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Over deze courant 
Voor u ligt de derde courant van het  
project Gasvrij Gorecht. Wij houden u via 
deze courant op de hoogte van het project. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem 
dan contact met ons op. Stuur een e-mail 
naar info@gasvrijgorecht.nl of bel ons  
via de gemeente op (0598) 37 37 37.

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in 
Nederland aardgasvrij zijn. In Gorecht-
Noord kunnen we samen besluiten om 
sneller van het gas af te gaan. Gasvrij 
Gorecht helpt hierbij in vier stappen:

•  kook gas(t)vrij
•  bespaar energie
•  verwarm duurzaam
•  vang de zon

Om dit alles mogelijk te maken, werken 
we samen met de woningcorporaties 
(De Reensche Compagnie, Lefier, 
Groninger Huis en Woonzorg Nederland), 
de gemeente, Waterbedrijf Groningen 
Duurzaam en kartonfabriek ESKA.

GORECHT COURANT
NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD
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ONDERHOUD EN  ONDERHOUD EN  
VERDUURZAAMING  VERDUURZAAMING  
VAN UW WONINGVAN UW WONING
In deze nieuwsbrief leest u over 
de laatste ontwikkelingen rondom 
Gasvrij Gorecht. Op dit moment is 
Groninger Huis druk bezig om uit 
te zoeken welke onderhouds- en 
verduurzamingswerkzaamheden 
wij moeten uitvoeren voor het  
project.

BERICHT VAN GRONINGER HUIS

Als we dit hebben bepaald, gaan we uitrekenen 
wat de kosten hiervan zijn en of dit financieel 
haalbaar is. Zodra wij dit klaar hebben, weten wij 
wat er kan en uiteraard ook wat er niet kan. Wij  
laten dit zo snel mogelijk aan u weten.

Heeft u nu al vragen, dan kunt u natuurlijk 
contact met ons opnemen. Peter Olinga is de 
klantadviseur die betrokken is bij Gasvrij Gorecht. 
U kunt hem bereiken via 0598 - 451 482. Peter Olinga - klantadviseur Groninger Huis
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VRAAG VAN  VRAAG VAN  
EEN BEWONEREEN BEWONER 

“Kom ik straks in de  
kou te zitten?”

In Gasvrij Gorecht werken we de komende 
tijd het idee voor een warmtenet verder uit. 
Een warmtenet is net als een gasnet. Door 
de buizen stroomt alleen geen aardgas 
maar warm water. Het Nederlandse gas-
net is zeer betrouwbaar. Storingen komen 
bijna nooit voor. Hoe zit dat met warmte-
netten? Waar komt de warmte vandaan en 
welke garanties krijgt u als bewoner?

Warmte van ESKA
De warmte voor het warmtenet in Go-
recht-Noord wordt straks geleverd door 
kartonfabriek ESKA. Uit vragen van be-
woners en uit ons onderzoek blijkt dat er 
zorgen zijn over de levering van de warmte. 
Bewoners vragen zich af of men in de kou 
komt te zitten als ESKA uit staat of stopt.  
Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom 
komt er naast de warmte van ESKA nog 
een andere bron waar we warmte vandaan 
kunnen halen. De komende tijd onderzoe-
ken we welke bron daarvoor het beste is. 

Warmtegarantie en goede prijs
Altijd een warm huis voor dezelfde prijs 
als bij aardgas zijn de twee belangrijkste 
voorwaarden voor Gasvrij Gorecht. We 
werken dit uit in een ‘warmtegarantie’. In 
die garantie staan de afspraken over het 
leveren van warmte en de prijs die u daar-
voor moet betalen. Zonder kleine lettertjes. 
Deze warmtegarantie gaat verder dan de 
Warmtewet. In deze wet staat waar een 
warmteleverancier zich minimaal aan moet 
houden. Zulke wetten zijn vaak ingewik-
keld. Met de warmtegarantie willen wij het 
graag duidelijk voor u op papier zetten. 

Meedenken
Wij vinden het belangrijk dat u kunt mee-
denken over de manier waarop de wonin-
gen in Gorecht-Noord straks worden ver-
warmd en over de voorwaarden die daarbij 
horen. De gesprekken daarover voeren we 
samen met de woningcorporaties, met de 
bewonerscommissies van de flats, met de 
meedenkgroep van huiseigenaren en met 
de mensen die zich hiervoor hebben opge-
geven. Ook u kunt meedenken! Heeft u zelf 
vragen of ideeën, of wilt u graag meeden-
ken? Laat het ons weten door een mail te 
sturen naar info@gasvrijgorecht.nl.

?DE HEER BRUINS 

Binnen het project krijgt u de mogelijkheid om gratis 
over te stappen op inductie. Niet iedereen is bekend 
met koken op inductie. Daarom hebben we de heer 
Bruins, een bewoner van Gorecht-Noord, gevraagd 
naar zijn ervaringen. Hij kookt namelijk al op inductie.

HET VERSCHIL TUSSEN  HET VERSCHIL TUSSEN  
KOKEN OP GAS EN KOKEN  KOKEN OP GAS EN KOKEN  
OP INDUCTIE IS NIET GROOTOP INDUCTIE IS NIET GROOT

de meeste pannen wel vervangen. Sommige 
pannen die we hiervoor hadden waren ook 
geschikt voor inductie. De pannen die we nu 
hebben kunnen in de vaatwasser, maar wij 
wassen ze liever met de hand af.”

Verschil is niet zo groot
Volgens Bruins is het verschil tussen koken op 
gas en koken op inductie eigenlijk niet zo niet 
groot. “Een voordeel van het koken op inductie 
is dat de keuken frisser blijft. Vroeger werd het 
vaak benauwd in de keuken door verbrand gas. 
Hier hebben we nu gelukkig geen last meer van”, 
aldus Bruins.

Aanbeveling
Tot slot voegt Bruins nog toe: “Ik zou het 
iedereen aanbevelen om over te stappen op 
inductie. Het is veel duurzamer en voor ons 
goedkoper. Iedere bewoner is natuurlijk vrij 
in zijn of haar keuze, maar uiteindelijk zal de 
gaskraan in Groningen dicht worden gedraaid. 
Op lange termijn moeten we toch een keer 
overstappen.”

* Gelukkig is vervanging van pannen niet altijd nodig.  
Veel pannen zijn geschikt om mee te koken op inductie. 
U kunt de bodem van een pan testen met een magneet. 
Blijft de magneet goed aan de bodem plakken? Dan kunt  
u de pan ook gebruiken voor koken op inductie.

De heer Bruins is 74 jaar en al een tijdje met 
pensioen. In zijn werkzame leven was hij 
loodgieter en cv-monteur. “Dat heb ik 45 jaar 
met veel plezier gedaan. Nu ik met pensioen 
ben, kan ik meer van mijn vrije tijd genieten. In 
de zomermaanden sta ik graag op de camping 
in Meerwijk”, aldus Bruins. 

Waarom inductie?
Bewoners van Gorecht-Noord kunnen straks 
gratis over op koken op inductie. Bruins is al 
eerder overgestapt. We vroegen hem waarom: 
“In eerste instantie ben ik van gas overgestapt 
naar koken op inductie om kosten te besparen. 
De flat waar we wonen heeft een gasmeter. 
Wij vonden de vaste lasten en de btw die we 
betaalden op gas veel te hoog. Dit kostte ons 
veel geld per maand.”

Het bevalt goed
Bruins is erg tevreden over de overstap: “Het 
koken op inductie bevalt ons heel erg goed. Het 
was wel even wennen wanneer je gas gewend 
bent. Normaal gesproken brand je direct je 
vingers wanneer je het gas aansteekt. Bij induc-
tie duurt het even voordat het plaatje warm is.”

En de pannen?
Koken op inductie werkt anders dan koken op 
gas. Dat betekent dat sommige pannen op 
inductie niet goed werken*. Bruins: ”Wij hebben 
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WAT HEEFT U NODIG?WAT HEEFT U NODIG?
Het is zonde om warmte die 
vrijkomt in een fabriek de  
lucht in te blazen. Dat is de  
gedachte waarmee we enkele 
jaren geleden samen met  
kartonfabriek ESKA gingen 
onderzoeken of er huizen mee 
verwarmd kunnen worden. 

Peter Verschuren – wethouder duurzaamheid 
gemeente Midden-Groningen

PETER VERSCHUREN 

ROBIN DE KLERK 

DENK MEE,  DENK MEE,  
DOE MEEDOE MEE 
We zijn nog bezig met het uitwerken van 
de plannen. Uw advies kunnen wij daarbij 
goed gebruiken. Wilt u met ons mee- 
denken? Neem dan contact met ons op.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Robin de Klerk en ik werk vanuit 
SAMEEN mee aan het project Gasvrij Gorecht. 
SAMEEN is een projectbureau dat werkt met 
gemotiveerde studenten met een passie voor 
duurzaamheid. Daarnaast studeer ik aan 
de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens 
mijn studie focus ik mij op duurzaamheid en 
innovatie. Het doel van dit project, stoppen 
met aardgas, vind ik daarom ook ontzettend 
belangrijk.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Naast mijn studie ben ik medeverantwoordelijk 
voor de communicatie met de bewoners van 
Gorecht-Noord. Dit doe ik samen met een team 
van professionals. Tijdens een werkdag bel ik 
onder andere met bewoners van de wijk. Het 
kan dus best zijn dat u mij de komende tijd 
te spreken krijgt. Daarnaast schrijf ik stukken 
voor de nieuwsbrief die tweemaandelijks op de 
deurmat valt.

Kun je kort nog iets over jezelf vertellen?
Op mijn achttiende ben ik vanuit Utrecht naar 
Groningen verhuisd om hier te studeren. Op dit 
moment ben ik drieëntwintig en heb ik bijna 
twee studies afgerond. In mijn vrije tijd vind ik 

Robin de Klerk werkt vanuit 
SAMEEN mee aan project 
Gasvrij Gorecht. Wellicht heeft 
u haar al eens gesproken via  
de telefoon. We stellen haar 
graag aan u voor.
 

IK VIND HET BELANGRIJK OM SAMEN IK VIND HET BELANGRIJK OM SAMEN 
MET ANDEREN NAAR EEN DUURZAME MET ANDEREN NAAR EEN DUURZAME 
WERELD TOE TE WERKENWERELD TOE TE WERKEN

het leuk om bij te praten met vrienden. Met de 
maatregelen die er nu gelden gaan we vaak 
samen wandelen. Daarnaast sport ik graag en 
vind ik het in de zomer leuk om te zeilen.

Wat vind je van het project Gasvrij  
Gorecht?
Duurzaamheid vind ik ontzettend belangrijk. 
Ik werk dan ook graag mee aan het project 
Gasvrij Gorecht. Ik vind het belangrijk om 
samen met anderen naar een duurzame wereld 
toe te werken. Open communicatie met alle 
betrokkenen is voor mij heel waardevol. Naar 
elkaar luisteren en samen tot een oplossing 
komen. Ik ben blij dat ik hier mijn steentje aan 
bij kan dragen.

Inmiddels zijn we zo ver dat Gasvrij Gorecht in 
de steigers staat en we met u onze plannen be-
spreken. Ik besef heel goed dat er nog veel moet 
gebeuren en dat we de komende tijd overtuigen-
de antwoorden moeten geven op de vragen die 
bij u leven. Ik hoop echt dat het ons lukt, en dat 
Gorecht-Noord over een paar jaar daadwerkelijk 
aardgasvrij is. 

Niet omdat het moet van ‘Den Haag’, maar om-
dat het moet voor onze kleinkinderen. De gevol-
gen van de verdere opwarming van de aarde zijn 
zo groot en zo veel omvattend dat we de plicht 
hebben alles te doen wat we kunnen om het tij 
te keren. Daarom mijn oproep aan u: vertel ons 
vooral wat u nodig hebt om ook mee te doen, en 
doe dan mee.
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op  
Heeft u vragen? Bel dan via de  
gemeente met Gasvrij Gorecht,  
telefoonnummer (0598) 37 37 37  
of stuur een e-mail naar  
info@gasvrijgorecht.nl. 

Als huurder kunt u ook contact  
opnemen met uw verhuurder: 

Groninger Huis 
Peter Olinga: (0598) 451 482 

GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

Gasvrij Gorecht is een samenwerkings- 
verband van de gemeente Midden- 
Groningen, Waterbedrijf Groningen 
Duurzaam, kartonfabriek ESKA en  
woningcorporaties Groninger Huis, 
Woonzorg Nederland, Lefier en De 
Reensche Compagnie.

WOORDZOEKER
PUZZEL

OPLOSSINGOPLOSSING
De oplossing van de  
puzzel uit de vorige  
nieuwsbrief (feb 2021)  
is: WOONPLEZIER www.gasvrijgorecht.nl


