JAARVERSLAG 2020 Grou2030.
Ook in 2020 is met veel inzet en enthousiasme door de vrijwilligers van Grou2030 gewerkt aan het
realiseren van de Droom: Een energieneutraal, circulair Grou met een hoge mate van biodiversiteit,
waar het voedsel lokaal wordt geproduceerd en waar het goed wonen, werken en recreëren is voor
alle bevolkingsgroepen.
Het mag duidelijk zijn dat het voor een relatief kleine organisatie als Grou2030 van belang is om aan
te sluiten bij wat leeft onder de Grousters om gerichte acties te kunnen voeren. Dat besef heeft er toe
geleid dat in het voorjaar van 2020 twee studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein als
afstudeeropdracht een onderzoek hebben uitgevoerd met als thema ‘De Grouster participatie in
klimaatadaptatie’. Dit thema is één van de speerpunten van beleid van de gemeente Leeuwarden.
Kort en goed was het advies om voor de korte termijn aan de slag gaan met inwoners die al enthousiast
zijn en op plekken waar al motivatie is. Op die manier wordt aandacht gegenereerd.
En voor de langere termijn kunnen voorbeeldfuncties worden ingezet. Door op centrale plekken aan
de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen, worden meer mensen bereikt en zien zij het
resultaat. Daarnaast werd in het onderzoek nog weer eens het belang benadrukt van het bouwen en
onderhouden van relevante netwerken en een goede communicatie zoals het gebruik maken lokale
en regionale pers, eigen website, Facebook en flyers.
De activiteiten van de vrijwilligers van Grou2030 zijn ondergebracht in een aantal werkgroepen die ook
in 2020 actief zijn geweest. Voor zover dat mogelijk was met de beperkingen die de uitbraak van corona
met zich meebracht.
Werkgroep Samenleving.
In 2019 heeft de werkgroep zich gericht op het ontwikkelen van een integrale woonvisie. Middels een
rapport zijn de bevindingen onder de aandacht van Pleatslik Belang, de Business Club, Grou Breed en
de verantwoordelijk wethouder. Dit heeft er in 2020 toe geleid dat de Stuurgroep Ontwikkeling Grou
is opgericht, bestaande uit de voorzitters van de eerder genoemde organisaties, een
vertegenwoordiging van Grou2030 alsmede enkele Grouster ondernemers. Deze Stuurgroep heeft
vervolgens, o.a. met steun van gemeente Leeuwarden, het bureau IMA de opdracht gegeven tot het
gezamenlijk ontwikkelen van een breed gedragen toekomstvisie voor het dorp Grou. In het najaar van
2020 is IMA met deze opdracht aan de slag gegaan, de uitkomsten daarvan zullen medio 2021 worden
gepresenteerd aan de inwoners van Grou.
Werkgroep Toegankelijkheid.
De werkgroep, die grotendeels bestaat uit mensen met een beperking, doet onderzoek naar de
toegankelijkheid van Grou. Waar bevinden zich de belemmeringen voor met name de doelgroep en
hoe deze op te lossen. Vanwege de corona uitbraak zijn de activiteiten van de werkgroep stil gevallen.
Werkgroep Energie.
Door diverse omstandigheden konden in 2020 slechts enkele vrijwilligers actief zijn binnen de
werkgroep. Onderzoeken naar mogelijkheden tot de overname van een lokale windmolen of de aanleg
van een zonneweide strandden niet alleen op politieke belemmeringen maar ook op de beperkte
capaciteit van het netwerk van Liander. Kleinschaliger is de werkgroep actief geweest met de promotie
van de webinar van de gemeente Leeuwarden over het thema Energie Besparen en een kortingsactie
bij de aanschaf van radiatorventilatoren door particulieren. En is er ingezet op uitbreiding van de
werkgroep met nieuwe leden. Bij het schrijven van dit jaarverslag blijkt dat inmiddels gelukt.

Werkgroep Biodiversiteit.
In navolging van de adviezen uit het onderzoek van de studenten is de focus vooral gericht geweest op
lokale activiteiten maar ook hier belemmerden de corona- perikelen de uitvoering. Ondanks dat zijn
er contacten gelegd met de basisscholen, de BSO en de gemeente Leeuwarden om vooral de jeugd te
betrekken bij het thema Biodiversiteit. Met als gevolg dat er door de jeugd een bijenhotel is gebouwd
met als doel om uiteindelijk een keten van bijenhotels te realiseren in Grou. Bovendien hebben de
basisscholen, de Grouster hovenier en het IVN de aanleg van een Tiny Forest in gang gezet. Dit Tiny
Forest komt op het terrein van de basisscholen en heeft een duidelijk educatief doel. De inrichting is
zodanig dat hier lessen in de open lucht kunnen worden gegeven. Grou2030 helpt bij het onderhoud
ervan. Het eerste deel van het bijenlint is ingezaaid nabij de sportvelden, het maaibeleid van de
gemeente Leeuwarden is aangepast en in één straat zijn de eerste bomen en struiken geplant. Al deze
acties zijn bijdragen aan een grotere biodiversiteit en herstel van natuurwaarden.
Daarnaast zijn er contacten gelegd in enkele buurten van Grou om samen met de bewoners plannen
te maken voor de vergroening van de eigen buurt. De uitvoering daarvan is voorzien in 2021] Dat geldt
ook voor de plaatsing van de informatieborden aan de Meersweg, de organisatie daarvan (ontwerp,
vergunningen, uitvoering) heeft in 2020 de nodige tijd en aandacht gevraagd.
Fryske Milieu Federatie.
Door de Fryske Milieu Federatie (FMF) is in 2020 een online test voor de inwoners van Friesland
ontworpen die hiermee de eigen Ecologische Voetafdruk kunnen bepalen. Vanuit de bestaande
contacten heeft Grou2030 het initiatief genomen tot het organiseren van de start van deze provinciale
actie in eigen dorp.
Op 18 juni was de feestelijke aftrap hiervan door Foppe de Haan op de Grouster voetbalvelden. Hij
werd daarin bijgestaan door enkele spelers van zowel FC Heerenveen als FC Cambuur én de
jeugdspelers van GAVC. Dit alles in het bijzijn van gedeputeerde Sander de Rouwe, vertegenwoordigers
van de gemeente Leeuwarden, FMF, BCG, PBG, Grou Breed en lokale sportorganisaties.
Middels een specifieke code waren de inwoners van Grou in de gelegenheid de eigen “Grouster
Voetafdruk” te bepalen, in totaal 86 Grousters namen daar aan deel. De resultaten van deze actie
zullen in 2021 worden gedeeld met bewoners, per item om zo acties eraan te koppelen.
Tot slot van deze actie werd er rond Kerst een Fairtrade pakket verloot en vervolgens overhandigd aan
één van de deelnemers van de Grouster Footprint. Als dank voor het meedoen.
Positionering Grou2030.
Grou2030 is als project verbonden aan Stichting Groen Grou en gefundeerd in de samenleving van
Grou door middel van een Stuurgroep. In deze stuurgroep hebben zitting de voorzitters van Business
Club Grou, Pleatslik Belang Grou alsmede de voorzitter en projectbegeleider van Grou2030. Vanuit
deze stuurgroep maar ook door haar activiteiten is Grou2030 inmiddels verankerd in de lokale
netwerken en participeert zij actief in de ontwikkeling van de eerder genoemde toekomstvisie van het
dorp Grou waarmee de doelen van de Droom van Grou2030 concreet kunnen worden gemaakt.
Daarnaast is er een goede samenwerking gerealiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente
Leeuwarden waar het gedachtengoed van Grou2030 breed wordt gedragen. Lees er over op de
website www.grou2030.nl en de FB-pagina.
Publiciteit
In 2020 is de website vernieuwd, het logo aangepast en is de nieuwsbrief voor het eerst verschenen.
Ook Facebook kent nu een Grou2030 account. Daarnaast zijn van de diverse acties artikelen
verschenen via digitale media als ook in de schrijvende pers. Het helpt om naamsbekendheid te krijgen,
te behouden en om als beweging nieuwe vrijwilligers te boeien.

