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Wat vind je ervan 
dat we allemaal 
gasloos moeten 
gaan wonen?

 Sibolt Mulder <
We moeten anders 

gaan koken en op een andere 
manier ons huis gaan verwar-
men. Dat wordt een enorme 
operatie. Maar het is wel 
nodig. In Groningen levert 
het te veel ellende op. Ik heb 
familie daar met scheuren in 
het huis. Te veel van Rusland 
afhankelijk zijn, is ook niet 
handig. De omschakeling van 
kolen naar aardgas heb ik ook 
nog meegemaakt.

 Patty Schellekens < 
Op zich is het een goed 

plan. De situatie in Groningen  
is niet leuk en we zijn de 
 wereld aan het verknallen.  
Ik denk alleen dat het niet 
gaat lukken. Er is niet genoeg 
zonne- en windenergie en  
veel mensen lopen met oog-
kleppen op. Een warmtepomp 
is geen optie. Die maakt een 
enorme herrie. Stel je voor 
dat iedereen in je straat zo’n 
pomp heeft.

 Nicolas Muñoz 
Balvi <

De omschakeling zal veel kos-
ten, maar het moet, omdat de 
aarde opwarmt. Bovendien zijn 
ze in het noorden de dupe van 
de gaswinning, terwijl we er in 
de rest van het land van profi-
teren. Zolang gasloos wonen 
vrijwillig is, zullen weinigen het 
doen. Ik vind dat ontzettend 
korte-termijndenken, al begrijp 
ik het wel. Daar zie ik een rol 
voor de overheid weggelegd.

> Rik van der Gaag
Ik vind het lastig, want 

er zijn nog geen heel goede 
alter natieven. Het lijkt me 
voor veel huishoudens te 

duur. Net als dat het nu met 
een krappe beurs niet te doen 

is om een Tesla te kopen. 
 Gasloos wonen zou dus 

flink gesubsidieerd moeten 
worden. Schone energie is 
hoe dan ook een trend die 

doorzet, alleen al omdat gas 
en benzine opraken.

> Karishma 
Diwan Varma 

Veel mensen zijn zich denk ik 
niet bewust van de nadelen 

en dat het daarom beter is om 
geen gas meer aan te bieden. 

Zowel hier als in India, waar  
ik vandaan kom, zie ik de 

gevolgen van klimaatveran-
dering. Ik kook al op inductie. 

Als we alleen elektriciteit 
gaan gebruiken, moeten we 
natuurlijk wel kijken hoe dat 

geproduceerd wordt.
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