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‘Het gaat heel hard’
GrEK en Buurkracht samen de boer op
ZIJLDIJK ,,Wij verzinnen niks en we
sturen niemand. Het enige wat we
doen is: wensen inventariseren en
mensen ondersteunen met kennis
en faciliteiten.”

Hanna de Vries, afkomstig van de
Groninger Energie Koepel GrEK, is
samen met Orville Frijde buurtbege-
leider voor Buurkracht. Over en weer
noemen ze elkaars diensten en ach-
tergronden een mooie toevoeging
aan wat ze eerder apart deden.

,,Buurkracht heeft vooral veel ex-
pertise op het gebied van energiebe-
sparing. GrEK is veel breder bezig
met de energietransitie en onder-
steunt bijvoorbeeld ook de sociale
cohesie in dorpen en buurten. Maar
altijd en met alles bepalen de men-
sen zelf wat we voor hen doen.’’

In Zijldijk heeft voorzitter Willem
Schaap van Dorpsbelangen ervaring
met beide organisaties. Het dorp was
mede-oprichter van GrEK omdat het
al heel lang een eigen energievoor-
ziening wil. ,,Buurkracht heeft ons
geholpen met een onderzoek naar

energiebesparing in het dorpshuis.
Er is een energieadviseur geweest.
Het werd heel leuk en interessant
toen het dorp een tijdje over een
warmtebeeldcamera kon beschik-
ken. Al is dat soms heel confronte-
rend voor mensen die denken dat ze
het goed voor elkaar hebben en de
warmte weg zien vliegen.’’

Bij de samenwerking tussen GrEK
en Buurkracht heeft Schaap een
goed gevoel. ,,Veel inwoners treffen
energiemaatregelen met hulp van
een onafhankelijke adviseur op wie
wij een beroep kunnen doen dankzij
de samenwerking. Een verkoper van
isolatiemateriaal wil het overal wel
slijten. Zo’n adviseur zegt ook bij
welk huis je beter van een spouw-
muur af kan blijven om schade te
voorkomen.’’

Zijldijk doet niet mee aan alle mo-
gelijkheden die Buurkracht biedt. De
website die dorpen en buurten mo-
gen gebruiken voor bijvoorbeeld
een agenda of het publiceren van
dingen die niets met energiebespa-

ring te maken hebben, gaat aan Zijl-
dijk voorbij. ,,Daar hadden wij al een
eigen dorpssite en Facebook voor’’,
zegt Schaap. ,,Maar het hoeft ook
niet per se. We pikken uit het aanbod

wat we kunnen gebruiken.’’
Schaap hoopt dat dorpsprojecten

van GrEK door de contacten met
Buurkracht sneller in aanmerking
komen voor slimme meters. ,,Buur-

kracht zit dicht bij Enexis en die me-
ters spelen op veel plekken een cru-
ciale rol.’’ De Vries: ,,Het feitelijke
energieverbruik is vaak heel con-
fronterend. Veel mensen vinden het
leuk om zo weinig mogelijk te ge-
bruiken en als ze zien wat hun buren
doen, ontstaan spontaan wedstrijd-
jes.’’ Volgens haar pikken GrEK en
Buurkracht dat enthousiasme voor
energietransitie heel sterk op in het
aardbevingsgebied. ,,Dat heeft ook
te maken met krimp en het gevoel
dat hier iets moet gebeuren.’’

Gedeputeerde Nienke Homan
(GroenLinks) betaalt de extra inzet
van GrEK en Buurkracht in het ge-
bied. ,,Buurkracht stimuleert straten
en buurten tot samenwerking bij
verduurzaming en energiebespa-
ring en zorgt voor positieve actie.
GrEK kent de lokale en regionale om-
standigheden en heeft de contacten,
ook in het bevingsgebied. De koepel
weet waar ‘bottom-up’-initiatief
kansrijk is. Door de krachten te bun-
delen, doen we iets extra’s.’’
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