
Grieneko, duurzaam  voor U! 

 
1-2 dagen eerder en 2 dagen langer schaatsen?? 

 

Graag informeren we de inwoners  van Baard e.o. over zaken waar we als Grieneko mee bezig zijn 

of voor u van belang zijn: 

 

1-2 dagen eerder en 2 dagen langer schaatsen: Grieneko onderzoekt mogelijkheden om 

kaatsvelden/schaatsbanen in dorpen te benutten om uit de bodem ( 1-2 meter diep) door gebruik te 

maken van temperatuurverschillen een lokaal warmtenet aan te leggen. Warmte die dan beschikbaar kan 

komen voor omliggende bewoners. Dat lijkt ons een prima idee, maar het nodige onderzoek is nog nodig! 

Daarvoor hebben we de contacten. We houden u op de hoogte!! 

 

Zonnepanelen: Grieneko is actief met zonnepanelen: op eigen dak of collectief. 2 collectieve 

daken zijn gereed: 454 panelen samen en 37 participanten/huishoudens die lid zijn van Grieneko. Een 

derde en misschien vierde collectief dak wordt binnenkort opgezet. Iets voor u? Laat maar weten. 

 

Wieuwert en Britswert: Vertegenwoordigers hebben aangegeven graag samen te willen werken 

met Grieneko. Het Grieneko bestuur is daar zeer positief over. In de eerstvolgende Grieneko alg. 

ledenvergadering ( 8 oktober)  zal daarover beslist worden. Ook worden 2 nieuwe bestuursleden  

voorgedragen (Klaas Spanjer- Húns/Hilaard en Romke Lemstra- Wiuwert) 

 

Onze eigen energiemaatschappij: Alle lokale energie coöperaties( gerund door vrijwilligers) van de 

provincies Friesland, Groningen en Drenthe  bezitten gezamenlijk de groene coöperatieve  

energiemaatschappij VanOns. VanOns koopt regionale groene stroom van lokale coöperatieve 

zonneparken  en  vele collectieve zonnedaken(oa. van Grieneko) en particulieren. Gas is zoveel als mogelijk 

biogas in Nederland geproduceerd of Co2 gecompenseerd. Volgens de Consumentenbond is VanOns 1 van 

de 3 duurzaamste energiebedrijven en daarbij ook nog de goedkoopste.  

 

Uitkomsten enquête: Vele (210) huishoudens in ons werkgebied hebben de enquête ingeleverd.  

Daarvoor zijn we u zeer dankbaar. Enkele resultaten: 
40 willen over op echt groene energie  17 overwegen een warmtepomp 

56 willen meer informatie over realistische duurzame 
ingrepen in de woning 

15 overwegen dakisolatie 

37 geven aan binnenkort of later zonnepanelen te willen 15 overwegen triple glas 

20 overwegen gevelisolatie 14 overwegen vloerisolatie 

18 een zonneboiler nogal wat nieuwe leden voor Grieneko! 

Nogal wat huurders geven aan dat men de woning duurzamer wil maar dat de verhuurder daar veel te weinig aan doet of zelfs 

niet reageert op vragen/verzoeken. We zoeken contact met de verhuurders. 

37 geven aan al zonnepanelen te hebben, 32 geven aan een hout/pellet kachel te hebben 

Velen geven aan dubbel glas  en een HR ketel te hebben. 

We gaan er mee aan de slag!! Hoe? Zie de ledeninformatie en onze website: www.Grieneko.frl   of vraag ons! 

 

Denkt u nog aan onze Elektrische deelauto’s in Baard en Easterlittens?: 

Grieneko heeft in samenwerking met EasyDriving 2 elektrische deelauto’s geplaatst: 1 in Baard en, zodra de laadpaal is 

geïnstalleerd, 1 in Easterlittens. Helaas zal de laadpaal in Easterlittens pas over 4 maanden beschikbaar zijn! 

 

 

Met duurzame groet, 

Het bestuur van Grieneko: 

Ben Mors, Yge Valk, Jan van der Wal en  Ronald van Giessen 

Contact/vragen/lid worden?: info@grieneko.frl  bel ons of trek ons aan de jas! 

http://www.grieneko.frl/
mailto:info@grieneko.frl

