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IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
  Wethouder Peter Verschuren en  

twee bewoners van de wijk hebben  
een gesprek gehad over het project.  
In deze nieuwsbrief leest u een  
verslag van dit gesprek. /  PA G I N A  2 

  Zelf hebben we een bezoek 
gebracht aan kartonfabriek ESKA. 
Zij willen straks de warmte voor het 
warmtenet leveren. Maar waar komt  
die warmte bij vrij?  
Het antwoord op die vraag leest u ook  
in deze nieuwsbrief. /  PA G I N A  3

Heeft u vragen naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief? Of wilt u met ons 
meedenken? Neem dan vooral contact 
met ons op. 

Wij wensen u veel leesplezier.  
Het team van Gasvrij Gorecht

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 meedenken? Neem dan 
contact met ons op.

GASVRIJ GORECHT

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
 
Uiterlijk in 2050 moeten alle wonin-
gen 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 woning- 
corporaties (De Reensche Com-
pagnie, Lefier, Groninger Huis en 
Woonzorg Nederland), de gemeente, 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam 
en kartonfabriek ESKA.

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.

EDITIE  VOOR WONINGEIGENAREN

NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD #4



EDITIE  VOOR WONINGEIGENAREN JUNI  2021 /  NUMMER 4

PAGINA 3PAGINA 2 GORECHT COURANTGORECHT COURANT

IN GESPREK MET  IN GESPREK MET  
DE WETHOUDERDE WETHOUDER

WARMTE WARMTE 
VAN ESKAVAN ESKA

Op 20 mei kwamen Maarten Kluit (woningeigenaar in 
Gorecht-Noord), Mia Weikes (huurder in Gorecht-Noord) 
en Peter Verschuren (wethouder gemeente Midden-
Groningen) samen. Zij gingen met elkaar in gesprek  
over het project Gasvrij Gorecht. 

Kartonfabriek ESKA wil straks graag de warmte leveren 
voor het warmtenet in Gorecht-Noord. Wij waren 
benieuwd waar die warmte dan vandaan komt en 
maakten een afspraak bij ESKA om het te vragen.  

Na een korte kennismaking en een heer- 
lijke kop koffie, kwam het gesprek al snel 
op het eerste onderdeel van het project: 
kook gas(t)vrij, de overstap op inductie  
koken. Nog niet alle huurders en woning- 
eigenaren koken namelijk al op inductie. 
Mia Weikes: “Ik kan haast niet wachten,  
ik wil zo graag overstappen op inductie. 
Koken op inductie is veel veiliger dan  
koken op gas: geen zorgen over open 
vuur en gaslekken meer.” 

ZORGENZORGEN
Dat betekent niet dat Mia geen zorgen 
heeft over andere onderdelen van het 
project. Dan gaat het vooral om het 
warmtenet: “Komt mijn warme water uit 
de kraan en de douche straks ook van 
het warmtenet? Of moet er een boiler 
worden geplaatst in mijn woning? En wat 
gebeurt er wanneer ESKA geen warmte 
kan leveren?”

Maarten Kluit vraagt zich af waar de 
leidingen komen te liggen. “Ik heb een 
oude woning, het maakt voor mij wel 
uit waar de leidingen voor het warmte-
net komen te liggen.” Daarnaast vraagt 
Maarten hoe het aansluiten werkt: “Ik 
werk in de ICT. Ik vraag me af hoe lang 
ik zonder stroom en warmte zit wanneer 
ik aangesloten wordt. Voor mijn werk 
kan ik niet al te lang zonder stroom  
zitten.”

We zijn nog niet zover dat we op alle 
vragen al antwoord kunnen geven. We 
nemen alle zorgen mee bij het uitwerken 
van het warmtenet. Peter Verschuren: 
“We zullen steeds blijven bekijken of een 
warmtenet de beste oplossing is. Blijkt 
bijvoorbeeld dat we geen goede back-up 
kunnen organiseren voor als ESKA  
geen warmte kan leveren, dan gaat het 
warmtenet niet door.”

KOSTENKOSTEN
Verschillende bewoners geven aan  
zorgen te hebben over de kosten  
wanneer zij aangesloten zijn op het 
warmtenet. Zo ook Maarten en Mia. 
Mia: “Er zullen goede afspraken  
gemaakt moeten worden over wat  
bewoners betalen voor de warmte.  
Bewoners moeten het namelijk wel  
kunnen ophoesten.” Peter reageert: 
“Ook hier gaan we goede afspraken over 
maken. Voor het leveren van warmte  
via een warmtenet zijn speciale regels. 
Die staan in de warmtewet en zijn er  
ter bescherming van bewoners. We 
kunnen in het contract altijd meer eisen 
toevoegen. Extra voorwaarden die de 
bewoners nog beter beschermen.”

VERTRAGINGEN VERTRAGINGEN 
Zowel Maarten als Mia zouden graag 
zien dat het project wat sneller zou 
verlopen. Beide geven aan al een tijd te 
wachten op bijvoorbeeld de overstap op 
inductie. Peter snapt dat: “Ik begrijp heel 
goed dat het voor de bewoners lang 
duurt. Helaas hebben we als gemeente 
te maken met regels. Die maken dat het 
uitvoeren van het project soms langer 
duurt dan we zouden willen. Daarnaast 
zorgt corona bij het project helaas ook 
voor vertraging.”

MEEDENKENMEEDENKEN
Mia gaf aan graag persoonlijk contact  
te willen over het project: “Het liefst 
een vast aanspreekpunt, waar ik altijd 
terecht kan met mijn vragen en zorgen.” 
Ook zou ze graag fysiek samenkomen 
voor bijeenkomsten.

Wegens corona kunnen de huurders die 
willen meedenken over het project nog 
niet samenkomen. Dat gaan we binnen-
kort wel organiseren. De woningeigena-
ren komen al wel digitaal samen om het  
project te bespreken. Volgens Maarten 
helpen de bewonersbijeenkomsten:  
“Je kunt dan echt meedenken met het 
project. En ik kan er met mijn vragen te-
recht. Ik zou daarom ook graag zien dat 
meer bewoners zich aanmelden voor de 
bewonersbijeenkomsten. Veel deel- 
nemers zijn positief en enthousiast over 
het project. Maar ook bewoners die er  
wat negatiever in staan, zijn nodig om 
het project in goede banen te leiden.”

periodes geen probleem voor de leve-
ring van warmte vanuit de fabriek. Voor 
langere periodes van stilstand zal er een 
andere warmtebron in het systeem wor-
den opgenomen door de netbeheerder. 
Zo zorgen we er samen voor dat bewo-
ners in de wijk het huis altijd voldoende 
kunnen verwarmen.”  

DUURZAAMHEIDDUURZAAMHEID
ESKA vindt duurzaamheid erg belangrijk 
en strijdt voor een beter klimaat. “Door 
samen het klimaatprobleem aan te pak-
ken kunnen we onherstelbare schade 
aan de wereld voorkomen. De samen-
werking met Gasvrij Gorecht voor de 
aanleg van een warmtenet is hier een 
mooi voorbeeld van”, aldus Bodewes. 
ESKA is met de verwerking van gere-
cycled papier in de basis een circulair 
bedrijf. Dus oude producten worden 
hergebruikt. Bert: “En we verbeteren ons 
voortdurend met de ontwikkeling van 
steeds efficiëntere productiemethoden, 
maar bijvoorbeeld ook door de inzet van 
duurzaam transport. Op deze manier 
proberen we de productie van karton in 
de hele keten verder milieuvriendelijk te 
maken.”  

PRODUCTIE VAN KARTONPRODUCTIE VAN KARTON
ESKA is wereldwijd de grootste produ-
cent in haar markt voor massief karton. 
Dit karton wordt gebruikt voor ordners, 
kaften, spelborden en luxe verpakkin-
gen. De kans is dan ook groot dat u 
karton van ESKA thuis heeft liggen. Het 
karton van ESKA wordt gemaakt van 
oud papier. Het oude papier wordt daar-
voor eerst opgelost in water, zo ontstaat 
er pulp. Eventuele vervuiling, zoals plas-
tic en metaal, wordt uit de pulp gezeefd. 
Daarna wordt de pulp tot een eindeloos 
vel gevormd en gedroogd. ESKA droogt 
het karton door middel van verwarmen, 
waarbij damp vrijkomt. Deze damp zal 
in de toekomst dus gebruikt worden 
voor het warmtenet. Als het karton 
droog is, snijden ze het in de juiste 
grootte en versturen ze de bestellingen 
naar klanten over de hele wereld. 

“DOOR SAMEN HET “DOOR SAMEN HET 
KLIMAATPROBLEEM AAN KLIMAATPROBLEEM AAN 
TE PAKKEN KUNNEN TE PAKKEN KUNNEN 
WE ONHERSTELBARE WE ONHERSTELBARE 
SCHADE AAN DE  SCHADE AAN DE  
WERELD VOORKOMEN.”WERELD VOORKOMEN.”

Bert Bodewes is manager bij ESKA.  
Hij kon ons precies vertellen waar de 
warmte vandaan komt: “Bij het pro-
duceren van karton wordt veel water 
verdampt. Die damp vliegt nu nog de 
schoorsteen van de kartonfabriek uit. 
Dit kan in de toekomst worden opgevan-
gen om warmte te kunnen leveren voor 
het warmtenet. De warmte van de damp 
uit de schoorsteen is nu ongeveer 50 
graden Celsius. Met een warmtepomp 
kan de temperatuur worden verhoogd 
zodat het geschikt is om alle woningen 
mee te verwarmen.”

WARMTEGARANTIEWARMTEGARANTIE
De machines in de fabriek van ESKA 
staan wel eens stil. Bewoners vragen 
zich af of dit geen probleem is voor het 
warmtenet. Bodewes: “Dit is voor korte 

Bert Bodewes
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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. 

GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

Gasvrij Gorecht is een samen- 
werkingsverband van de gemeente 
Midden-Groningen, Waterbedrijf 
Groningen Duurzaam, karton- 
fabriek ESKA en woningcorporaties 
Lefier, De Reensche Compagnie, 
Groninger Huis en Woonzorg  
Nederland.

SUDOKU
PUZZEL
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De oplossing van de puzzel  
uit de vorige nieuwsbrief  
(april 2021) is: 

M E E R J A R E N P L A N

Wat is een sudoku? 
Een sudoku is een puzzel dat bestaat uit 9 blokken 
van 3 keer 3 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 
1 tot en met 9 te staan. Vul de sudoku zo in, dat in 
elke rij, elke kolom en elk blok van 3 keer 3 vakjes 
de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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