
Foar duorsumheid yn de Greidhoeke en omkriten: 
Grieneko

Het energiebedrijf VanOns, eigendom van alle lokale 
energiecoöperaties in de noordelijke provincies, dus ook van Grieneko staat 
bovenaan de officiële lijst wat betreft duurzaamheid van bedrijven die 
energie leveren in Nederland.* VanOns levert de groenste energie van 
Nederland en ook nog lokaal opgewekt: daar zijn we als Grieneko trots op!

*Zie voor de ranking van alle energiebedrijven: de websites van Wise, Milieu 
centraal,de Consumentenbond of op www.grieneko.frl 

De stroom van de zonnepanelen op woningen die via Grieneko zijn geïnstalleerd
en de stroom van de 3 collectieve Grieneko zonnedaken op stallen wordt als 
Mienskipsenergie geleverd aan VanOns net als de stoom van de zonneparken die in 
eigendom zijn van Garyp, Ameland en nog enkele. 

Baard, Easterlittens, Huins, Leons en, sinds kort, Wiuwert en Britswert en 
omgeving zijn de dorpen in de Greidhoeke waar Grieneko actief is. Grieneko is een 
coöperatie waar steeds meer inwoners lid van zijn : nu 134 van de 321 huishoudens in
ons werkgebied ( nog niet incl Wiuwert en Britswert) . Ongeveer de helft van de leden 
neemt energie af van VanOns of gaan dat afnemen. De bestuursleden en de leden 
van de adviescommissie van Grieneko zijn allen vrijwilliger. De ledenvergadering 
bepaalt op voorstel van het bestuur het beleid.

Op verschillende terreinen van duurzaamheid is Grieneko actief. Grieneko 
adviseert haar leden, zet collectieve zonnedaken op stallen op, faciliteert 
zonnepanelen op eigen huis en adviseert over woningisolatie en levert advies en 
eventueel assistentie bij het vinden van financiering. 

Ook onderzoekt Grieneko mogelijkheden voor kleine warmtenetten en start zij 
trainingen voor bewoners, lokale bouwers en installateurs om de vele 
verduurzamingsaspecten aan de orde te laten komen.  Grieneko bestuursleden en 
adviseurs en de energiecoaches van de gemeente Leeuwarden hebben niet 
afgesloten een training basis energiecoach zodat we deskundig en onafhankelijk van 
advies kunnen dienen. Voor het maken van professionele plannen van aanpak tot 
bestek , begeleiding bij de offertefase, begeleiding als de ingrepen worden uitgevoerd
en later monitoring of het allemaal wel oplevert wat mocht worden verwacht staan 2 
onafhankelijke maatwerkadviseurs tot uw beschikking. Zodra we de 
subsidietoezeggingen binnen hebben kan dat ook tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Met de gemeente Leeuwarden werkt Grieneko samen in een groot duurzame 
woningen project: Vóór 2030, maar liefst veel eerder, minimaal 50 vrijstaande oudere 
woningen zo veel als mogelijk verduurzamen, opdat geen energie van fossiele 
herkomst meer nodig is voor een comfortabele duurzame woning . Daarbij biedt 
Grieneko begeleiding aan bij de verduurzaming  zoals woningisolatie, installaties en 
financiering. Deze pilot zal leren hoe oudere tot zeer oude woningen verduurzaamd 
kunnen worden. Een leerschool voor de meer dan 200.000 woningen in Friesland die 
verduurzaamd moeten worden vóór 2030. Doet u mee?

Geïnteresseerd?? www.grieneko.frl of per mail: info@grieneko.frl 

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


We verwachten wel als u gebruik maakt van onze diensten dat u lid bent/wordt van 
Grieneko. Dat kost per huishouden €10/jaar als u energie afneemt van VanOns en 
€20/jaar als u energie afneemt van een andere energiemaatschappij.

Enkele recente ontwikkelingen: Informatie? Laat maar weten.

 Grieneko zoekt samen met gem.Leeuwarden naar voordelige financierings 
mogelijkheden voor verduurzaming van de woning. 

 Nog zonnepanelen op eigen dak? We hebben goede offertes voor topkwaliteit 
en garanties!

 Participeren in een collectief zonnedak? Er zijn nog enkele participaties 
beschikbaar voor het staldak in Britswert. Er wordt ook een vierde dak 
opgestart.

 Ons eerste zonencollectief op staldak (Skrins) heeft nu meer dan een jaar 
gedraaid: de opbrengsten zijn boven verwachting. De participanten zijn 
daarover geïnformeerd.

 Veel lager gasverbruik (tot 30%) voor warm water? Of 70% minder stroom 
vergeleken met een elektrische boiler? Dat biedt een kleine warmtepomp uit de 
ATAG stal (Ariston) zonder buitenunit!  €900 aanschaf, +/- €300 installatie en 
€1100 subsidie terug!!!!
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