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Waarom?
Sinds begin 2018 zijn wij op ontdekkingsreis in Reyeroord, een
supernormale wijk in Rotterdam-zuid. Met de rioolvervanging en
energietransitie als vertrekpunt experimenteren we stap voor
stap richting de voorbeeldwijk voor de transformatie van
Rotterdam.
In Reyeroord doen we het anders en doen we het samen. Door
voortdurend te ontwikkelen, maken we het verschil. We gaan
voor een veerkrachtige wijk, die klaar is voor de toekomst. Uit
deze reis halen wij ons plezier!

Transformatie van de Stad: met slim beheer
helpen we Reyeroord+ de toekomst in!

Reyeroord+
Omdat de wereld niet ophoudt bij de wijkgrens. En we soms
over de wijkgrens heengaan als dat beter is.

Onze
ambities
•

Leefbaarheid voor alles

•

Slim gebruik van data

•

Circulair: Rotterdam als
materiaaldepot

•

Duurzaamheid en
duurzame energie

•

Gezonde levensstijl

•

Armoede- en
schuldenbestrijding

•

Benutten talenten

•

Overbruggen van de
generatie- en cultuurkloof

check wat
dit betekent!

STAD-UPS

THUIS

Stadslab

Een idee voor een
mooie wandelroute
door Reyeroord?
Laat het weten!

Reyeroord is de plek waar
bewoners, ondernemers,
partners en gemeente samen
dromen en initiatieven
ontwikkelen om Reyeroord te
transformeren naar een
voorbeeldwijk van morgen!

STAD-UPS

THUIS

Materialendepot

Circulaire
bezems

Batman010

Leer- en
speelplek

Binnentuinen

Talentvol
Reyeroord

Afstudeerders WAM!

‘van zooi
naar mooi’
(ruil)dag

In de Rey
van
morgen

kom in
contact!

Dromen
over de
Heemtuin

Vakmens
van de
toekomst

Leerlijn
Groen

De
gemeentepeiler

Groenstrook

Reyergames

Fit, vitaal,
bewegen

Plant-E

Stad-ups
De externe pilots die zichtbaar zijn in de buitenruimte
noemen we Stad-ups.

Afstudeerder EUR

Modulaire
lichtmast

Duurzaamheidswinkel

Badges
avontuur

Oeverloos

Hergebruik
van
regenwater

We hanteren hierbij de start-up mentaliteit; je nek
durven uitsteken, lef tonen en ook durven falen. Act
fast, fail fast, learn fast!
Stadsbeheer Rotterdam is hiermee een voorloper op
andere gemeenten.

THUIS

Regenwater hergebruiken
Voor 2019 is de inzet om een groot aantal van onze
veegmachines van hun drinkwaterverslaving af te
helpen.
We vangen het water op in slimme regentonnen en
vervolgens wordt dit water weer hergebruikt om de
straten van Reyeroord mee schoon te maken.

STAD-UPS

THUIS

Materialendepot
Groen, bestrating,
speelobjecten, water: alle
objecten en materialen in de
buitenruimte willen we zo veel
mogelijk in de wijk houden en
een tweede leven geven. Om
dit te kunnen doen, is er
waarschijnlijk een plek nodig
om objecten en materialen
tijdelijk op te slaan voordat
het een nieuwe plek kan
krijgen in de wijk. Op termijn
kan dit materialendepot ook
een plek zijn voor spullen en
materialen van bewoners.
Waar misschien zelfs nieuwe
producten van oude
materialen gemaakt kunnen
worden.

STAD-UPS

THUIS

In de Rey van
Morgen
In Reyeroord geven we al aan
het begin van het proces de
mogelijkheid tot meedoen en denken van bewoners. Maar
waarom zou je meedoen als
er nog niets lijkt te gebeuren?
Door een klein stuk straat
alvast te laten zien, willen we
kijken of de interesse van
bewoners eerder gewekt kan
worden. Op hotspots tonen
we nieuwe technieken,
hergebruik van materialen en
innovatief meubilair. Een kijkje
in de Rey van Morgen!

REISTIP
De barista’s in opleiding van de VSO
Herenwaard schonken bij opening
heerlijke kopjes koffie. Neemt contact
op voor jouw evenement!

IN DE REY VAN MORGEN 2.0
Hoe ziet In de Rey van Morgen 2.0
eruit? We vertellen het graag tijdens
de pop up actie in de laatste week
van oktober

Een idee voor de
straat van morgen?
Laat het weten!

STAD-UPS

THUIS

Groenstrook
De grote groenstrook in
Reyeroord: daar vinden
bewoners wat van. Vooral dat
hij wel een opknapbeurt kan
gebruiken!

Heemtuin

Oeverloos

Batman010
Educatieterrein
Circulaire bezems

Speelplek en
waterberging

Inrichting van openbaar groen
leent prima voor participatie.
Op de bewonersdag van 30
mei kwamen al veel wensen
binnen.
En half september lieten nog
meer Reyeroorders van zich
horen. Plannen voor een
betere en mooiere speelplek.
Waar je fijn kunt spelen
natuurlijk. Maar ook waar je
lekker kunt zitten. Een
verzamelplek voor jong en
oud(er).

Een idee voor de
groenstrook? Doe
mee en neem
contact op!

STAD-UPS

THUIS

Heemtuin
De oude Heemtuin, een
stukje groen waar bewoners
dromen hebben. Ruiger
groen, natuurlijk spelen,
minder hondenpoep en meer
kleur hebben we allemaal
voorbij horen komen.
Onze wijknetwerker Ilona
heeft de bewoners bij elkaar
geroepen. Hoe kunnen we
samen de dromen naar
concrete ideeën vertalen en
uitvoeren?
De gemeente bood de
bewoners Plant-E aan. Daar
waren ze heel blij mee! En
het helpt om verder te
dromen.

Wil je meedoen?
Neem contact op
met Ilona!

Klik voor Plant - E

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Plant-e
Reyeroord licht op!
2 oktober 16:00 – 17:00
Meetup voor bewoners
(een kijkje achter de
schermen)

In Reyeroord vindt niet
iedereen het prettig om
‘s avonds door de
groenstroken te wandelen.
Samen met de bewoners
gaan we ontdekken of
interactieve verlichting
opgewekt door planten de
subjectieve veiligheid positief
kan beïnvloeden.
De werkzaamheden zijn
inmiddels in volle gang en de
opening staat in het najaar
gepland.
Bewoners werden via een
nieuwsbrief geïnformeerd

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Oeverloos
Stichting Tussentuin gaat
samen met bewoners aan de
slag in de groenstrook.
Eerst een netwerk opbouwen
en dan samen kijken wat kan.
Waterberging, biodiversiteit
en een fijne plek om te
verblijven en recreëren zijn de
uitgangspunten.
Dit doen ze vanuit de gele
container van ons eigen
leidingenbureau. Elke
donderdag zijn Tanja en Fien
aanwezig en is er van alles te
beleven. Zelf wat
organiseren? Dat kan ook!

ik wil
meedoen!

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Inrichting Educatieterrein
Leerlingen van groep 7 van de mr. Van Eijckschool en
de Beatrixschool presenteerden op 8 juli 2019 de
ontwerpen voor hun eigen ideale leer- en speelplek; op
het terreintje tussen de twee scholen lag een stuk
groen dat niet echt werd gebruikt.
Uit alle ideeën kwam één ontwerp en toen ging het
snel! Op 18 september werd het terrein feestelijk
geopend én gingen de kinderen direct zelf aan de slag
via workshops. Picknickbankjes werden geverfd en de
moestuin werd meteen in gebruik genomen.
RTV Rijnmond was er een dag voor de opening en
interviewde de kinderen. De leerlingen kozen ook de
naam van hun eigen nieuwe plek: ‘De Magische
Speeltuin’

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Batman010
Reyeroord klaar maken voor
de toekomst: de natuur is
daarbij onze beste vriend!
Onder vakkundige
begeleiding van Stichting De
Stad gingen kinderen en
ouders aan de slag tijdens het
eerste avontuurlijk
natuurfeest.
Vele landingsstations voor
vleermuizen werden in elkaar
getimmerd. Vleermuizen
kunnen wel 5000 muggen per
nacht opeten en zij vinden
ook de eikenprocessenrups
heerlijk! Ook hielpen de
kinderen de groenstrook te
veranderen in een zee van
bloemen en kruiden. En er
was nog veel meer te
beleven!
Laat die vleermuizen maar
komen!

GROENSTROOK

18 september: de
Reyergames!

STAD-UPS

THUIS

Reyergames
Reyeroord klaar maken voor
de toekomst: de natuur is
daarbij onze beste vriend!
Stichting De Stad uit!
organiseerde op 18
september voor kinderen en
ouders het tweede
avontuurlijk natuurfeest.
Slalommen met schapen,
vleermuiskastjes timmeren
voor de Magische Speeltuin,
een knuffelsteen ontwerpen
en vlotjes bouwen; er was
weer van alles te doen en het
natuurfeest werd goed
bezocht door kinderen uit de
wijk.

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Circulaire
bezems
Jaarlijks worden er gemiddeld
18.500 bezems van berkenrijs
verbruikt, en met het restafval
weggegooid en verbrand. Het
doel is om waardevernietiging
van bezems te minimaliseren

REISTIP
Lees verder op AD.nl!

Tijdens de boomfeestdag
op13 maart zijn er drie berken
geplant. Van de takken
maken we nieuwe bezems. In
Reyeroord is van de takken
van oude bezems een haag
gemaakt. Zo geven we de
voedingsstoffen terug aan de
natuur!

GROENSTROOK

STAD-UPS

THUIS

Duurzaamheidswinkel
Op 1 november is de enige
echte Rotterdamse
duurzaamheidswinkel
geopend in IJsselmonde. En
dus ook voor de bewoners
van Reyeroord! De winkel is
te vinden in winkelcentrum
Keizerswaard.

In de duurzaamheidswinkel
hebben we ook regelmatig
bliksemstages!

rotterdam.nl/duurzaamheidswinkel
STAD-UPS

THUIS

Binnentuinen
Verschillende
gemeenschappelijke tuinen
tussen en rond
appartementsgebouwen zijn
in particulier bezit.
Eigenaarschap van en beheer
door bewoners kan leiden tot
sociale en fysieke
verbeteringen. Denk aan
binding tussen bewoners,
maar ook het bergen van
water en het bevorderen van
biodiversiteit.
Met een voorbeeldproject
willen we zowel bewoners als
collega’s laten ervaren wat de
meerwaarde van een
integrale manier van werken
is. Want er zijn veel partijen
nodig om tot een succes te
komen!

STAD-UPS

THUIS

‘van zooi naar
mooi’(ruil)dag
Zet de volgende stap

Twee meiden uit de wijk
kwamen met het idee voor
een meubelruil. Dit is de ‘van
zooi naar mooi’ ruilmiddag
geworden die op 22
september 2018 plaatsvond.
Bewoners brachten hier
spullen die ze niet meer nodig
hadden. Bewoners die deze
spullen wel konden gebruiken
namen ze mee. Kapotte
spullen werden meegenomen
met het goudtransport voor
recycling. Kleding kreeg weer
een tweede leven door te
ruilen. Waar de een op
uitgekeken was is voor de
ander weer iets moois. Zo
kregen spullen en kleding die
middag een tweede leven.

STAD-UPS

THUIS

Een volgende ‘van zooi
naar mooi’(ruil)dag:
organiseer jij mee?
Vind jij zooi ook zo mooi en zie je kansen voor
hergebruik van spullen en materialen? Organiseer dan
mee! Een repair-café, een activiteit voor kinderen, een
pop-up milieupark, of alles wat jij maar kunt verzinnen!

ik wil
meedoen!

STAD-UPS

THUIS

Talentvol Reyeroord

Het herinrichten van de
buitenruimte is een mooie
kans om talenten in het
groen op te leiden

Reyeroord zit boordevol talenten! Wij helpen deze tot
bloei komen. Met verschillende partijen slaan we de
handen ineen met (bliksem)stages, leerlijnen, opleiden
en stimuleren. We gaan samen op zoek naar
mogelijkheden om jezelf ontwikkelen of bieden een
opstap naar werk. Zo werken we aan een wijk waar
iedereen zijn of haar talenten kan benutten en een
bijdrage kan leveren aan de wijk.

Jouw talent inzetten?
Laat het ons weten!

De energietransitie in
Reyeroord biedt kansen. De
werkzaamheden worden
gekoppeld aan leerlijnen.

Heb je een evenement en wil je
koffie schenken? Vraag de
barista’s in opleiding van de
VSO Herenwaard!

STAD-UPS

Ben je jong en zoekende?
Doe een bliksemstage in
de duurzaamheidswinkel.

THUIS

Leerlijn groen
Met het herinrichten van de
buitenruimte in Reyeroord,
moet er rekening gehouden
worden met diversiteit,
duurzaamheid en circulair.
Dat vraagt om een andere
benadering en aanpak van de
uitvoerders in de
buitenruimte. Daar moeten
ook nieuwe vaardigheden en
inzichten worden aangeleerd.
Talenten opleiden en ervaring
kunnen opdoen met deze
nieuwe inzichten en
werkwijzes is dan van groot
belang. een werkplek waarbij
een passende opleiding wordt
aangeboden maakt de
uitstroom naar werk een stuk
grotere. zeker wanneer daar
mensen bij zitten die klaar zijn
voor het vakmanschap van de
toekomst.

TALENTVOL REYEROORD

Jouw talent inzetten?
Laat het ons weten!

STAD-UPS

THUIS

Bliksemstage
Met de energietransitie
verandert er veel. Zo zullen er
met nieuwe technieken ook
nieuwe beroepen ontstaan.
Voor de opgave van de
energietransitie is het
belangrijk dat we voldoende
opgeleide Rotterdammers
hebben.
Om jongeren te helpen een
keuze te maken voor hun
toekomstige beroep biedt de
winkel bliksemstages aan.
In samenwerking met JINC
krijgen de jongeren een
bliksem programma in de
winkel. Ze krijgen kleine
opdrachten rondom de
energietransitie. Zo zien de
jongeren wat je ervoor moet
kunnen. En waar je dat
kunnen leren.

rotterdam.nl/duurzaamheidswinkel
TALENTVOL REYEROORD

STAD-UPS
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Vakmens van
de toekomst
Bij de energietransitie in
Reyeroord is het de bedoeling
dat een groot deel van de
huishoudens van het gas
afgaan.
Hierbij zijn vakmensen van de
toekomst nodig die
beschikken over nieuwe
technieken en andere
competenties
Het leren in de praktijk op een
locatie in de wijk Reyeroord
heeft daarbij grote voordelen.
Zichtbaarheid leereffect met
directe
productiemogelijkheden zijn
daar voorbeelden van.

rotterdam.nl/duurzaamheidswinkel
TALENTVOL REYEROORD
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Fit, vitaal,
bewegen
Reyeroord omtoveren tot een
gezonde beweegwijk: met
elkaar kansen zoeken om
meer te bewegen, wandelen
of fietsen. Denk aan
aanpassingen in de inrichting,
maar ook beweegmaatjes,
een fitfestival en een
programma voor vitaal oud
worden. Met Lekker in je Vel
gaan Indigo Preventie en
Avant Sanare Reyeroorders
ondersteunen die tijdelijk wat
extra hulp kunnen gebruiken
om lekker in hun vel te zitten.

STAD-UPS

THUIS

Gemeentepeiler
Wat is uw mening over het
groen in uw buurt of waar
droomt u van? Geef uw
mening vanaf de bank thuis;
locatie onafhankelijk aan de
slag met de kwaliteit van uw
leefomgeving.
Met live peilingen kunnen we
ook polls houden tijdens
workshops of inspraakbijeenkomsten. Hierbij kunnen
ook bewoners die niet fysiek
aanwezig (kunnen) zijn
betrokken worden!

In juli 2018 is de gemeente
Rotterdam begonnen met de
pilot en vanaf nu ook in het
gebied IJsselmonde!

STAD-UPS

THUIS

Modulaire
lichtmast
Iedere straat heeft
lichtmasten. Met slim gebruik
is er meer mogelijk volgens
de beheerder van de
lichtmasten en dat gaan we
testen in Reyeroord! In de
modulaire lichtmast komen
alle aansluitingen samen in
één basis. Dus geen
noodzaak om met een
hoogwerker te komen bij een
probleem. Maar er is meer:
de basis kan bijvoorbeeld ook
dienen als laadpaal, zodat die
hoeft niet meer apart
geplaatst te worden! En wat
kan er in de toekomst? We
weten het niet precies, maar
met dit systeem hoeft slechts
één modulen aangepast te
worden, en niet de hele mast.

STAD-UPS

THUIS

Wijknetwerker Ilona van der Laan is de spin in het web voor Groot
IJsselmonde. Als geboren en getogen Reyeroorder weet zij als geen
ander verbindingen te leggen tussen de wijk en met de gemeente.
Heb jij een goed idee voor Reyeroord? Ilona helpt je graag!

Wijkconciërge Ted
de Haan zorgt in
Reyeroord, samen
met alle collega’s op
straat, voor
verbinding met en
tussen bewoners. Hij
is dagelijks in de wijk,
spreekt met de
bewoners, is
aanwezig bij
activiteiten in de wijk
en spoort bewoners
aan om zelf ook bij te
dragen aan een
leefbaarder wijk.

Spreekuur
Ted en Ilona zijn, eens in de
twee weken, op maandag van
12.00 tot 13.00 te vinden in het
Huis van de Wijk De Dijk, aan
de Suzannadijk. Hier kunt u
terecht met al u vragen, ideeën
en dromen over wat er speelt
in de wijk.

Maak kennis met
Reyeroord+ team

Reis mee!
U mag altijd meereizen! Graag zelfs. In Reyeroord
gaan we samen én anders met elkaar aan de slag,
bewoners en professionals. Met open blik en met
plezier. Samen dromen, samen doen!
Kom met ons in contact door een mail te sturen of
direct in gesprek te gaan met onze ogen en oren in
de wijk. We stellen ze aan u voor!

mail en
reis mee!

STAD-UPS

De club
enthousiastelingen die
werkt aan een stralende
toekomst voor
Reyeroord wordt steeds
groter! De komende
maanden stellen zij zich
één voor één voor. Wilt
u ook meedoen of weet
u iemand die iedereen
moet kennen? Laat het
weten!

THUIS

STAD-UPS

THUIS

Daan Vermeer
Herontwikkelen van een binnentuin is de opdracht waar ik mij tot
juli mee bezig heb gehouden. Benieuwd welke binnentuin dit is?
Klik dan hier! Tijdens deze opdracht zijn de omringende bewoners
actief betrokken bij het meedenken over het ontwerp van de
binnentuin. Het doel is om het waterprobleem in de binnentuin op
te lossen en de plek aantrekkelijker te maken.

Lucas Bakker
Mijn afstudeeronderzoek heeft zich gericht op de kleine
groenstrook in het centrum van de wijk. Regenwater afkoppelen
van het riool in combinatie met het veranderende neerslagpatroon
creëert een waterbergingsopgave. Deze groenstrook is een
potentiele plek om dit regenwater te bergen. Hierbij dienen de
ambities van de gemeente aan te sluiten bij de wensen van de
bewoners. Water creëert tenslotte een hoop kansen binnen
Reyeroord!

Luke Davids
Mijn afstudeeronderzoek heeft zich gefocust op het speelplein aan
de westzijde. Er is onderzocht hoe het speelplein op een duurzame
en klimaatadaptieve wijze heringericht kan worden, waarin de
wensen van bewoners en gebruikers centraal staan. Tevens wordt
onderzocht op welke (innovatieve) manieren regenwater kan
worden geborgen en kan worden hergebruikt.

Afstudeerders
Watermanagement
Vanaf begin februari zijn 3
studenten van de Hogeschool
Rotterdam ingecheckt in het
Reyeroord+ project.
Deze studenten zijn een half
jaar lang bezig geweest met
een Stad-Up die watergerelateerde problemen
ondervinden. Zij hebben door
middel van gesprekken en
bijeenkomsten met bewoners
zoveel mogelijk de wensen
van de omwonenden
meegenomen in uitwerken van
de oplossing voor de
waterproblematiek.
Uiteindelijk hebben deze
studenten een ontwerp
opgeleverd waarin zij de
relevante thema’s binnen
Reyeroord+ hebben
uitgewerkt.
De studenten stellen zichzelf
hiernaast voor.

STAD-UPS
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TetrisTuin
De binnentuin gelegen aan de
Vegelingsoord 15-77 is een
voorbeeldproject waarin
zowel bewoners als collega’s
ervaren wat de meerwaarde
van een integrale manier van
werken is.
Het combineren van kansen
die de binnentuin biedt heeft
geresulteerd in een klimaatbestendige verblijfplaats waar
ruimte is voor iedereen die
hiervan gebruik wilt maken.

De binnentuin zal bijdragen
aan de circulariteit van
Reyeroord door regenwater
op te vangen en voor
meerdere doeleinden te
gebruiken, zoals het groen
voorzien van water in een
droge periode.
Huidige situatie binnentuin

De combinatie tussen een
duurzame binnentuin en de
bijbehorende VVE resulteert
in een goed voorbeeld voor
de 179 andere binnentuinen
in Rotterdam.

STAD-UPS
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Speelplein
Het huidige speelplein is toe
aan vernieuwing. Samen met
omwonenden en gebruikers
van het plein wilt de
Gemeente Rotterdam
nadenken over hoe het plein
opgeknapt kan worden.
Om wateroverlast in de wijk
zoveel mogelijk te beperken is
onderzocht op welke wijze
regenwater geborgen kan
worden op, of onder, het
plein.
Daarbij is onderzocht hoe dit
geborgen regenwater
uiteindelijk hergebruikt kan
worden, bijvoorbeeld voor de
schoonmaakwagens van de
Roteb.

GROENSTROOK

Huidige situatie speelplein

STAD-UPS
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Kleine Groenstrook
De kleine groenstrook is
aangewezen om water te
bergen. Dit valt samen met de
rioolvervanging. Een dergelijke
berging kan binnen Reyeroord
veel meer functies vervullen dan
enkel water bergen. Dit brengt
verschillende aspecten samen.

Zo is er vanuit een technische
invalshoek naar worden
gekeken. Om hoeveel water
gaat het? Hoe krijgen we dit
water naar de groenstrook? Wat
doet dit met het watersysteem
en de omgeving?

Wateroverlast in het plangebied
na een hevige regenbui

Vervolgens zijn de wensen van
de bewoners gekoppeld aan de
gemeentelijke ambities. Aan de
hand van deze koppeling is een
ontwerpvoorstel gemaakt.

STAD-UPS

THUIS

Afstudeerder HR en
verandermanagement

Melanie Evbiya
Vernieuwend en anders werken dan normaal roept allerlei
vragen op binnen een gemeentelijke organisatie. Want wat zijn
de condities waaronder een zelf-organiserend team en een
platform succesvol tot vernieuwing kunnen komen met elkaar?
En uit welke motivatie checken mensen in om deel te nemen
aan deze reis? Dit zijn de vragen waarop ik mij tijdens mijn
afstudeerperiode op heb gefocust! Door aan te sluiten bij de
verschillende platformbijeenkomsten en te praten met allerlei
reisgenoten, hoop ik dat ik mijn steentje heb bijgedragen door
in kaart te brengen wat er nu precies anders gebeurd in het
werk van Reyeroord+ in vergelijking met normale projecten
binnen de gemeente Rotterdam.

Naast de drie studenten
watermanagement, is er in de
periode van februari tot juli ook
een studente vanuit de Erasmus
universiteit ingecheckt. Ook zij
heeft de afgelopen tijd
rondgestruint in Reyeroord om
ons reisgezelschap van dichtbij
bekijken.
Deze studente is bezig geweest
met een onderzoek naar het
‘anders werken’ binnen
Reyeroord en heeft aan het eind
van haar kennisreis
aanbevelingen opgeleverd over
hoe het nog vernieuwender en
beter kan.
Ook zij zal zichzelf hiernaast
even voorstellen.

STAD-UPS

THUIS

Iedere eerste zaterdag van de maand: energieontbijt!
Tijdens het Energieontbijt in de duurzaamheidswinkel bespreken we bij een kop koffie of thee en een broodje
de kansen, uitdagingen en tips rondom een specifiek thema. Een bewoner uit IJsselmonde deelt zijn eigen
ervaringen en er is een expert aanwezig, die uw vragen beantwoordt en uitleg geeft. Kom een keer langs!

‘Participatieverhaal
halen’

Reyeroord+ wint Gouden Sleutel!
Reyeroord+ wint de publieksprijs voor de
Gouden Sleutel van de Omgevingswet. Volgens
de jury: “Door de transparante wijze waarop de
bewoners bij de vernieuwingen en
veranderingen worden betrokken scoort het
project het hoogst op de maatschappelijke
verbeterdoelen van de Omgevingswet. Het
project is een voorbeeld waar vernieuwing en
initiatieven van onder- en bovenaf op een
natuurlijke en interactieve wijze samengaan.“

Het laatste nieuws!
Op verschillende plekken valt Reyeroord+ op! Daar
mogen we met z’n allen trots op zijn.
Wil jij ook iets delen? Laat het weten!

Oeverloos van start!
deel jouw
nieuws

Op 25 september 2019 was
de uitreiking van het boek
‘Participatieverhaal halen’.
Reyeroord is als een van de
mooie voorbeelden als
verhaal opgetekend in een
gedrukt boek met nog meer
kantelende visies en
inspirerende labs en
initiatieven.
Interesse in een uniek
exemplaar? Mail ons!

Heb jij de gele container in de Groenstrook al
gezien? Elke donderdag staan Tanja en Fien voor je
klaar. Of kom naar de volgende workshop op 4 juli!
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Stadslab
Reyeroord is de plek waar
bewoners, ondernemers,
partners en gemeente samen
dromen en initiatieven
ontwikkelen om Reyeroord te
transformeren naar een
voorbeeldwijk van morgen!

ik wil
meedoen!
We zijn geselecteerd door het
stimuleringsfonds creatieve
industrie voor de leerlijn
leefbaarheid. En daar zijn
we heel blij mee!

Klik hier
voor meer
info!
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Stadslab Reyeroord+
Bottom-up en in co-creatie te bouwen
aan gezonde, leefbare en veerkrachtige
wijken. waarbij de focus ligt op het
werken vanuit kleine, lokale
experimenten waarin we sociale en
fysieke opgaven met elkaar willen
verbinden.

We zijn door het stimuleringsfonds creatieve industrie geselecteerd om mee te
doen aan een ontwikkeltraject om nieuwe methoden en werkwijzen van participeren te
ontdekken voor ons Stadslab. 7 februari vindt in Utrecht de kick-off plaats van het
ontwikkeltraject anders werken aan Stad, land en dorp.
www.stimuleringsfonds.nl/urbanisatie
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Reysplanning
elke woensdag
Oeverloos!
Koffie, tuinieren en klussen
26 september
Energiebespaar workshop
(Duurzaamheidswinkel)

27 september
Gezond Natuurwandelen

Geeft je op!

2 oktober
Meetup Plant- E

28 oktober
Workshop Radio Reyeroord op
het Kennisfestival
20 november
Excursie Design in
Governance
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Overbruggen
van de
generatie- en
cultuurkloof

Gezonde
levensstijl

Leefbaarheid
voor alles

Ons kompas
Duurzaamheid
en duurzame
energie

Benutten
talenten

Circulair:
Rotterdam als
materiaaldepot

Armoede- en
schuldenbestrijding

In Reyeroord gaan we op ontdekkingsreis: op zoek naar een leefbare wijk die klaar is
voor de toekomst. Hoe die toekomst eruit ziet weten we niet precies, maar we hebben
daarbij wel een kompas: onze acht ambities. Ontdek hier wat deze ambities precies
inhouden.

Slim gebruik
van data
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Leefbaarheid
De buitenruimte in Reyeroord is een
ontmoetingsplaats, die uitnodigt om er samen te zijn.

We experimenteren met innovatieve manieren
van afvalinzameling en –verwerking en
creatieve vormen van waterbeheer.

Boven- en ondergrond gaan in elkaar over.
Schuren en garages verdwijnen onder de
grond en de plint krijgt een sociale functie.

Geen druppel regenwater meer in het riool en
100% participatie en zelfbeheer.

Gebruik maken van talent in de wijk: in
Reyeroord is niemand werkloos.

Een kindvriendelijke buitenruimte die uitnodigt
tot spelen, sporten, ontmoeten en verblijven.
Talentvol Reyeroord:
klik voor meer info!
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Slim gebruik
van data
Informatie is een bron voor
verandering. De juiste
informatie op het juiste
moment paraat is de
uitdaging. Door beheerdata te
koppelen aan sociale
informatie zijn slimme keuzes
mogelijk. Voor nu en in de
toekomst.
We willen informatie gestuurd
en wijkgericht werken in
Reyeroord. Zo is er een 3D
model ontwikkeld waarin
bewoners hun eigen wijk in
3D zien en direct met een app
meldingen en complimenten
kwijt kunnen. Deze input
wordt vervolgens gepind op
de kaart en is dus meteen
inzichtelijk voor de bewoner.
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Circulair
In 2030 is Circulair in Rotterdam de maatstaf. Dat
betekent dat we kiezen voor producten die langer
meegaan, we spullen en materialen hergebruiken en
recyclen waar dat kan. Hierdoor hebben we steeds
minder nieuwe grondstoffen nodig. Voor Reyeroord is
de ambitie dat er geen materialen en grondstoffen de
wijk in en uit gaan. Die ambitie is hoog, maar stimuleert
ons wel om de transitie naar een circulaire economie te
versnellen.

1. Stadsbeheer: eigen materiaal

3. Sociale winst

Groen, bestrating, speelobjecten, water: alle
materialen in de buitenruimte willen we zo veel
mogelijk in de wijk houden en een tweede
leven geven. We verkennen wat hiervoor nodig
is en experimenteren waar het kan. Zo brengen
we bijvoorbeeld in kaart welke stoeptegels in
de buitenruimte liggen. En onderzoeken we
hoe deze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Circulair omgaan met spullen en
materialen biedt kansen voor
werkgelegenheid en participatie.
Bijvoorbeeld voor het repareren van
elektrische apparaten of het ophalen van
groente- en fruitafval in flatgebouwen. Zo
ontstaat een circulaire economie.

2. Materialen van bewoners
Met bewoners willen we kijken hoe we ‘afval’
kunnen verminderen, spullen kunnen
hergebruiken en waar nodig te recyclen.
Bijvoorbeeld door in te zetten op delen, ruilen,
repareren, lenen, anders inzamelen, lokaal
verwerken en vermaken tot iets nieuws. Zo
hebben we met twee meiden uit de wijk een
‘van zooi naar mooi’ ruilmiddag georganiseerd
met een spullen- en kledingruil.

We willen bewoners betrekken bij onze
interventies. En kijken hoe materialen in de
buitenruimte van waarde kunnen zijn in de
wijk. Bijvoorbeeld door het hout van
gekapte bomen in de wijk ter beschikking
te stellen. Ook willen we bewoners
stimuleren om zelf aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld door spullen te delen met
buren.

rotterdamcirculair.nl
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Duurzame energie is leidend. Voor
beheerobjecten en rijdend materieel. En voor
de wijk zelf.
Gas is verleden tijd. Energie komt uit
stadswarmte of zonnepanelen.

De wijk levert stroom waarmee we
wandelpaden kunnen verlichten.
In Reyeroord bufferen we het hemelwater
en gebruiken we dit water voor
waterspeelplaatsen en moestuinen.

Reyeroord produceert zijn eigen duurzame
energie en verlicht zichzelf met multifunctionele
lichtmasten die hun eigen energie opwekken en
een auto of telefoon kunnen opladen.

Meer weten over de
energietransitie?
Klik hier

Duurzaamheid
Het Reyeroord van morgen is een duurzame
energiewijk die geheel zelfvoorzienend is!
Het Reyeroord van morgen is een waterwijk waar geen
druppel water het riool in gaat!

Meer weten over
de wateropgave?
Klik hier

010duurzamestad.nl
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Energietransitie Reyerdijk: aardgasvrij in 2026

Energietransitie
Reyerdijk
In Reyerdijk (Heindijk en omgeving en de Korendijk)
betrekken we bewoners en eigenaren bij de transitie
naar een aardgasvrije wijk.

In 2016 zijn we gestart met een projectteam met de grote
stakeholders: Woningcorporaties Woonbron en Vestia,
netbeheerder Stedin en warmteleverancier Nuon. Dit team
maakte een keuze voor het gasalternatief met de laagst
maatschappelijke kosten: warmtenet met restwarmte uit de
haven.
In de tweede helft van 2018 nemen de verschillende
stakeholders een investeringsbeslissing over hun vastgoed.
Ook particuliere eigenaren en huurders moeten een keuze
maken of ze willen aansluiten op het warmtenet en
elektrisch willen gaan koken. Hiervoor zijn we in gesprek
met bewoners. We hebben twee onderzoeken gedaan. En
meteen gevraagd welke verbeteringen ze in hun wijk willen.
Als we toch aan de slag gaan in de wijk, kunnen we deze
punten meenemen, waar mogelijk!
Sinds begin 2018 zijn we met een groep bewoners in
gesprek. Met deze groep stemmen we de communicatie
naar andere bewoners af. Zij kunnen ons tips geven over
de inhoud van de boodschap en de manier waarop we
communiceren. Tijdens een bewonersavond zijn
interessante gesprekken gevoerd. Binnenkort gaat het
communicatiebureau Tabula Rasa aan de slag in de wijk
om de betrokkenheid te vergroten Er zijn al veel leuke
plannen!

www.rotterdam.nl/bandeloodijk
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Wateropgave
In 2050 heeft de
klimaatverandering
doorgezet. Lange perioden
van intensieve regen en grote
droogte wisselen elkaar af.
Ook lokale, kortdurende
extreme buien komen voor.
Maar dat is dan geen
probleem voor Reyeroord.
Het regenwater wordt niet
meer linea recta afgevoerd
naar het riool: Reyeroord
functioneert als spons. Van
grootschalige waterreservoirs
onder straten en in het groen,
tot groene daken en muren,
watertuinen en simpelweg
onttegelde terrassen.
Bewoners, ondernemers,
professionals, gemeente en
waterschap spelen een rol in
meedenken over, aanleg en
onderhoud van oplossingen
rondom het huis en in de
buurt. Dat is de wateropgave!

.

watersensitiverotterdam.nl
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Jezelf
We bouwen aan een
veerkrachtige samenwijk waar
alle bewoners een gezonde
leefstijl hebben. Een wijk waar
iedereen volop gebruik maakt
van zijn talent: in Reyeroord
is niemand werkeloos.

Onze missie is geslaagd
als we meer geluk
kunnen toevoegen aan
het dagelijks leven in
Reyeroord.

Het is een missie die we
samen met de bewoners
vorm geven. Samen dromen,
Samen doen!

Verkleinen kloof tussen generaties en verschillende culturen
In Reyeroord wonen ouderen, jongeren en mensen met
verschillende culturele achtergronden en leefstijl. Er is soms sprake
van een generatie- of cultuurkloof. Om die te dichten brengen we
bewoners bijelkaar in gesprek en aan het werk. Bijvoorbeeld door
Syrische en Eritrese statushouders meer in contact te brengen met
andere Reyeroorders. Statushouders, maar ook andere
nieuwkomers en ook jongeren kunnen ouderen helpen met
boodschappen, vervoer, klussen in huis, of zorgen voor
gezelschap. Zo worden eenzaamheid en vooroordelen doorbroken.
Zij kunnen, als ambassadeurs van een gezonde leefstijl, in hun
eigen straat buurt of netwerk een brug slaan tussen jong en oud,
nieuwkomer en oudkomer.

Reyeroord Rookvrij
Niemand wil dat zijn kind gaat roken. We gaan daarom, samen met
bewoners, scholen, speeltuin en sportverenigingen, winkeliers en
huisartsen zorgen voor een Rookvrij Reyeroord, een rookvrije
generatie.
Ambassadeurs Gezonde Leefstijl
Bewoners met een uitkering worden uitgedaagd om ambassadeur
te worden voor gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving in de
eigen buurt en sociaal netwerk. Pit010 maakt hiervoor een plan
met bewoners een aanbieders van gezond bewegen en gezond
koken in IJsselmonde. De ambassadeurs kunnen ook een rol
spelen bij Reyeroord Rookvrij.

TALENTVOL REYEROORD
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