
 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de 
laatste stand van zaken van de werkzaamheden in 
uw wijk voor het project aardgasvrij en de 
vervanging van het riool.  
 
Werkzaamheden 

In de periode tussen 24 december tot en met 9 
januari (kerstvakantie) worden de 
werkzaamheden in de wijk Heindijk tijdelijk 
stilgelegd. De straten zijn dan zoveel mogelijk 
bereikbaar voor alle voetgangers en voertuigen. 
De werkzaamheden zullen na de kerstvakantie 
worden voortgezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tijdelijke bestrating van fase 9A en 9B van de 
straat Heindijk is vóór de kerstvakantie gereed. 
 

Planning komende weken 

Links is de faseringsplanning te zien van de 
werkzaamheden in Heindijk. Op de Rotterdam Aan 
De Slag (RADS) App is hier een grotere en duidelijke 
weergave van te vinden.  

 
Fase 2 en 3 Heindijk is vanaf 23 december weer 
toegankelijk. De rioolwerkzaamheden van de 
Bazeldijk tot de Bronsdijk vinden momenteel plaats 
en wij doen ons uiterste best om de straat volledig 
dicht te krijgen vóór de kerstvakantie. Mocht het niet 
lukken om de werkzaamheden af te ronden, dan is de 
Bazeldijk afgesloten met rood-witte hekken. Voor de 
hulpdiensten worden in dat geval rijplaten 
neergelegd. Voor al het overige verkeer is de weg 
dan dus niet beschikbaar.  
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Werk in uitvoering  



 

 

Vanaf 10 januari gaat Fase 3 (Heindijk vanaf Enver) 
verder met de aanleg van de leidingen voor de 
stadsverwarming. Ook worden dan de 
werkzaamheden op de Bazeldijk (Fase 8) opgepakt 
en wordt er richting de Bandeloodijk gewerkt. 

 

 
De werkzaamheden van Vattenfall in de buitenruimte 
starten vanaf 10 januari op de Korendijk bij de 
Kwadrantwoningen. De werkzaamheden vinden 
voornamelijk in de straat en het openbaar groen 
plaats. Rondom uw woning zal er echter ook 
gegraven worden. Rijplaten zorgen ervoor dat uw 
woning te voet altijd goed bereikbaar blijft. 
Alle werkvakken worden afgeschermd met een 
hekwerk en er liggen rijplaten voor de hulpdiensten.  
Uw afval kunt u gewoon op de voor u gebruikelijke 
locatie aanbieden. 

 

Aanleg Leidingen Stadsverwarming 

 
Nieuws van woonbron  

De werkzaamheden in de Klapwaak flat schieten 
aardig op. Er is geboord voor de aanleg van de 
warmteleidingen en Aannemer Feenstra is gestart 
met het monteren van het systeem dat de warmte af 
gaat geven. In de Klapwaak hebben de meeste 
woningen nu een nieuwe elektrische aansluiting in de 
keuken voor het elektrisch koken. Inductie.nu heeft 
de inductiekookplaten geleverd. Stedin heeft 

ondertussen de meeste gasmeters uit de woningen 
verwijderd. De komende weken proberen we de 
werkzaamheden in de Klapwaak af te ronden.  

 
In de flat Mullerstee zijn we ook gestart met het boren 
voor de aanleg van de verticale leidingen. De 
werkzaamheden in deze flat ronden we af in het 
eerste kwartaal van 2022. In de flats Valk en Snip zijn 
de radiatorkranen inmiddels vervangen. 
 
We realiseren ons dat in korte tijd veel mensen over 
de vloer komen bij bewoners. Dit is niet altijd prettig. 
Wij vragen wel uw begrip hiervoor en uw 
medewerking, zodat de werkzaamheden kunnen 
doorlopen en het voor u en uw buren niet nog langer 
duurt voordat alles achter de rug is. 

 
We werken er naartoe dat we in september 2022 alle 
genoemde flats kunnen aansluiten op het warmtenet 
van Vattenfall. 

 
Informatie en Contact  

 
We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte 
bent van de werkzaamheden. Met vragen of 
opmerkingen kunt u terecht bij onze 
omgevingsmanager Jacqueline Jessurun. Zij is op 
werkdagen bereikbaar via telefoon of per mail:  
T:  010 - 267 50 15  
@: aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl 
Website: https://duurzaam010.nl/wijk/heindijk/ 
 

QR-code 

Heeft u een smartphone of tablet? Download dan de 
Rotterdam Aan de slag! App. Volg dit project en 
ontvang een melding als er een update is. Onderaan 
deze brief staat een QR-Code die automatisch een 
link geeft naar de applicatie. 

 

 

Nieuws van Vattenfall 
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