
 

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.  

 
Digitale nieuwsbrief  

Vanaf de volgende editie 
wordt de nieuwsbrief 
ook online aangeboden. 
Wilt u liever de 
nieuwsbrief digitaal 
ontvangen? Scan met 
uw telefoon dan de QR-
code om u online aan te 
melden.  

 

 
 
Werkzaamheden 

Op 10 januari zijn we weer volop gestart met de 
werkzaamheden in de wijk. 
Op de faseringsplanning zijn de werkzaamheden in 
Heindijk te zien. In de Rotterdam Aan de slag! (RADS) 
app is hier een grotere en duidelijke weergave van te 
vinden.  

 
Planning komende weken 

Fase 3 
Ter hoogte van Enver worden aan de Heindijk 
werkzaamheden uitgevoerd aan de warmteleidingen. 
Deze werkzaamheden vinden plaats tot en met de 
eerste week van maart.  
 
Fase 4, 8a en 8b 
In fase 4, 8a en 8b van de Bazeldijk en de Blesdijk 
worden rioleringswerkzaamheden en warmte-
leidingen aangelegd. Naar verwachting zijn beide 
straten tot 4 maart afgesloten voor verkeer. Evides 
legt een noodleiding aan in het trottoir van de 
Bandeloodijk. Dit is ter voorbereiding van fase 6.  

 
Fase 5a/ 5b Bandeloodijk  
Nadat de rioolwerkzaamheden in fase 8a gereed zijn, 
start de aannemer met werkzaamheden aan het 
trottoir. De Bandeloodijk wordt niet afgesloten, zolang 
fase 4 nog openligt. Deze werkzaamheden staan 
gepland vanaf 7 februari en duren naar verwachting 
één week.  

 
Vattenfall voert aansluitend werkzaamheden uit in de 
Bandeloodijk. Deze werkzaamheden starten vanaf 14 
februari en duren naar verwachting twee weken. 
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Werk in uitvoering  



 

 

 
Alle werkzaamheden in de buitenruimte van fase 
5a/5b zijn medio juni gereed.  

 
Fase 6 en 7 Bandeloodijk/Aalsdijk  
Aansluitend op de rioolwerkzaamheden van fase 5a 
wordt in de uitloper richting Driedijk verdere 
werkzaamheden uitgevoerd. Dit start vanaf 14 
februari. Deze werkzaamheden duren ongeveer één 
week.  
 

 
Blesdijk  

Nieuws van Vattenfall 

De werkzaamheden aan de Korendijk verlopen 
voorspoedig. Naar verwachting is half februari de 
eerste fase afgerond. Hierna wordt de bestrating 
direct hersteld. Medio maart, wanneer het wat warmer 
en droger is, wordt het grasperceel opnieuw 
ingezaaid. Daarna wordt samen met de gemeente 
gekeken naar het vervolg van de werkzaamheden. 

Nieuws van Woonbron 

De werkzaamheden in de Klapwaak flat zijn vrijwel 
allemaal gereed. In de flat Mullerstee wordt hard 
gewerkt aan de aanleg van de leidingen en het 
monteren van warmteafleverunits. Ook worden er 
voorzieningen getroffen voor het elektrisch koken. 
Feenstra is in de flat Valk begonnen met het boren van 
de verticale leidingen. Flat Snip is als laatste aan de 
beurt. De verwachting is dat eind april het leidingwerk 
gereed is. Als alles goed verloopt, worden in het najaar 
van 2022 alle vier de flats aangesloten op het 
warmtenet van Vattenfall. 

Actuele vragen 

De overstap van koken op gas naar elektrisch 
koken  

In december en januari heeft de omgevingsmanager 
Jacqueline Jessurun een aantal eigenaar-bewoners 
geattendeerd op de noodzaak van de overstap van gas 
naar elektrisch koken. Een aantal bewoners heeft 

inmiddels gereageerd en doorgegeven dat zij al 
elektrisch zijn gaan koken of zaken aan het 
voorbereiden zijn.  
 
Als u overstapt op elektrisch koken is het handig om 
met een erkend installateur te overleggen of u een 
verzwaring in uw meterkast (een extra kookgroep) 
nodig heeft. De installateur kan hiervoor een offerte 
maken en u adviseren welke aanpassingen nodig zijn. 
Een installatiebedrijf kan de aanpassingen voor u 
doen. Voor elektrisch koken heb je een 
inductiekookplaat en speciale pannen nodig met een 
dikke magnetische bodem. Die kunt u zelf uitzoeken 
en aanschaffen.  
 
Bewoners met een eigen huis uit Heindijk en 
Pendrecht kunnen tot € 500,- subsidie krijgen voor 
elektrisch koken. Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website van de gemeente zie link: Subsidie 
elektrische kookvoorziening. Het aanvragen van de 
subsidie kan tot en met 30 september 2022 
 

Vraag het Omgevingsmanager Jacqueline 

Als eigenaar bent ik verantwoordelijk voor het riool op 
mijn eigen terrein. Wanneer wordt bekend of ik het 
riooldeel moet vervangen of repareren, zodat ik op tijd 
een offerte kan opvragen?  
 
Antwoord:  
Wij adviseren u alvast een offerte aan te vragen bij een 
aannemer, zodat u direct actie kunt ondernemen als 
dat nodig is. Uit ervaring weten we dat er vrijwel altijd 
werk aan de huisaansluiting van het riool moet 
plaatsvinden. Zelfs als de aansluiting van PVC is, 
kunnen er problemen zijn met hoogteligging. Dan 
moet (een deel van) de leiding alsnog omhooggehaald 
worden om latere problemen te voorkomen.  
Daarnaast kunnen bestaande klachten aanleiding zijn 
om de huisaansluiting op het riool te vervangen. En is 
de huisaansluiting van een ander materiaal dan PVC? 
Dan adviseren wij altijd om te vervangen. Meer 
informatie hierover kunt u teruglezen in de 
eigenarenbrief van maart 2021. Deze kunt u vinden in 
de Rotterdam aan de slag app.  

Meer informatie? 

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 de 
telefoon of per e-mail.  
Telefoon: 010 - 267 50 15  
E-mail: aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl 
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