
Grieneko  
de lokale energie coöperatie in de Greidhoeke 

           www.grieneko.frl 
 

Win mooie prijzen 
in de Friese Energiecompetitie  

 

Dit najaar zal netwerkbedrijf Liander u 
benaderen voor de plaatsing van een 
zogenaamde slimme meter.  
Aan deze actie is een energiecompetitie 
gekoppeld, o.a. in het kader van Culturele 
Hoofdstad 2018 en Duurzame Energie. 
 

Van de 16 voor de competitie  geselecteerde 
dorpen liggen er 9 in de Greidhoeke en vallen 
binnen het Grieneko werkgebied. Uw dorp is 
één van die dorpen en de reden waarom u 
deze voorinformatie in de bus krijgt. 

Plaatsing van de slimme meter is niet verplicht maar het geeft 
u wel meer inzicht in uw energieverbruik. Hoeveel kunt u 
besparen en hoeveel besparing levert dat op voor uw dorp? 
Dat is meer dan u denkt en zet echt zoden aan de dijk als u 
daar met uw hele dorp aan werkt.  

Wie weet wint u een mooie prijs! 
 

De energiecompetitie maakt gebruik van de gegevens van de 
geplaatste slimme meters. Na plaatsing van de meters krijgt u 
op informatieavonden nog slimme tips om extra te besparen 
op uw energieverbruik. De prijzen zijn namelijk niet alleen voor 
het dorp dat het meeste energie bespaart, maar ook voor 
individuele huishoudens zijn er duurzame prijzen. 

 

Doet u mee? Energie besparen is leuk! 

   

Energie besparen is leuk!  

 

Voor 2 dorpen die procentueel de meeste energie besparen zijn er  
2 sunflowers te winnen – dat betekent 18 m² aan zonnepanelen in 
de vorm van een ‘slimme’ bloem die zich richt naar de zon. 
 

 

Wilt u meer weten over de 
Friese energiecompetitie 
en de wijze waarop 
Grieneko hierbij betrokken 
is?  

www.energybattlefriesland.nl 
Voor informatie over Fossylfrij Fryslân en Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018 : www.fossylfrijfryslan.frl en 
www.leeuwarden2018.nl 
Over Ús Koöperaasje, de koepelorganisatie van alle 
energiecoöperaties in Friesland waar ook Grieneko bij hoort : 
www.uskooperaasje.nl en voor zoveel mogelijk lokaal 
geproduceerde ‘donker’groene energie tegen concurrerende prijs: 
www.noordelijklokaalduurzaam.nl 
 

Deze folder komt van Grieneko, de coöperatie die streeft naar o.a. 
duurzame woningen (nul op de meter), zonnepanelen op eigen huis 
of collectief. Meer informatie en hoe u kunt meedoen: 
www.grieneko.nl   

Slût dei oan! 
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