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Daar is ‘ie dan:
de eerste editie van 
de ReyerCourant!

De komende jaren gaan we in Reyeroord flink aan de slag! Daarom houden we u als bewoner 
graag op de hoogte. Ook tussentijds, als u het idee krijgt dat het stil is aan de overkant. Wat doen 
we met de opmerkingen vanuit de buurt? Waar zijn we mee bezig? En wanneer worden welke 
werkzaamheden uitgevoerd? U kunt ons vanaf nu beter volgen. Dat hopen we tenminste. Zo weet 
u straks precies wie, wat doet. Korte lijntjes. Zolang de werkzaamheden duren, ontvangt u 
minimaal eens per jaar onze update in deze ReyerCourant.

Vanaf december starten we met 
het eerste buitenruimte-project, het 
Hart van Reyeroord. In deze editie 
vindt u het definitieve ontwerp en 
wat we hier de komende periode 
gaan doen. Het waterschap Holland-
se Delta en de gemeente Rotterdam 
werken samen in dit project maar 
wat doen we nu precies? Daar gaan 
we op pagina 14 verder op in.

Ook laten we in deze editie het 
voorlopige ontwerp van Reyeroord 
Noord aan u zien. We zullen dit 
op 7 december uitgebreider aan u 

presenteren, maar we gunnen u nu 
alvast een kijkje in de keuken. 

In deze eerste editie stellen we 
graag het projectteam aan u voor 
dat al geruime tijd hard aan de slag 
is met deze projecten. Zij zullen dit 
ook de komende jaren doen. Dus 
niet onbelangrijk: wat doen deze 
mensen?

Verder delen we onze lange termijn-
planning met u. Anders gezegd: hoe 
verlopen de fases van het buiten-
ruimte-project ongeveer. Daarnaast 

gaan we in op: ‘Wat betekent 
‘Reyeroord aardgasvrij’ en welke 
initiatieven worden er vanuit
Reyeroord+ genomen?’ 

Voelt u ‘m al? Dit gaat toch stukken 
beter werken dan bij het loket staan. 
Wij komen naar u toe. Maar benader 
ook gerust ons projectteam. 
We werken met z’n allen namelijk 
aan één ding: een mooie, leefbare 
en duurzame wijk. Samen de schou-
ders eronder. 

Tot snel, in Reyeroord!

Er speelt van alles in 
Reyeroord, zoals:

7 december: inloopavond
voor bewoners van Reyeroord 
Noord. U bent van harte welkom 
bij Pameijer Kreileroord 222 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 

14 december: start van de 
aanleg van de waterberging. 
Ondertekening van de samen- 
werkingsovereenkomst tussen de 
wethouder en de heemraad van 
het waterschap. 

15 februari: inloopavond voor 
bewoners van Reyeroord West.

.  Elke laatste zaterdag van de 
maand is er een Repair Café 
in het Energiehuis aan de 
Heindijk 350.

.  Elke woensdag-, donderdag en 
vrijdagmiddag Ontmoeten en 
tuinieren in de buurttuin van 
Oeverloos in de grote groen-
strook tussen Reyeroord en 
Hordijkerveld.

https://rads.rotterdam.nl
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/reyeroord/
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Een waterberging, wat is dat?
De klimaatverandering klopt ook op 
úw voordeur. En niet bepaald zacht-
jes. Herinnert u zich de langdurige 
hittegolven in 2020 en de over-
stromingen van de Maas in het 
voorjaar van 2021? De totale water-
schade in Limburg en Duitsland was 
enorm en liep op naar 46 miljard 
euro. Dat willen we hier niet.

Het IPPC klimaatpanel van de 
Verenigde Naties bracht afgelo-
pen jaar een nieuw rapport uit met 
alarmerende conclusies over de 
opwarming van onze aarde. In alle 
scenario’s zal de temperatuur tot 
2050 stijgen, met als gevolg dat
de zeespiegel stijgt. Daar worden 
we niet vrolijk van. Laten we dus 
kappen met smelten!

Naast de inzet vanuit Rotterdam om 
klimaatverandering tegen te gaan, 
zetten we ons met het Rotterdams 

WeerWoord in om Rotterdam weer-
baar te maken tegen de effecten 
van klimaatverandering. De vraag 
die we ons daar steeds bij moeten 
stellen is: welke plannen maken we 
en wanneer investeren we in wat om 
Rotterdam toekomstbestendig te 
maken? 
 
Een mooi voorbeeld van zo’n plan is 
de aanleg van een waterberging in 
het Hart van Reyeroord. De bestaan-
de groenstrook wordt omgetoverd 
in een waterbuffer met een natte en 
een droge indeling. In het natte deel 
staat altijd water en is als watergang 
verbonden met de watergangen 
in de omgeving. Het regenwater 
dat valt op de omliggende straten 
stroomt daarheen. Tijdens hevige 
neerslag, als er heel veel regen in 
korte tijd valt, wordt er veel regen-
water naar de watergang afgevoerd. 
Het waterpeil zal dan stijgen en de 

droge delen lopen onder water. 
Deze zijn daar speciaal voor 
bedoeld. Als het weer stopt met 
regenen zal de waterstand dalen 
en zal de waterberging weer deels 
droog komen te staan, klaar voor 
de volgende zware bui.

De gemeente en het waterschap 
duiken hiermee letterlijk in de
klimaatadaptatie van Reyeroord!

Fotografie: Peter Gooris

Rotterdams WeerWoord: 
Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen Rotterdam voorbereiden 
op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente niet alleen, 
maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig
te maken. Wil jij meedoen door bijvoorbeeld meer groen aan te leggen, 
schaduwplekken te creëren, wateropvang te realiseren of heb je een 
ander voorstel? Kijk dan eens op rotterdamsweerwoord.nl voor inspiratie 
en informatie over subsidieregelingen of neem contact op via de mail 
rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Het Rotterdams WeerWoord is een
samenwerking tussen de gemeente 
Rotterdam, hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, 
waterschap Hollandse Delta, 
hoogheemraadschap van Delfland
en Evides Waterbedrijf.

Fotografie: Eric Fecken

Wat is een duiker?
In het Hart van Reyeroord zullen
we niet alleen een droge water-
berging aanleggen, waardoor we 
droge voeten houden tijdens hevige 
neerslag. We graven ook een aantal 
nieuwe watergangen die we met 
elkaar verbinden door middel van 
‘duikers’. Dit zijn buisvormige 
constructies tussen twee water-
gangen. Doorgaans zijn dit in 
diameter variërende betonbuizen, 
maar ijzer en pvc buizen komen 
ook voor.

Het oppervlaktewatersysteem
in IJsselmonde bestaat uit tal van 
sloten en singels. Het teveel aan 

water wordt afgevoerd naar een 
gemaal. In tijden van droogte 
kunnen we ook water aanvoeren. 
Het beheer van dit systeem is in 
handen van de gemeente Rotterdam 
en het waterschap Hollandse Delta. 

IJsselmonde bestaat echter uit
een aantal peilgebieden met een 
verschillend waterniveau. Om deze 
gebieden met elkaar te verbinden 
zijn duikers, stuwen en allerlei 
bedienbare middelen nodig om de 
waterhuishouding te regelen. Een 
duiker is dus niet alleen iemand in 
een kikvorspak, maar ook een 
singelverbinding!

https://rotterdamsweerwoord.nl
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Gemeente en waterschap realiseren
waterberging in het Hart van Reyeroord

Fotografie: Jan de Groen

Rotterdam is voor een groot deel 
gebouwd op klei en veen. Hierdoor ver-
zakken straten, trottoirs en groenstroken, 
maar ook de buizen en leidingen in de 
grond, zoals het riool, hebben daar last 
van. Daarom is nu onderhoud nodig. We 
grijpen die kans ook aan om dingen in de 
wijk te vernieuwen en te verbeteren. 
 

Natje en droogje

We zien allemaal de weersextremen en klimaat-
veranderingen, waarbij in korte tijd heel veel 
regen valt. Maar ook de langere droge periodes 
doen onze stadsbodem geen goed. Dat vraagt om 
aanvullende maatregelen om onze waterhuishou-
ding op orde te houden. Gelukkig voorziet het 
plan ‘Hart van Reyeroord’ in één heel belangrijke 
stap, namelijk het aanbrengen van een water-
berging; een extra buffer om water op te slaan. 
Tegelijkertijd wordt er een nieuw drainage-
infiltratieriool aangelegd.

Waar ging het ook alweer over? 

In maart vorig jaar vertelden we voor het eerst 
over de plannen voor de ‘groenstrook’ die we nu 
het Hart van Reyeroord noemen. Het gaat om
 de groenstrook tussen het Zevenbergsedijkje en 
de Kouwenoord. Hier wordt de zojuist genoemde 
waterberging gegraven, zodat regenwater 
afgevoerd kan worden als het hard regent. 

We deden het sámen

We hebben in dit project heel goed met u van 
gedachten kunnen wisselen. Samen met u als 
bewoners stelden we in verschillende werk-
groepen een programma van wensen op. 
In februari 2022 is het voorlopig ontwerp op 
de bewonersavond gepresenteerd. Aansluitend 
waren er polls, een soort enquêtevragen, om 
over verschillende zaken uw mening te geven. 
Met deze en andere voorstellen zijn we tot een 
definitief ontwerp gekomen dat we op 1 juni aan 
u hebben gepresenteerd. U vindt dat terug op 
pagina 4 en 5. 

Geen half werk

We steken niet zomaar een schop in de grond. 
Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden 
voeren we diverse onderzoeken uit om veilig en 
volgens de regels te kunnen werken. 
Zo brengen we de ligging van kabels en leidingen 
- waaronder de rioolaansluitingen - goed in kaart 
en we onderzoeken of er sprake is van bodem-
verontreiniging. Ook kijken we welke maat-
regelen de aannemer moet nemen om ervoor te 
zorgen dat er geen schade aan de bebouwing of 
andere objecten in de straat ontstaat. Een deel 
van deze onderzoeken is in de afgelopen periode 
uitgevoerd.

Daarna zijn we verder gegaan met de technische 
voorbereidingen en hebben we een aannemer 
geselecteerd. Inmiddels heeft u een brief over de 
werkzaamheden ontvangen en zijn we bijna 
zover dat we gaan starten!

Op 14 december om 14.00 uur is het 
startmoment van de werkzaamheden
door wethouder Vincent Karremans 
en heemraad Dorenda Gerts.

We starten aan de kant van het Zevenbergs 
dijkje. De werkzaamheden worden in vier fases 
uitgevoerd, en werken zo naar de vers water-
toevoer toe die aangesloten gaat worden op de 
vijver van de Reyertoren. Zodra er een gedetail-
leerdere planning beschikbaar is, delen we deze 
met u in de ‘Rads’ app, Rotterdam aan de Slag! 
Ook daarover meer verderop in deze krant.

De gevolgen van 
klimaatverandering 
worden zichtbaar,
met deze waterberging 
houden we neerslag
en droogte beter in
balans

Fotografie: Jan de Groen
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Kloppend hart
van de wijk

Waterberging
Hart van Reyeroord

Spelen, recreëren en hondenuitlaatgebieden

Waters en oevers
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Dat er een waterberging komt in het Hart van Reyeroord 
biedt tal van mogelijkheden om de leefomgeving te 
verduurzamen en uw woonkwaliteit te verbeteren. De 
blauwgroene zone biedt ruimte aan speelplekken, is 
een prima plek voor recreatie en ontspanning, voor een 
picknick of de hond uit te laten. Ja, er is zelfs gedacht 
aan mugwerende beplanting. 

Alles is natuurlijk op zo’n manier ingericht dat 
gebruiksfuncties elkaar niet in de weg zitten. Dit wordt 
het kloppend hart van de wijk. We lopen maar in één 
sloot tegelijk en toch werken we de komende jaren met 
elkaar aan Reyeroord. Duik eens in de onderstaande 
thema’s. Dan weet u dat dit meer is dan zomaar een 
‘groenstrook’.

Padenstructuur en openbare verlichting

Beplanting
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Reyeroord aardgasvrij
maken, hoe doe je zoiets? 

Nederland moet in 2050 helemaal van het aardgas af zijn, Rotterdam dus ook. Reyeroord is 
een van de eerste wijken in Rotterdam die overstapt op stadsverwarming. Jacco Kwakman 
is de gemeentelijke programmamanager Aardgasvrij Reyeroord. Hij legt uit wat de gemeente 
en energiebedrijf Vattenfall de komende maanden en jaren willen gaan doen in de wijk.
 

Fotografie: Eric Fecken

Om hoeveel woningen gaat
het in Reyeroord?

Jacco Kwakman vertelt: ‘In heel Reyeroord staan 
ongeveer 3.100 woningen. Daarvan zijn er 2.600
in particulier bezit, en daar richt de gemeente zich 
op. We gaan beginnen in in Reyeroord Noord en 
West, dat gaat om 1.400 woningen. Er staan ook 
500 woningen van woningcorporatie Woonbron in 
de wijk, waaronder de twee hoge flats aan de 
Veenoord, maar die hebben een eigen aanpak. 
Ook samen met Vattenfall, trouwens.’

Wanneer gaan jullie beginnen, 
en waarmee precies?

‘We hebben alle eigenaren een aanbod
gedaan om over te stappen op stadsverwarming. 
Eigenaar-bewoners met een eigen aansluiting 
betalen €1.500 en eigenaar-verhuurders
€7.500 per woning. Volgend jaar beginnen we 
met zogenaamde ‘warme opnames’. We gaan op 
bezoek bij iedereen die meedoet, om te kijken 
waar de warmteleidingen komen. Veel mensen 
hebben waarschijnlijk verbouwingen gedaan,
en misschien radiatoren verplaatst of vloer-
verwarming aangelegd. Elke woning met een 
eigen cv-ketel krijgt daarom een eigen 
aansluitplan. Als we van tevoren precies weten 
wat we moeten doen, zijn we sneller klaar en 
hebben bewoners minder last van de werkzaam-
heden. Er zijn ook flats met blokverwarming,
dus met één centrale ketel in het gebouw. Dan is 
de Vereniging van Eigenaars het aanspreekpunt. 
Ook daar zullen we het goed gaan bekijken en
de nieuwe leidingen en installatie zorgvuldig 
inpassen. Het wordt dus echt maatwerk voor 
iedereen.’

Wanneer gaat er echt een
schep de grond in?

‘Woonbron is ons vóór, vorig jaar zijn al twee 
flats aan de Wilbertoord aangesloten op stads-
verwarming. Voorjaar 2023 volgen hun flats aan 
de Schuilingsoord en de Veenoord. Wij volgen in 
de herfst van dat jaar met werkzaamheden rond 
de Kreileroord en de Schuilingsoord. Vattenfall 
gaat als eerste de aanvoer- en retourleidingen van 
het warmtenet aanleggen. Water van 80 graden 
Celsius komt en water van 60 graden gaat weer 
terug. Dat doen ze tegelijk met het vervangen van 
het riool, dan hoeft de straat maar één keer open. 
Er loopt al een hoofdleiding van het verdeelstation 
bij het Maasstadziekenhuis, onder de Reyerdijk 
naar de Keizerswaard, daar sluiten we op aan. 
Het leggen van de warmtepijpen duurt ongeveer 
een half jaar, zodat we tegen de zomer van 2024 
de eerste woningen kunnen aansluiten als het 
stookseizoen voorbij is.’

Wat gaat een bewoner merken van 
de aansluitwerkzaamheden?

‘In eengezinswoningen bouwen we in ongeveer 
een week per woning alles om. Stedin sluit het 
gas af en verwijdert de gasleiding. Wij plaatsen 
een tijdelijke elektrische boiler voor warm 
kraanwater. Dan installeert Vattenfall de 
zogenaamde afleverset en sluit deze aan op de 
warmteleidingen in de straat. De installateur van 
de gemeente sluit daarna de radiatoren in huis 
aan op de afleverset. Als alles getest is en goed 
werkt, halen we de tijdelijke boiler weer weg. 
In flats is er iets meer leidingwerk nodig, bijvoor-
beeld een wat dikkere stijgleiding vanuit de 
kelder tot aan de bovenste verdieping. Dus daar 
kunnen de werkzaamheden iets langer duren 

per woning. Al met al willen we na een half jaar 
klaar zijn met het aansluiten van de woningen in 
Reyeroord Noord, dus ongeveer in oktober 2024. 
Vóór de winter, zodat iedereen er op tijd weer 
warmpjes bij zit.’

En daarna?

‘Terwijl we in 2024 in de zomer in Reyeroord 
Noord bezig zijn, willen we ook beginnen met de 
grote leiding op de Bredenoord en de zijstraten. 
Daar staan meer woningen en moeten meer 
warmtepijpen worden aangelegd, dus we willen 
op tijd beginnen om in april 2025, na het 
stookseizoen weer, de woningen aan te kunnen 
sluiten. De woningen rondom de Ruigoord en 
de Zevenoord volgen in 2026.’

Gaan de mensen iets merken op hun 
energierekening?

‘De kosten voor stadsverwarming liggen nu wat 
onder die van aardgas. De warmteprijs is nog 
gekoppeld aan de gasprijs, maar dat gaat 
veranderen. De prijs voor stadsverwarming wordt 
in de nabije toekomst gebaseerd op de kostprijs, 
dus wat het kost om bij de industrie in het 
havengebied warmte af te tappen, het transport 
en de aanleg en onderhoud van het netwerk. In 
de haven blijven voorlopig processen gebruikt 
worden die veel warmte opleveren, ook als daar 
overgestapt wordt van olie en aardgas 
op groene waterstof. Daarnaast gaan we in de 
toekomst onze warmte ook uit geothermie halen, 
warmte uit de diepe bodem. De prijs wordt dus 
voorspelbaar en veel stabieler dan de gasprijs 
nu is.’

Hoe gaan jullie om met mensen
die niet mee willen doen?

‘Het is een vrijwillige keuze, we kunnen niemand 
dwingen om mee te doen. Voorlopig blijft aardgas 
nog steeds beschikbaar. Pas in 2050 houdt dat 
helemaal op, dat is landelijk zo besloten. Vanaf 
2026 mag je trouwens al geen nieuwe cv-ketels 
meer installeren, dat kan alleen in combinatie met 
een hybride warmtepomp. De warmteleidingen 
die we in de straat leggen zijn overigens 
berekend op volle capaciteit, voor alle woningen, 
dus eventueel later aansluiten kan altijd. Maar of 
er dan nog steeds zo’n voordelige aanbieding is, 
weet ik niet.’

Minister Jetten heeft op vrijdag 21 oktober 
2022 bekend gemaakt dat Nederland gaat 
overstappen op meer publieke warmte-
netten. Dat betekent dat in de toekomst alle 
warmtenetten voor meer dan de helft of 
helemaal in eigendom zijn van de overheid. 
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor 
nieuwe warmteprojecten van Vattenfall, zij 
bekijken nu hoe deze projecten door kunnen. 
Inzet van de gemeente is dat de lopende 
gebiedsaanpakken op Zuid gewoon 
doorgaan. Hierbij gaat het om de gebieds-
aanpakken Pendrecht, Reyeroord en 
Heindijk waar momenteel de eerste 
woningen op het warmtenet worden 
aangesloten. 

We zijn met Vattenfall in gesprek over de 
impact van het besluit op deze gebieds-
aanpakken. Zodra we meer weten, berichten 
we u via duurzaam010.nl/wijk/reyeroord/.

https://duurzaam010.nl/wijk/reyeroord/
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De woningen rondom de Heindijk zijn dit 
jaar al aangesloten op stadsverwarming, 
wat heeft de gemeente daarvan geleerd?

‘We hebben daar gemerkt dat een strakke 
planning het beste werkt en de overlast beperkt 
houdt. Vattenfall, de gemeente en de installateurs 
moeten samenwerken als een geoliede machine 
en zorgen voor achtervang als er ergens iets 
vertraagt of iemand uitvalt. En zorgen dat er één 
duidelijk aanspreekpunt voor bewoners is, en dat 
die persoon altijd bereikbaar is en ook meteen 
vragen kan beantwoorden en problemen 
oplossen. Persoonlijk contact en snelle hulp is 
gewoon erg belangrijk.’

Wat kunnen mensen zelf alvast doen, 
vooruitlopend op de overstap?

‘Hou er rekening mee dat je ook moet 
overstappen op elektrisch koken als het gas eruit 
gaat. Daarvoor moet de meterkast mogelijk 
aangepast worden en vaak moet er ook een extra 
stroomkabel naar de keuken aangelegd worden. 
De gemeente geeft daarvoor trouwens €500 
subsidie! In de praktijk zien we dat veel mensen 
al een elektrische kookplaat hebben. En er is nog 
even tijd tot voorjaar 2024. Zo’n klus kan in zes 
weken geregeld zijn, maar je moet wel tijdig een 
professionele elektricien regelen. Eventueel extra 

isoleren moet iedereen zelf doen, maar het is niet 
per se nodig om het voldoende warm in huis te 
krijgen. Het warmtenet levert dezelfde 
temperatuur als een cv-ketel, 80 graden Celsius. 
Je hoeft dus niet, zoals bij een warmtepomp die 
op lagere temperatuur werkt, je hele huis van 
onder tot boven optimaal te isoleren. Het is 
natuurlijk wel aan te raden, want alle warmte die 
je aan de buitenlucht verliest moet je ook betalen. 
Er bestaan trouwens allerlei subsidies voor 
isolatiemaatregelen, die kun je via de Energie-
coach van de gemeente aanvragen of kijk op 
duurzaam010.nl. En verder, als je huis aan de 
beurt is moet je zorgen dat de meterkast leeg-
geruimd en goed bereikbaar is, en dat rondom de 
oude gasleiding alle meubels en dergelijke ook 
weg zijn. De installateurs doen dan de rest’.

Heeft u nog vragen over aardgasvrij?
Neem gerust contact met ons op.

Email: aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl - Telefoon: 010 267 50 20
Langskomen kan ook bij het Energiehuis aan de Heindijk 350 in Rotterdam. 
Maak wel even een afspraak van tevoren.

Ons projectteam? Zo werkt het!

Fotografie: Jan de Groen

Buitenruimte-projecten, zoals de waterberging, rioolvervanging en de 
aanleg van het warmtenet zijn stevige projecten waarmee we Reyeroord de 
komende jaren samen met u zullen vergroenen en verlevendigen. Dat doe je 
niet in je eentje; we hebben er een projectteam voor. 

Maar wat doet zo’n projectteam nu en wie zijn deze mensen? Om dit wat 
duidelijker te maken hebben we aan de leden van het projectteam gevraagd 
of zij zichzelf willen voorstellen en willen omschrijven wat hun functie is 
binnen het project. Bekijk dat op de volgende pagina.

Daarnaast omschrijven we kort hoe het proces rond een project er globaal 
uitziet en welke stappen er genomen moeten worden.

  Functioneel advies - hierin wordt aangegeven welke werkzaam- 
heden er allemaal gedaan moeten worden; 

  Overdracht aan de projectmanager - deze stelt een projectteam 
samen;

  Haalbaarheid en kaders - het projectteam gaat aan de slag om een 
overzicht en begrenzing van het project te maken en de benodigde 
onderzoeken uit te zetten;

  Externe partners zoeken en de wijk in - zodra duidelijk is wie er 
meedoen in het project zal er een eerste moment met de bewoners 
worden georganiseerd;

  Programma van wensen - bij alle belanghebbenden worden de wensen 
en suggesties rond de werkzaamheden opgehaald en kijkt het 
projectteam wat er meegenomen kan worden, waar de knelpunten zitten;  
zij maken daarna een VO, oftewel een voorlopig ontwerp. 

  Presentatie voorlopig ontwerp - ronde langs alle alle belang- 
hebbenden om te kijken of de plannen groen licht krijgen, of dat er 
nog knelpunten zijn; 

  Definitief ontwerp (DO) - hieruit volgt het DO;
  Presentatie DO - na presentatie van het DO volgt de technische 

voorbereiding. Nadat de aannemer bekend is zal er gezamenlijk een 
uitvoeringsplanning gemaakt worden; 

  Uitvoering - voordat we starten, brengen we eerst alle omwonenden op 
de hoogte. Als de aannemer van start gaat wordt het projectteam 
vervangen door het bouwteam. Hierin zitten de projectmanager, 
projectleider, medewerker beheer en uitvoering, omgevingsmanager en 
de directievoerder.

Hoe ziet dat er in tijd uit?

Start project
(ongeveer 2 maanden)

Inventarisatie stakeholders
(ongeveer 3 maanden)

Start VO – oplevering VO
(ongeveer 5 maanden)

Start DO – oplevering DO
(ongeveer 5 maanden)

Technische voorbereiding
(ongeveer 9 maanden)

Start uitvoering
(meestal tussen de 12 en 36 maanden)

Oplevering

https://duurzaam010.nl
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Fotografie: Jan de Groen

Naam: Esther Hoenderop
 

Wat is je functie?
Projectmanager

Wat houdt dat in? 
Ik probeer alle kikkers in de krui-
wagen te houden en het liefst ze ook 
allemaal dezelfde kant op te laten 
kijken. Als projectmanager mag ik 
met dit geweldige projectteam 
samenwerken om tot hele mooie 
projecten te komen. Ik ben eind-
verantwoordelijk voor het project, 
probeer er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat iedereen meegenomen 
wordt in het proces en dat het 
financiële plaatje hier ook bij past. 

Wat doe je in Reyeroord
anders dan normaal?
In Reyeroord nemen we alles vooraf 
onder de loep met de vraag of we dit 
anders of beter kunnen doen. 
Reyeroord is dus eigenlijk een grote 
proeftuin om te kijken hoe we onze 
manier van werken kunnen 
verbeteren en wat we in de toekomst 
anders kunnen doen. Dit geld zowel 
voor de samenwerking met de 
bewoners als interne en externe 
partners. Het is heel fijn dat we hier 
ook de kans en de mogelijkheid 
krijgen om dit uit te proberen.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Tot nu toe heeft elk stukje in 
Reyeroord zijn eigen charme maar 
mijn favoriete plek op dit moment 
is het hart van Reyeroord. Dit komt 
omdat we hier veel aanwezig zijn 
geweest aangezien dit het eerste 
project is. Als je mij deze vraag over 
twee jaar weer stelt zal ik wellicht 
een ander antwoord hebben.
 
 

Fotografie: Jan de Groen 

Naam: Bartjan de Haas 
 

Wat is je functie?
Omgevingsmanager 

Wat houdt dat in? 
Ik ben het eerste aanspreekpunt 
voor de bewoners. De schakel 
tussen de bewoner, de gemeente 
en aannemer. Communicatie is een 
belangrijk aspect, directe communi-
catie met diverse stakeholders, 
communicatie via bewoners brieven 
en bewoners avonden, maar ook via 
diverse digitale kanalen zoals de 
Rads app worden hiervoor ingezet. 
Het komt er eigenlijk op neer dat ik 
iedereen tijdens een project op de 
hoogte hou van de ontwikkelingen, 
vooruitzichten en gevolgen. 

Wat is je leukste moment met 
een bewoner geweest?
Dat is zeker de bewonersavond voor 
het hart van Reyeroord waar wij het 
definitieve ontwerp hebben kunnen 
presenteren. Door op voorhand veel 
te communiceren en wensen en 
opmerkingen op te halen hebben we 
op die avond een plan kunnen laten 
zien waar veel wensen en opmerkin-
gen van bewoners in meegenomen 
waren en iedereen tevreden naar 
huis ging.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Dat is zeker het hart van Reyeroord, 
hier is nu een groenstrook waar ik 
iedere keer veel mensen zie lopen, 
wandelen en kinderen zie spelen. 
Zodra de waterberging geplaatst is 
en alles eromheen is aangelegd weet 
ik zeker dat dit een pracht plek is 
waar iedereen veel plezier kan 
beleven.
 
 

Fotografie: Jan de Groen

Naam: Dirk van Gent
 

Wat is je functie?
Medewerker Beheer en Uitvoering

Wat houdt dat in? 
Assisteren projectmanager zowel
in voorbereidingsfase als tijdens 
uitvoeringsfase. Sturen op korte 
lijntjes, mensen aan elkaar binden, 
participatie en als vraagbaak tijdens 
de uitvoering. Uiteraard afnemen 
resultaatsverplichting/oplevering en 
het in beheer nemen na afronding 
werkzaamheden.

Wat doe je in Reyeroord
anders dan normaal?
Niet heel veel anders, de participatie 
met bewoners en ondernemers in 
het voortraject heeft de afgelopen 
jaren een prominente rol gekregen
in de integrale projecten. Wat in 
Reyeroord anders is, is het aan de 
voorkant door bewoners mee laten 
denken over de nieuwe inrichting 
buitenruimte.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
De vissteiger aan de Herenoord, heb 
ik 15 jaar geleden zelf laten plaatsen!
 
 

Fotografie: Jan de Groen

Naam: Jacco Kwakman
 

Wat is je functie?
Programmamanager aardgasvrij 
Reyeroord

Wat houdt dat in? 
Ik ben vanuit de gemeente verant-
woordelijk voor de wijkgerichte 
aanpak om Reyeroord aardgasvrij 
te maken. We hebben als gemeente 
onderzoek gedaan wat het beste 
alternatief is voor aardgas om 
woningen te verwarmen. Stads-
verwarming met restwarmte uit de 
haven is het beste alternatief tegen 
de maatschappelijk laagste kosten. 
De aanpak is er dus op gericht 
stadsverwarming aan te leggen en 
iedere woningeigenaar de kans te 
bieden op een betaalbare manier 
daarop aan te sluiten. 

Wat maakt Reyeroord uniek?
Reyeroord is een klassiek voorbeeld 
van een tuinstadwijk uit de jaren 
’60-’70, een ruim opgezette mooie 
wijk met veel groen. En veel 
particulier woningbezit. Dat laatste 
maakt Reyeroord op zuid wel uniek, 
en specifiek mijn project uitdagend. 
Want met elke woningeigenaar 
moeten wij het gesprek over 
aardgasvrij aangaan, elke woning-
eigenaar beslist zelf of hij of zij 
meedoet en aardgasvrij wil worden 
met stadsverwarming.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Ik vind de binnentuinen tussen 
de woongebouwen mooie, groene 
ruimtes. Iets wat ook karakteristiek 
is voor Reyeroord en wat mooie 
plekken zijn om iets samen met de 
buren te organiseren, zoals een 
buurtfeest of speelmiddag voor 
de buurtkinderen.
 
 

Samen op weg naar 
een duurzame wijk

In de volgende editie 
stellen wij de overige 
projectteam leden aan 
u voor.
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Fotografie: Jan de Groen

Naam: Raquel van Donselaar
 

Wat is je functie?
Stedenbouwkundige en ontwerp 
openbare ruimte

Wat houdt dat in? 
Als stedenbouwkundige en 
ontwerper buitenruimte ontwerp ik 
aan toekomstbestendige openbare 
ruimtes. Bij een herinrichting van de 
openbare ruimte van een wijk draag 
ik zorg tussen een goede balans 
voor verkeersruimte en ruimtes 
waarin het prettig verblijven is. 
Enerzijds zorg je bij een herinrich-
ting voor voldoende parkeerplaat-
sen, logische wandel- en fietsroutes 
en anderzijds voor aantrekkelijke 
speel- en ontmoetingsplekken. 

Om in te spelen op het veranderen-
de klimaat probeer ik de openbare 
ruimte groener in te richten, zodat er 
voldoende verkoeling en schaduw is 
tijdens de hetere dagen en hemel-
water tijdelijk gebufferd kan worden 
in het openbaar gebied. Hierbij kies 
ik vaak voor een diversiteit aan 
bomen en onderbeplanting. Hier-
door krijg je een jaarrond aantrek-
kelijk beeld en is de bijdrage aan 
een biodiverse openbare ruimte zo 
goed mogelijk. 

Welke innovatieve zaken heb 
je hier ontworpen?
Het voorstel is om een natuurlijke 
waterberging aan te leggen in de 
openbare ruimte bij Kreileroord. 
Deze plek wordt verfraaid met 
bloemrijk gras en dat is nodig om de 
biodiversiteit voor vlinders en bijen 
te verbeteren. De natuurlijke 
waterberging zorgt voor het tijdelijk 
vasthouden van hemelwater bij 
intense regenbuien. Dit wordt 
vervolgens vertraagd afgevoerd. 
Daarmee wordt voorkomen dat het 
riool overbelast raakt.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Dat zijn er eigenlijk twee. Het Park 
van Morgen en Natuurlijk bij Elkaar. 
Ik vind het prachtig hoe op beide 
locaties in de wijk meer ruimte is 
gecreëerd voor de natuur en geëx-
perimenteerd wordt met duurzame 
initiatieven zoals natuurlijke en 
schone energie voor de verlichting 
en natuurlijke waterberging.
 
 

Fotografie: Jan de Groen

Naam: Marcel Blokland
 

Wat is je functie?
Ontwerpleider

Wat houdt dat in? 
Het aansturen van project-
voorbereiders en tekenaars. Afstem-
men van verschillende disciplines in 
een project. Controle van de kwali-
teit van de gemaakte tekeningen en 
contracten, voordat dit aanbesteed 
wordt. Erop toezien dat alle eisen en 
randvoorwaarden van de verschil-
lende belanghebbenden in het 
project, goed verwerkt zijn in het 
technische ontwerp en niet voor 
conflicten zorgen. 

Wat is je meest ingewikkelde 
technische uitdaging geweest 
hier?
In Reyeroord? Dan is de meest 
ingewikkelde technische uitdaging 
het ontwerpen en realiseren van de 
verversingsleiding voor Hart van 
Reyeroord onder de Reyerdijk en 
tram door.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Ik denk in de toekomst Hart van 
Reyeroord. 

 

Fotografie: Jan de Groen

Naam: Ivo Sipman
 

Wat is je functie?
Systems Engineer

Wat houdt dat in? 
Het vroegtijdig verzamelen en 
structureren van informatie zoals 
bewonerswensen. Hierdoor kunnen 
mijn collega’s efficiënt werken en 
kan de Rotterdammer in een vroeg 
stadium meedenken!

Wat doe je in Reyeroord
anders dan normaal?
In Reyeroord Noord hebben we al 
wensen opgehaald bij de bewoners 
voordat we een ontwerp hadden. Op 
deze manier hebben we het ontwerp 
kunnen opstellen aan de hand van 
de behoefte vanuit bewoners!

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Het Park van Morgen – het eerste 
park ter wereld dat duurzaam en 
interactief verlicht is! 

 

Fotografie: Jan de Groen

Naam: Karen Huybens
 

Wat is je functie?
Planvormer watersystemen bij 
waterschap Hollandse Delta

Wat houdt dat in? 
Het oplossen van problemen die 
spelen rondom de hoeveelheid en of 
kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Maar ook vanuit het waterschap 
meedenken met plannen van andere 
organisaties, personen of overheden. 
Bijvoorbeeld zoals nu met de 
gemeente voor de waterberging in 
Reyeroord.

Waarom is dit project speciaal 
voor het waterschap?
Door klimaatverandering gaat het 
steeds vaker steeds harder regenen. 
Deze grotere hoeveelheid regen-
water moet ergens worden opgevan-
gen en tijdelijk vastgehouden. 
Dit om te voorkomen dat plekken 
onderlopen, waarbij dat niet 
gewenst is (bijvoorbeeld huizen en 
winkels). In wijken die al bestaan, 
zoals Reyeroord, is het lastig om 
hiervoor nog ruimte te kunnen 
vinden. Voor het waterschap is het 
dan ook bijzonder dat we samen met 
de gemeente zo’n grote berging in 
een al bestaande woonwijk gaan en 
kunnen maken. Vooral omdat het 
park daarbij ook een make-over 
krijgt en de berging straks gecom-
bineerd wordt met de andere 
functies van het park.

Wat is je favoriete plek
in Reyeroord? 
Het hart van Reyeroord. Helemaal 
als er straks een prachtig park in 
komt met een waterberging.
 
 

Wil je over alles
op de hoogte blijven? 
Download de Rads app of 
ga naar rads.rotterdam.nl

https://rads.rotterdam.nl
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Kwartiermaken voor Reyeroord Noord
Dit voorjaar - 29 maart om precies te zijn - 
was in het Energiehuis de inloopavond rond de 
herinrichting van Reyeroord Noord. We deelden 
er onze plannen en hoe we het aan willen pakken. 
We willen - net als u - van de nood een deugd 
maken. In 2023 zal de gemeente beginnen met 
de rioolvervanging in uw wijk. Tegelijkertijd legt 
Vattenfall het warmtenet aan. Dat is niet niks, 
want dat betekent stevig graafwerk. Dit geeft ons 
samen de mogelijkheid om ook gelijk uw hele 
straat een facelift te geven. 

Voor 2023 staan Wateroord, Kreileroord,
Veenoord en Schuilingsoord op de planning. 

We hoeven u niet uit leggen dat dit technisch 
en logistiek een enorme uitdaging is. En, zoveel 
mensen, zoveel wensen. Daarom was onze 

aanpak voor Reyeroord Noord nét even anders: 
we betrokken u als bewoner namelijk al voordat 
we het ontwerp voor uw buurt maken. 
Dit noemen we ‘kwartiermaken’. Mooie term, 
we horen het u zeggen, maar we houden het 
graag praktisch. 

Tot 1 mei kon u online op een interactieve kaart 
zelf wensen voor uw buurt of straat aangeven. 
Ook was op deze kaart direct te zien wat wij 
ermee konden doen. En u zag welke verzoeken 
uw buurtgenoten al hadden ingediend. 

We hebben de afgelopen periode dus gehoord 
wat u wilt veranderen in uw buurt. Wat kan beter 
of anders en wat moet absoluut blijven? 
Inmiddels zijn wij aan de slag gegaan met het 
voorlopige ontwerp dat wij u graag laten zien.

Inloopavond
7 december willen

wij graag het

voorlopige ontwerp

aan u voorleggen.

Datum: 7 december 2022
Inloop: Tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Pameijer, Kreileroord 222

Fotografie: Jan de Groen Fotografie: Jan de Groen
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Voorlopig ontwerp Reyeroord Noord

Reyeroord West 
In 2025 willen we gaan starten met 
de uitvoering van Reyeroord West. 
Daarom zijn we hier inmiddels
ook met het projectteam van start 
gegaan om de eerste voor-
bereidingen te treffen. Nu willen we 
samen met u als bewoners kijken 
hoe we in dit gedeelte van Reyeroord 
te werk gaan. 

We willen het kwartiermaken hier 
graag doorzetten. Daarom willen 
we begin 2023 een eerste bewoners-
avond organiseren om u de gelegen-
heid te geven de wensen en aan-
dachtspunten aan ons mee te geven 
voordat we een eerste ontwerp gaan 
maken. Deze mogelijkheid gaan we 
ook online geven via de interactieve 

kaart van Reyeroord west. Zodra 
deze online is laten we u dit weten 
via rads.rotterdam.nl bij het project 
Reyeroord West. 

Daarnaast willen we graag van u 
horen of u mee wilt denken in werk-
groepen over bepaalde thema’s of 
wellicht heeft u zelf een idee voor 
een thema. 

Deze eerste avond willen we houden 
op 15 februari vanaf 19.00 uur, dus 
zet deze datum alvast in uw agenda! 
Zodra de locatie bekend is zullen we 
hiervoor ook nog een uitnodiging 
sturen.

Meer weten? Heeft u vragen over het project of 
over een van de andere projecten binnen Reyeroord? 
Neem dan contact op met omgevingsmanager 
Bartjan de Haas.

Dit kan door een e-mail te sturen naar
bartjan@publiccadvice.nl of te bellen naar:
06 38 487 431

https://rads.rotterdam.nl
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‘Samenwerken aan de wijk van morgen’
In Reyeroord en omgeving werken we al enige tijd aan een wijk die 
klaar is voor de toekomst. Grote uitdagingen als een rioolvervanging en 
energietransitie benutten we als kansen om de wijk nog fijner en mooier 
te maken. We hebben het over Reyeroord+. Met elkaar zetten we een 
plus op wijk. Tegelijkertijd geloven we dat de wereld niet ophoudt bij 
de wijkgrens. Met een brede blik kijken we de toekomst in.

Er komt een hoop op de wijk af: 
klimaatverandering, energietransitie 
en bovendien is de riolering in 
bijna iedere straat binnenkort 
aan vervanging toe. Uitdagingen 
die soms lastig zijn. In Reyeroord 
werken ondernemers, bewoners, 
en allerlei andere actieve partijen 
samen. Ze gaan met elkaar op 
ontdekkingsreis, om te ontdekken 
op welke manieren ze van Reyeroord 
een nog fijnere omgeving kunnen 
maken. We luisteren en geven 
iedereen de mogelijkheid om op 
eigen manier mee te doen. We leren 
door te vallen en weer op te staan. 
Door voortdurend te ontwikkelen, 
maken we het verschil. Maar dat 

gaat niet altijd in één keer goed. 
Reyeroord is ook een plek voor 
experiment waar we voor de hele 
stad van willen leren.

Dromen, vragen of zorgen?
Wil je in gesprek, meer informatie 
of heb je een idee voor jouw wijk? 
Stuur ons een berichtje via 
reyeroord@rotterdam.nl of spreek 
ons aan op het Energiehuis of in 
de wijk!

Je kunt de wijk van 
morgen ook volgen op 
Instagram

Fotografie: Jan de Groen

Idee groeit uit tot 
groene oase voor 
buurtbewoners, 
planten en beestjes 
Een echt Reyeroords pareltje, dat
is Natuurlijk bij Elkaar. In de voor-
bereiding op de waterberging wees 
Suzanne, voormalig bewoonster van 
de wijk, de gemeente in het voorjaar 
van 2019 op een saai grasveldje’, 
vertelt projectmanager Daan 
Vermeer. ‘Suzanne vroeg of er een 
paar bomen konden komen, en hoe 
dat uit zou pakken.’

We schreven een subsidievoorstel 
voor uitbreiding van de natuur, 
samen met Suzanne en een collega 
van het programma Biodiversiteit. 
De droom voor de toekomst is dat 
het grasveld vol staat met buurt-
bewoners, planten en met beestjes. 
Het mooie aan Natuurlijk bij Elkaar 
is dat bewoners met elkaar aan de 
slag gaan in het groen. De wijk 
knapt ervan op en kinderen kunnen 
spelen in de natuur.

Daan vertelt; ‘De naam 
Natuurlijk bij Elkaar is verzonnen 
door de verschillende betrokkenen. 
Het zegt het al: een stukje natuur 
dat bewoners met elkaar onder-
houden. En ‘natuurlijk’ laat zien dat 
groen eigenlijk logisch is. Dit project 
is iets innovatiefs. Het is uitdagend 
voor alle spelers, van mijn team tot 
en met de bewoners. Het is toch 
geweldig dat een idee van een 
buurtbewoner een mooi stukje 
natuur is geworden?’

De gemeente gaat aankomende tijd 
monitoren of Natuurlijk bij Elkaar 
een succes is voor de biodiversiteit. 
Zodat ze dit project eventueel 
kunnen gaan opschalen.

Wil jij ook af en toe helpen bij het 
onderhoud van Natuurlijk bij Elkaar 
of heb je vragen? Stuur een berichtje 
naar reyeroord@rotterdam.nl.

Fotografie: Marjolijn Oosting

Ontmoet je buur in dit stukje wijknatuur
Buurttuin Oeverloos: een plek waar 
samen bouwen aan de toekomst van 
de wijk letterlijk tot bloei is gekomen. 

Het begon met twee strandstoeltjes 
en inmiddels heeft Oeverloos al heel 
wat ontwikkelingen meegemaakt. 
De brede groenstrook tussen 
Reyeroord en Hordijkerveld is 
omgetoverd tot een volwaardige en 
gezellige buurttuin, waarin buurt-
bewoners samenkomen en elkaar 

ontmoeten. Mens en dier staan hier 
niet naast de natuur maar komen 
samen in de natuur. Het te ontwik-
kelen green lab biedt straks natuur-
educatie aan scholen om meer te 
leren over onze wijknatuur. Wil je 
meedenken of heb je een goed idee? 
Kom langs!

Oeverloos is een plek waar iedereen 
welkom is en mag binnen lopen om 
te genieten van de tuin.

Ontdek duurzaam
wonen, leren en werken
in het Energiehuis 
Bent u al een keer op bezoek geweest bij het 
Energiehuis op Heindijk 350? Een plek voor 
ontmoeting en om te ontdekken hoe je duurzaam 
kunt wonen, werken en leven.
In het Energiehuis komen duurzame initiatieven 
voor wonen, leren en werken samen. Bewoners en 
maatschappelijke partners zoals Pameijer en 

gemeente Rotterdam hebben hiervoor hun 
krachten gebundeld. Bewoners zijn van harte 
welkom voor informatie, om mee te doen of om 
zelf activiteiten met een duurzaam onderwerp
te organiseren in het Energiehuis.
Het Energiehuis is open van maandag tot
en met donderdag van  10.00 - 16.00 uur en 
tijdens activiteiten. 
Adres: Heindijk 350, 3079 PM Rotterdam.

Meer weten?
duurzaam010.nl/thema/energiehuis/

https://duurzaam010.nl/thema/energiehuis/
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Plastic doppen weggooien? Mooi niet!
Het Energiehuis is vanaf 1 december 
het podium voor het Plastic Lab 010. 
In workshops van twee tot drie uur 
worden leerlingen van het primair 
en voortgezet onderwijs opgeleid 
tot plastic recycling experts.
In het lab maken zij verschillende 
producten zoals plantenpotten en 
karabijnhaken. Hiervoor gebruiken 
zij voornamelijk plastic doppen 
verzameld uit het stadsdeel 
IJsselmonde. De doppen worden 

door de leerlingen versnipperd tot 
kleine stukjes waarna deze worden 
verhit tot 250ºC. Vervolgens wordt 
het gesmolten materiaal geperst in 
mallen, vergelijkbaar met hoe op het 
strand figuurtjes worden gemaakt 
met zandvormen.
 
Plastic wordt vaak gezien als nut-
teloos afval dat een groot probleem 
is voor het milieu. Maar plastic is 
ook een heel waardevol materiaal. 

Het gaat honderden jaren mee en
is daardoor ontzettend duurzaam. 
Het roest niet zoals staal en rot niet 
zoals hout. Het is bewerkbaar, licht 
en erg sterk. De problemen dat 
plastic met zich meebrengt ligt dan 
ook niet bij het materiaal maar de 
manier waarop we met het 
materiaal omgaan. Daarom staat de 
beeldvorming van plastic centraal in 
het programma van de workshops. 
Plastic is geen waardeloos afval 
maar een waardevol materiaal waar 
we duurzame producten mee 
moeten maken.

Het Plastic Lab 010 verwelkomt 
scholen uit Rotterdam en omstreken 
om de workshop te volgen.
Het Veenoord College neemt de 
aftrap in december met maar liefst 
75 leerlingen waarna meer scholen 
volgen. Ook bewoners zijn van harte 
welkom. Het Plastic Lab 010 gaat 
een samenwerking met hen aan. 
Waarbij de door bewoners 
verzamelde plastic doppen worden 
gerecycled tot producten voor in de 
openbare ruimte.

Heb je ideeën voor nieuwe produc-
ten, wil je ook doppen sparen of ben 

je geïnteresseerd in de workshops? 
Neem contact op met Boaz van 
Ecodam via www.ecodam.org en
boaz@ecodam.org of kom langs op 
het Energiehuis op Heindijk 350. 

Het Plastic Lab 010 is een initiatief 
van Stichting Ecodam en Lang Leve 
Plastic en wordt uitgevoerd met steun 
van de Gemeente Rotterdam.

Fotografie: Arnoud Verhey

Heb jij de bagger-
tegels al gespot? 

Begin oktober is er naast de 
bushalte aan de Nieuwenoord een 
proefvakje aangelegd met tegels 
van een bijzonder materiaal: 
Nederlandse bagger. Vaak zien we 
bagger als afval, maar het blijkt een 
waardevolle en duurzame grondstof.

Wist je dat de Kuip jaarlijks twee 
keer kan worden gevuld met bagger? 
Zonde om dat niet te gebruiken!
De Rotterdamse onderneming 
Waterweg zoekt daarom naar 
mogelijkheden om met deze bagger 
nieuwe producten te maken. Zoals 
deze tegels, die gemaakt zijn van 
niet vervuilde bagger. Zo vormen 
de tegels een duurzaam, circulair 
alternatief voor het beton dat we 
nu gebruiken! Deze tegels van 
bagger bieden ook een oplossing 

voor wateroverlast in de stad. 
Door klimaatverandering valt er 
meer regen. Bij forse buien kan de 
riolering de grote hoeveelheid water
niet direct verwerken. Dat leidt tot 
overlast, zoals onbegaanbare wegen 
en schade aan gebouwen. Waterweg 
maakt tegels die het regenwater via 
de voegen doorlaat, zodat het niet 
in het riool, maar in de grond terecht 
komt.

Het is de eerste keer dat deze
tegels in de buitenruimte worden 
neergelegd. Om te zien hoe het 
werkt is er maar een heel klein vakje 
van ongeveer 1,5 vierkante meter 
neergelegd. Echt als eerste test 
om te kijken hoe het product het 
doet. En om te horen wat jij ervan 
vindt. Er worden ook nog een paar 
klinkers neergelegd in de rijweg 
verderop, om de belasting in de weg 
te onderzoeken.

Bouw je eigen
Egelhuisje
November is de maand van de egel 
in de 10 van 010. De egel staat 
symbool voor het belang van groen 
en groene verbindingen in de stad, 
en plaagbestrijding. Hoe kan jij de 
egel helpen?
 
Help de egel
Misschien heeft u deze herfst al een 
egeltje gezien? In dit seizoen gaan 
ze namelijk op zoek naar eten voor 
hun winterslaap. Helaas wordt dat 
steeds moeilijker voor ze, want 
versteende tuinen en de toename 
van auto’s zijn een bedreiging. 
Zonde, want egels houden ontzet-
tend van slakken en insecten en zijn 
daarmee een natuurlijke vijand voor 
het ongedierte in uw tuin. Tuinman 
Ed van Natuurstad geeft daarom 
tips hoe u uw tuin egelvriendelijk 
kan maken.

In 10 jaar tijd is 50% van alle egels 
verdwenen. En dat heeft met ons 
gedrag te maken, vertelt Ed:
‘Vroeger had je rommelige tuinen 
zonder schuttingen, vol struiken en 
bladeren en met een composthoop. 
Tegenwoordig moet de tuin vooral 
onderhoudsvriendelijk zijn en zie je 
veel steen en kale schuttingen. Als 
de omgeving zo versteent dan is er 
geen eten voor de egel en gaan ze 
dood. Bovendien is het aantal auto’s 
enorm toegenomen en worden er 
veel aangereden.’

Hoe maak je een
egelvriendelijke tuin?
‘Wij wonen in hun omgeving en niet 
andersom’, benadrukt Ed, ‘wij moeten 
daarom zorgen dat er weer leven in 
de tuin komt, daar komt de egel 
vanzelf op af.’ Laat bijvoorbeeld de 
bladeren liggen in het najaar en hou 
openingen in de schuttingen zodat 
egels zich door tuinen heen kunnen 
bewegen. Laat wat meer bomen en 
struiken groeien, wip je tegels uit de 
tuin en leg een heg aan. Dat zorgt 
voor een fijne omgeving voor de egel.
  
 

Kende jij de 10 van 010 al? 
Deze dieren en planten vormen dé 
symbolen voor de biodiversiteit in 
Rotterdam. En die hebben het niet 
makkelijk! In Reyeroord maken 
we de wijk klaar voor de toekomst 
en dat betekent op een andere 
manier omgaan met de natuur
en dieren in de stad.

 
Meer weten? Kom eens langs in 
het Energiehuis en ga op zoek naar 
het kleine huis van Harriette.
Of kijk op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/10-van-010/

https://ecodam.org
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/10-van-010/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/10-van-010/
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Heemraad Gerts van het 
waterschap over water in 
de wijk
In Reyeroord vervangt de gemeente Rotterdam de riolering. Tegelijkertijd wordt samen
met waterschap Hollandse Delta in de wijk een waterberging aangelegd. Daarom stelden
we heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta een aantal vragen.
 

Fotografie: Waterschap Hollandse Delta

Wat is het waterschap?

Heemraad watersysteem Dorenda Gerts: 
“Waterschap Hollandse Delta is een overheids-
organisatie voor voldoende en schoon water. 
Eigenlijk voor al het water behalve voor drink-
water. Het hoofdkantoor staat in Ridderkerk. 
Er werken ongeveer 600 ambtenaren. Net zoals 
een gemeente een gemeenteraad heeft, heeft ook 
het waterschap een gekozen algemeen bestuur:
de Verenigde Vergadering. En net zoals een 
burgemeester en wethouders bij een gemeente, 
heeft het waterschap een dijkgraaf en heem-
raden. Ik ben de heemraad die gaat over het 
watersysteem, dus over onder andere oppervlak-
tewater: sloten, plassen en waterbergingen.”

Wat doet het waterschap?

Heemraad Dorenda Gerts: “Waterschap
Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken en 
duinen langs de rivieren en de Noordzeekust en 
voor veilige wegen en fietspaden in de polders. 
Verder zorgt het waterschap voor voldoende 
water en schoon water in de sloot. Ook zuivert het 
waterschap het rioolwater. Waterschap Hollandse 
Delta doet dit in het gebied van de Nieuwe Maas 
tot aan het Grevelingenmeer en het Volkerak en 
van de Biesbosch tot aan de Noordzee. Tenslotte 
neemt het waterschap maatregelen vanwege het 
veranderende klimaat. Bijvoorbeeld voor regen-
waterafvoer.”

Waarom is het waterschap bij de
waterberging in Reyeroord betrokken?

Heemraad Gerts: “Door de klimaatverandering 
gaat het steeds vaker harder regenen. Door de 
beperkte beschikbare ruimte is het moeilijk om 
hiervoor oplossingen te vinden. Ook de wijk 
Reyeroord kent dit probleem. In samenwerking 
met de gemeente kunnen we in Reyeroord een 
waterberging aanleggen. Zo kunnen we het 
watersysteem robuuster maken en de wijk op 
de toekomst voorbereiden.”

Wat is een waterberging en
waarom in Reyeroord?

“Voor het afvoeren van regenwater naar opper-
vlaktewater zijn maatregelen nodig. De aanleg 
van een waterberging in het park biedt een goede 
oplossing. Namelijk ongeveer 5.500 m² open 
water en circa 8.600 m² droge berging oftewel 
buffercapaciteit. Voor de aanleg gaf de
Rijksoverheid een subsidie vanuit de Impuls-
regeling Klimaatadaptatie. De waterberging 
wordt aangelegd in de groenstrook middenin 
de wijk”, zo besluit heemraad Dorenda Gerts.

Klimaatverandering en 
piekbuien
Door klimaatverandering wordt het weer steeds 
extremer. Zo wordt het bijvoorbeeld warmer
in Nederland. Maar als het regent komt er meer 
water uit de lucht vallen, dit noemen we piek-
buien. Het water dat dan valt, moet ergens naar 
toe.

In een sloot is maar beperkte ruimte om het water 
op te vangen. Als er meer water valt dan de sloot 
aan kan, treedt de sloot buiten zijn oevers. Het 
gevolg is dat het water op plekken komt waar je 
dat liever niet hebt.

Bij de aanleg van een waterberging wordt in
het landschap een laag deel boven de waterlijn 
gecreëerd. In dit lage deel kan tijdelijk regen-
water worden opgevangen. In droge periodes 
zijn deze opvangplaatsen droog en kunnen ze 
voor andere zaken worden gebruikt zoals natuur 
of spelende kinderen. Bij veel regen, loopt de 
waterberging vol. Nadat de regen is gestopt en 
het weer droog is, loopt de waterberging lang-
zaam leeg. De berging kan erna weer voor 
andere dingen worden gebruikt. 

Droge voeten dankzij 170 
waterbergingsgebieden

Verspreid in de polders van waterschap
Hollandse Delta liggen 170 waterbergings-
gebieden. Deze gebieden zijn verlaagd en
afgegraven. Ze kunnen extra veel regenwater 
opvangen bij extreme neerslag en bij hoge
waterstanden. Zo blijft onze omgeving droog.

De waterbergingsgebieden bestaan uit
kruidenrijke graslanden, natuurvriendelijke 
oevers en poelen begroeid met riet. De gebieden 
bieden veel ruimte voor de ontwikkeling van onze 
ecologie. Ze zijn bij uitstek geschikt voor
bijzondere planten en dieren. De gebieden zijn 
ecologische verbindingszones of stapstenen 
tussen grotere natuurgebieden.

Onderhoud
Het waterschap laat de natuur niet helemaal 
haar gang gaan. Dan groeien de waterbergings-
gebieden dicht en verliezen ze hun functie. 
Daarom voert Hollandse Delta in deze
waterbergingen in de polders één keer per jaar 
onderhoud uit. Het waterschap maait de gras-
landen en voert het maaisel af. Een schrale bodem 
is beter voor de biodiversiteit. Ook de water-
planten en oevers en delen van het riet worden 
gemaaid. Sommige beplanting zoals wilgen-
opschot, wordt verwijderd. Dit extensieve
onderhoud past natuurlijk niet in een woonwijk. 
Voor de waterberging in Reyeroord hanteert de 
gemeente Rotterdam daarom straks een ander 
onderhoudsregime.
 Op woensdag 14 december om 14.00 uur is in de wijk Reyeroord, bij het Zevenbergsedijkje,

het startmoment van de aanleg van de waterberging door heemraad Dorenda Gerts van 
waterschap Hollandse Delta en wethouder Vincent Karremans van de gemeente Rotterdam.
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Cijfers en feiten over het 
waterschap
Wist u dat waterschap Hollandse Delta op
de zeven Zuid-Hollandse Eilanden zorgt voor...

 170 waterbergingsgebieden
 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder
 696 gemalen, waarvan 83 gemalen werken op zon- of windenergie
 200 kilometer natuurvriendelijke oevers
 200 kleinere en grotere natuurgebieden
 1.233 kilometer wegen
 352 kilometer fietspaden
 12 rotondes
 776 kilometer dijken en duinen
  7 Zuid-Hollandse (voormalige) eilanden: IJsselmonde, Rozenburg, 

Pernis, Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en 
Goeree-Overflakkee. De Zuid-Hollandse eilanden Tiengemeten en 
Hompelvoet zijn niet in beheer bij waterschap Hollandse Delta maar 
bij Rijkswaterstaat. Waterberging Waalbos Foto: Remie Kranendonk, REEM Fotografie

Hoe ziet de planning 
voor de projecten in 
Reyeroord eruit?
In buitenruimte-projecten als het 
Hart van Reyeroord en Reyeroord 
Noord moet met veel dingen 
rekening gehouden worden. We zijn 
inmiddels al even bezig met de 
voorbereidingen. Maar we doen niet 
zomaar iets. Zorgvuldigheid en 
overleg tellen. 

De uitvoering van het eerste project, 
het Hart van Reyeroord, gaat in 
december van start. Hiermee is een 
eerste mijlpaal bereikt, maar er 
staan nog veel meer werkzaam-
heden op de planning.  

De aanleg van de waterberging
het Hart van Reyeroord pakken
we als eerste op. Daarna gaan we 
gefaseerd door met de riool-
vervangingsprojecten. 
We nemen hierin tegelijkertijd de 
aanleg van het warmtenet mee. 

Dit om dubbel werk en overlast te 
voorkomen.

Het samen optrekken van de 
rioolwerkzaamheden en de aanleg 
van het warmtenet is een hele grote 
en uitdagende puzzel, zowel 
technisch als logistiek. Hierin spelen 
ook actuele ontwikkelingen een rol. 
Toch willen we ergens vanuit gaan 
en gunnen we u alvast een kijkje in 
onze globale planning. 

Onze werkzaamheden hebben
we globaal in vijf fases verdeeld:
 Hart van Reyeroord
 Reyeroord Noord
 Reyeroord West 
 Reyeroord Midden
 Reyeroord Oost

Op de plattegrond ziet u welk 
gebied er bij een fase hoort. 

  Reyeroord Noord  

  Reyeroord West  

  Reyeroord West  

Hart van 
Reyeroord

Hart van 
Reyeroord

Reyeroord 
Midden

Reyeroord 
Midden

  Reyeroord Oost  

  Reyeroord Oost  

Ons idee is om minimaal twee jaar voordat we in uitvoering gaan, te starten 
met de inventarisatie van bewonerswensen. Hoe dit traject loopt kunt u 
lezen in het artikel over het projectteam.

Op dit moment is de globale planning als volgt:

Start uitvoering 
Hart van Reyeroord

eind 2022

Start uitvoering
Reyeroord Noord

eind 2023

Start uitvoering
Reyeroord West

eind 2024

Start uitvoering
Reyeroord Midden

eind 2027

Start uitvoering 
Reyeroord Oost

medio 2030



Altijd op de hoogte
met de Rads app!

Volg alle buitenruimteprojecten
in Reyeroord in de app.

rads.rotterdam.nl

https://rads.rotterdam.nl



