroord 

straks geen aardgas meer gebruiken om huizen te 

verwarmen, te koken en te douchen. Dat is veiliger en 

duurzamer. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over 

de voortgang van het project aardgasvrij Reyeroord. 

Deze brief wordt huis-aan-huis bij alle bewoners in heel 

Reyeroord verspreid. Als huiseigenaar kiest u straks 

zelf of u aardgasvrij wordt, als huurder beslist uw 

verhuurder daar in eerste instantie over. Let daarom 

goed op, welke informatie is bedoeld voor 

huiseigenaren of voor huurders.  

 

Stap voor stap 

Stadsverwarming kan niet in één keer in de hele wijk 

worden aangelegd. Dit doen we in stappen. We beginnen 

met de aanleg van stadsverwarming boven de Reyerdijk, in 

het deel rondom de Kreileroord.  

 

Daarna gaan we verder in het westelijke deel van de wijk, 

aan weerszijden van de Bredenoord en rondom de straten 

Ruigoord en Bergoord. Wij streven ernaar de eigenaar-

bewoners van dit deel van de wijk voor de zomer een 

aanbod te doen, om aan te sluiten op stadsverwarming.  

 

Het oostelijke deel van de wijk, aan weerszijden van de 

Nieuwenoord en rondom de Quadenoord en Nudenoord, is 

daarna aan de beurt. Voor eind 2027 moet iedere 

huiseigenaar in Reyeroord de mogelijkheid krijgen om 

aangesloten te worden op stadsverwarming. 

 

 

 

Denkt u mee? 

Reyeroord wordt klaargemaakt voor de toekomst, zodat het 

een fijne plek blijft om te wonen. Daarom staat de komende 

tijd van alles te gebeuren. Dit willen we samen met u doen. 

Denkt u mee? Mail naar 

aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl en ontvang meer 

informatie over hoe/wanneer u mee kunt denken. Als dank 

voor uw bijdrage ontvangt u een kleine groene vergoeding. 

Hopelijk tot snel! 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de eerste stappen op weg naar 

een aardgasvrij Reyeroord. 

April 2021 

Meedenken, meedoen en bezoek in 
de wijk 
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Bezoek Sigrid Kaag en burgemeester Aboutaleb 

Sigrid Kaag (D66) bracht op 2 maart, samen met 

burgemeester Aboutaleb, een kort bezoek aan Reyeroord 

vanwege de verkiezingen. Programmamanager Jacco 

Kwakman heeft hen uitgelegd hoe we in Reyeroord stap 

voor stap van het aardgas af willen gaan. En hoe het 

haalbaar en betaalbaar is voor bewoners. Sigrid Kaag was 

enthousiast over de aanpak van de wijk.  

 

 

Werkbezoek wethouder Kurvers 

Op 24 maart bracht wethouder aardgasvrij, Bas Kurvers 

een bezoek aan de wijk. Bij dit bezoek lag de nadruk op de 

VvE’s. Wat moet de VvE allemaal doen? Waarom is dat 

best wel een uitdaging? De wethouder ging langs bij de 

VvE aan de Schalkeroord. Bij deze dubbele galerijflat met 

blokverwarming is de overstap op aardgasvrij al gemaakt. 

De voorzitter van de VvE, dhr. Den Hoedt, liet in het 

ketelhuis zien hoe het werkt. Ook vertelde hij wat er 

allemaal bij komt kijken en hoe dit bij hun VvE is gegaan. 

Daarna ging de wethouder naar het toekomstige 

Energiehuis aan de Heindijk. Hier werd hij bijgepraat over 

de plannen. In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u hier 

ook meer over.  

 

Nieuws van Woonbron 

In Reyeroord heeft Woonbron drie wooncomplexen die 

mogelijk worden aangesloten op het warmtenet van 

Vattenfall. 

Wilbertoord 

De aansluiting van de 56 portiekwoningen in de Wilbertoord 

is vanaf juni dit jaar een feit. Vattenfall heeft de 

warmteleidingen al in de straat gelegd tot aan het complex. 

Bewoners zijn akkoord gegaan met het aansluiten en met 

een renovatie van de buitenkant van de woningen. Vanaf 

mei gaat de huisinstallateur in de ketelhuizen aan het werk 

om de omschakeling van gas naar warmtenet mogelijk te 

maken. 

 

Schuilburg 

Ook in dit complex wordt in de nabije toekomst aangesloten 

op het warmtenet. De bewoners worden door Woonbron 

ruim van tevoren geïnformeerd over de plannen.  

 

Veenoord 

In dit complex wonen zowel woningeigenaren als huurders 

van Woonbron. De plannen voor aansluiting op het 

warmtenet zijn in dit complex voorgelegd aan de 

Vereniging van Eigenaren (VvE). Woonbron is in gesprek 

met een afvaardiging van de VvE om de plannen uit te 

leggen en uit te werken. 

 

Nieuws van MaasWonen 

Bent u huurder van MaasWonen? MaasWonen heeft nog 

niets besloten over aardgasvrij. Als huurder wordt u altijd 

door MaasWonen zelf geïnformeerd.  

 

Nieuws van Reyeroord+ 

 

Zaai en oogst jij mee op 22 april? 

Het zaaiseizoen is weer begonnen! Een geweldig moment 

om de bijen, vlinders en andere insecten een handje te 

helpen om samen Reyeroord gezond te houden. En wat 

kleur en fleur toe te voegen aan de wijk! Doet u mee? 

 

Op donderdag 22 april tussen 14.00 en 18.00 kunt u een 

zaaipakketje met instructie ophalen bij verschillende 

zaailoketten in de wijk. Dan zoekt u zelf een stukje grond 

uit om te zaaien: in de wijk, op uw eigen balkon of in uw 

tuin. Ook gaan wij graag met u in gesprek. De wijk gaat van 

het gas af, maar er gebeurt veel meer. We proberen de 

vervanging van de riolering te benutten om samen te 

bouwen aan een fijne, leefbare wijk. Wat zou u nu en straks 

willen oogsten? We gaan graag met u in gesprek.  

 

Kijk voor de locaties van de zaailoketten op 

www.rotterdam.nl/reyeroord  en kom de 22e langs! 

 

Meer informatie?  

Tel:  14010 

E-mail:  aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl 

Website:  www.duurzaam010.nl/reyeroord 

Bezoek:   Duurzaamheidswinkel, winkelcentrum  

                            Keizerswaard (nr. 80). Nu gesloten                

                            vanwege de coronamaatregelen.  
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