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Aardgasvrij 
  

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 23 september a.s., richten wij ons in het 
stamtafelgesprek op het thema ‘Aardgasvrij’ wonen. Gasten aan tafel zijn o.a. Maya van der 
Steenhoven (Directeur Programma-bureau Warmte/Koude Zuid-Holland), 
Noud te Riele (Energiecoöperatie Langebeesten Energie(k), Lennart van der Linde, projectleider 
van het project Haags Warmte Initiatief en Jouri Oudshoorn, raadslid van de Haagse Stadspartij. 

Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs (12 december 2015) wil Nederland, dat het grootste deel 
van haar energie niet meer uit aardgas wordt gehaald. Dat is een doelstelling, waar veel actie aan te pas 
komt. Op dit moment gebruiken zeven miljoen huishoudens aardgas om het huis te verwarmen.  
Veel nieuwbouwwoningen worden nu al opgeleverd zonder gasfornuis en cv-ketel. Ook bestaande woningen 
zullen gasvrij moeten worden gemaakt. 
 
In onze uitzending gaan we het hebben over aardgasvrije wijken. We weten niet beter of er komt aardgas uit 
de kraan: om de woning te verwarmen, heet water te verwarmen en om op te koken. Dat is niet zo 
vanzelfsprekend als het lijkt. In het licht van het klimaatakkoord en óók omdat het eind van onze gasvoorraad 
nu toch echt in zicht komt, zullen we naar alternatieven uit moeten kijken. 
 
Tijdens de uitzending willen we een beeld schetsen hoe warmtevoorziening in Den Haag er in de toekomst  uit 
zal zien. 

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  

uur durend live Televisie/Radioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een  

politiek-, maatschappelijke- en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl  

. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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