
Hier is het winternummer van de nieuwsbrief Elkenien Grien. 

De opzet is een beetje veranderd. Het is de bedoeling dat er meer verhalen uit de praktijk komen. 
We hopen dat u, lezer, daar ook aan mee wilt helpen. 
Elkenien Grien wil vooral de nadruk leggen op een betere toekomst zonder fossiele brandstoffen. 
Vaak krijgen mensen de indruk dat die toekomst zonder gas en benzine zo moeilijk is en ook zo 
duur. Maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn prima alternatieven voorhanden en investeringen betalen 
zich altijd terug. Juist nu met de zeer hoge energieprijzen, die voorlopig blijvend zijn, is het 
voordelig om te investeren in isolatie en de warmtepomp.
Dat is de boodschap van Elkenien Grien voor het nieuwe jaar 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------

We zitten in het Energiecafé, boven in de Prins-fabriek.

Het café is eigenlijk pas over een uur open maar we hebben een klein vergaderingetje vooraf. Ik 
hoor iemand de trap op komen lopen, stilhouden, weer verder lopen, het gaat duidelijk even 
moeizaam. Dan steekt een oudere, wat hijgende man zijn hoofd om de hoek van de deur: 
”Goedemorgen, kan ik hier terecht voor advies over zonnepanelen?”

Natuurlijk kan dat. We breken onze vergadering op en ik ga met onze klant aan de tafel zitten. 
Koffie, natuurlijk. Hij is 82 jaar en komt op de fiets uit Damwâld naar Dokkum. Ik kijk uit het 
raam. Noordwest 5 met regenvlagen, 8 graden boven nul. Ik vertel hem alles wat hij maar weten wil
over de zonnepanelen. Als hij weer op de fiets stapt is het officieel tijd om open te gaan. Maar al 
zou er die middag niemand meer ons Energiecafé bezoeken, mijn middag kan niet meer stuk.

---------------------------------------------------------------------------------------



Warmtepompen doen het ook bij koud weer prima.

Deze week verscheen het eindrapport van de Installatiemonitor, een onderzoek waaraan zo'n 
achthonderd woningen met warmtepomp deelnamen. Meer dan een jaar lang werd elke dag hun 
electriciteitsmeter uitgelezen. Het bleek dat ook bij koud weer de warmtepompen het nog prima 
deden: er werd nauwelijks bijverwarmd. De hybride warmtepompen riepen bij koude uiteraard wel 
ondersteuning van de gasgestookte cv-ketel aan maar bespaarden op jaarbasis gemiddeld toch 68% 
van het gasgebruik. De netbelasting viel reuze mee, er werden wat dat betreft geen acute problemen 
waargenomen. Wilt u het hele rapport lezen? Kijk even op onze website.

---------------------------------------------------------------------------------------

Actie warmtecamera.

In februari gaan de fotografen van Elkenien Grien weer op pad om foto's te maken van 
koopwoningen in Dokkum en omgeving met de warmtecamera. Velen van u hebben zo'n foto al 
laten maken, maar uw buren misschien nog niet. Die hebben dan nu alsnog de kans mee te doen met
de actie. Iedereen kan zich opgeven met behulp van het contactformulier op onze website.

-------------------------------------------------------------------------------------



Een nieuwe rubriek. 

Hopelijk bent u bezig met het energieneutraal maken van uw huis. Dat valt soms mee, maar soms 
ook tegen.  Het is interessant om elkaar te laten zien hoe het in de praktijk gaat, dat energiezuinig 
maken van de woning. Die uitwisseling van ervaringen kan stimulerend werken. Wie weet of u 
elkaar kunt helpen met oplossingen of waarschuwen voor valkuilen. De redactie wacht nieuwsgierig
af hoeveel brieven er binnenkomen voor het volgende nummer in april, het lentenummer 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------

Joke Groen trapt af.

Toen ik 4 jaar geleden in Hantumhuizen kwam wonen, was dat een gok op alle gebied.
Maar deze gok heeft goed uitgepakt. Ik woon hier met héél veel plezier en heb in het noorden een 
aantal mensen ontmoet, die mij inspireerden om duurzamer te gaan leven. Dat probeer ik op allerlei 
gebied, want de wereld is aan haar limiet!
Dus:
- geen nieuwe kleding
- meer vegaproducten
-  minder en alléén biologische voeding
 - in eigen land op vakantie

Ook in mijn oude huisje van rond 1800 heb ik het e.e.a. aan duurzame maatregelen genomen zoals: 
overstap naar de groene energieleverancier GreenChoice, het isoleren van mijn dak, mijn 21 jaar 
oude cv-ketel vervangen, een nieuwe zuinige koelkast, een nieuwe zuinige wasmachine en 8 
zonnepanelen op het dak van mijn tuinhuisje (kado van mijn lieve en milieubewuste dochter)

Nu was het echter toch nog niet helemaal aangenaam in de huiskamer, dus ging ik een van de 
bedrijven bellen die vloerisolatie zouden kunnen aanbrengen.



Mijn huisje heeft maximaal 30 cm kruipruimte, dus voor Tonzon (warme luchtkussens onder de 
vloer) niet geschikt. Na eerst een teleurstellende ervaring met een aannemer die zei: ”Oh, dáár begin
ik niet aan” toen de man een blik in mijn kruipruimte had geworpen, liet ik het er niet bij zitten en 
heb met bedrijf: Vloerisolatie Friesland gebeld.
Ze kwamen al snel kijken, zegden de klus toe en een kostenraming werd gemaakt en...de kosten 
vielen me reuze mee.
Zij werken met isolatie ”parels”, kleine ronde bolletjes van kunststof.
Een paar dagen later kwamen ze met apparatuur en het luik naar de kruipruimte werd geopend en 
met een blazer werd via een dikke slang, mijn kruipruimte geïsoleerd.
Alleen in de kamer, want daar ben ik het meest.
Mijn badkamer ga ik binnenkort wat meer verwarmen met een klein infrarood paneel.
Het is érg behaaglijk nu, ik ben er blij mee en ik kan het iedereen met een ondiepe kruipruimte 
aanraden. En de thermostaat staat gemiddeld op 16 graden!
Omdat de warmte blijft hangen, verbruik ik véél minder energie en dus een win-win-situatie....beter 
voor comfort én nog veel belangrijker: de opwarming van de aarde!
Mijn volgende grote stap zal zijn: electrisch rijden, dus als iemand nog een betaalbaar 
tweedehandsje weet: ik houd me aanbevolen!

Joke Groen uit Hantumhuizen

--------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden Energiecafé. 

Vanaf heden is het Energiecafé weer open. Wilt u wel van tevoren een afspraak maken telefonisch 
(06 10 45 60 49) of via het contactformulier op onze website.
Openingstijden: woensdag en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------



Gevraagd: vrijwillige energiecoaches.

Binnenkort start het project ondersteuning minima met kleine energiebesparende maatregelen. Dit is
een samenwerkingsproject met de gemeente Noardeast-Fryslân.   
Vrijwillige energiecoaches gaan op bezoek bij bewoners, die zich daarvoor opgegeven hebben. Als 
u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt, stuur ons dan een mailtje of vul het contactformulier 
in op onze website.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Het voortbestaan van het Energiecafé tot 2030.

Na een voorspoedige start van het Energiecafé in 2019 dankzij een royale subsidie van het Iepen 
Mienskipsfonds, zijn de financiën voor het café opgedroogd. Het is erg lastig subsidie te krijgen 
voor een fysiek informatiecentrum over de energietransitie. De stichting Elkenien Grien maakt geen
winst. Onze diensten zijn gratis. Maar er zijn wel onkosten. De huur van het Energiecafé, de 
onkosten van de 9 vrijwilligers, een verzekering en de nodige publiciteit moeten betaald worden.

Dankzij de warmtecamera acties hebben we contact met veel woningeigenaren. In totaal zijn er van 
469 woningen een foto gemaakt in ruim 2 jaar. Een groot succes. We hopen velen van u tegen te 
komen in het Energiecafé voor advies over hoe uw woning uiteindelijk van het gas af kan.

Vanwege de corona heeft het café niet altijd optimaal kunnen functioneren, maar d.m.v. webinars 
hebben we ook veel informatie kunnen geven.

U begrijpt misschien al wat onze vraag is. Zou u donateur willen worden van Elkenien Grien voor 
10 € per jaar? Omdat u met velen bent zou deze bijdrage ons meer zekerheid kunnen geven om het 
Energiecafé te runnen tot 2030. Dat jaar staat in onze doelstelling. Dan zouden alle woningen in 
Dokkum en wijde omgeving van het gas af moeten zijn.

Ons rekeningnummer is: NL38 RABO 0330 1231 57 t.n.v. Stichting Elkenien Grien

Bij voorbaat hartelijk dank.

Lieke Zuidema, voorzitter Elkenien Grien

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook in uw mailbox? Stuur even een mailtje naar: 
info@elkeniengrien.nl  


