Samen naar een aardgasvrij
teradiel
Achtkarspelen en Tytsjerks

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben de ambitie om
in 2040 helemaal geen aardgas meer te gebruiken. Een enorme opgave!
Dit kunnen we als gemeenten niet alleen. Energiecoöperaties en -initiatieven
werken samen met inwoners aan onze duurzaamheidsambitie.

Energiegroep Burgum
Enerzjygroep
Burgum

Energiegroep Burgum (coöperatie in oprichting) zet zich in voor schone energie. Naast het geven van
energieadvies is het streven een zonnepark bij Burgum te realiseren met in elk geval 18.000 panelen.
Meer informatie op de Facebookpagina of via Piet Bruining (06 53 73 08 46)

Trynergie
Trynergie is de energiecoöperatie voor en door de Trynwâlden e.o. Hun doelen zijn: energie van grijs naar
groen en de leefbaarheid van de Trynwâlden versterken. Trynergie levert duurzame en lokale energie
via Energie VanOns. Ook kopen ze collectief zonnepanelen in voor particuliere daken en voeren ze een
isolatiescan van gebouwen uit d.m.v. warmtecamera.
Meer informatie via www.trynergie.nl, info@trynergie.nl en secretaris@trynergie.nl

Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG)
De EKG houdt kantoor in It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13B. De coöperatie zet zich in voor
energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie. Opbrengsten vloeien terug
naar (sociaal) duurzame projecten in het dorp en de directe omgeving. De EKG heeft een zonnepark met
27.000 panelen op een voormalig vuilstortlocatie gerealiseerd. Garyp is proeftuin van het ministerie van
BZK. Met het project Aardgasvrij Garyp wil ze het eerste aardgasvrije dorp van Nederland worden.
Meer informatie via www.aardgasvrijgaryp.nl

Warmtenet Ryptsjerk
Warmtenet Rypstjerk is een lokaal initiatief wat een subsidie heeft gekregen voor het duurzaam energie
opwekken voor het lokale dorpshuis en de school. Daarnaast wordt onderzocht of de duurzame
energieopwekking ook gebruikt kan worden voor huizen in de naaste omgeving en in de toekomst
mogelijk het gehele dorp. Het lokaal initiatief is tevens de aanjager voor de warmtetransitie van het dorp
Ryptsjerk en onderzoekt samen met de bewoners van het dorp wat er mogelijk is.
Meer informatie via warmtenetryptsjerk@gmail.com of 06 11 38 05 83

Enerzjyk Eastermar
Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar (Enerzjyk) is een enthousiaste groep mensen, die samen met haar
leden, duurzame energie via Energie VanOns wil leveren. De winst die hiermee gemaakt wordt vloeit
via Enerzjyk terug naar het dorp voor duurzame of sociale projecten welke door de leden van Enerzjyk
worden bepaald. Enerzjyk heeft het eerste collectieve zonnedak onlangs in gebruik genomen.
Meer informatie via www.eastermar.nl of enerzjykeastermar@gmail.com

Energie Coöperatie Buitenpost
Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) is in 2017 opgericht, op initiatief van Plaatselijk Belang Buitenpost.
ECB heeft 140 leden. 61 leden hebben gebruik gemaakt van de gratis warmtescan die ze is aangeboden.
De coöperatie heeft twee succesvolle Buurkrachtacties gehad, gericht op isolatie en energiebesparing.
ECB is momenteel actief met een postcodeproject. Binnenkort start de uitvoering.
Meer informatie via www.kooperaasje.nl/ecbuitenpost of ecbuitenpost@gmail.com

Enerzjy Kooperaasje De Harkema
Enerzjy Kooperaasje De Harkema is opgericht vanuit een initiatiefgroep van Plaatselijk Belang.
Inzet is een energieneutraal Harkema. Door de Enerzjy Kooperaasje wordt gewerkt aan een
energiebespaarabonnement voor verduurzaming van woningen.
Meer informatie op de Facebookpagina of info@enerzjyharkema.nl

Energiecoöperatie De Sinneskeppers Jistrum

Duurzaamheidswerkgroep Augustinusga

De coöperatie wekt duurzame energie op, op een bestaand
dak in Jistrum, door middel van de Postcoderoosregeling.

Augustinusga heeft vanuit Dorpsbelang een Duurzaamheidswerkgroep. Ze werken nauw samen met de Enerzjy Kooperaasje
De Harkema. Er zijn drie mensen uit Augustinusga officieel
toegetreden tot het bestuur van de coöperatie. Samen sta je sterker!
Meer informatie via ottoveenstra66@live.nl, 06 15 01 68 42

Meer informatie via info@sinneskeppers.nl

Energiewerkgroep Suwâld

Energiek Hurdegaryp

Suwâld heeft de Energiewerkgroep opgericht.
Ze zijn van plan een coöperatie op te richten.

Energiek Hurdegaryp is een startend initiatief, tot stand gekomen
op initiatief van Buurkracht. Op 29 januari wordt een energiemarkt
georganiseerd voor het dorp. Dorpsgenoten kunnen o.a. offertes
opvragen bij bedrijven.
Meer informatie via energiekhurdegaryp@gmail.com

Meer informatie via Nynke Talsma (06 10 87 68 55)
of energiesuwald@gmail.com
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Meer informatie of ook meedoen met uw eigen initiatief? > www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij > www.t-diel.nl/zonderaardgas

