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Inleiding 
Stap voor stap zetten de vrijwilligers van Grou2030 zich in bij het realiseren van De Droom – een circulair, 
energie neutraal dorp met een grote mate van biodiversiteit. Het voedsel wordt op biologische wijze  geteeld 
door streekboeren in de directe omgeving. De Grousters delen, lenen, ruilen en hergebruiken hun spullen 
waarbij de energie CO2-neutraal opgewekt en  in voldoende mate beschikbaar is voor wonen, werken en 
vervoer. Daarbij krijgt het groen alle ruimte en het staat met elkaar in verbinding zodat plant- en diersoorten 
hun weg kunnen vinden. Het dorp is voor iedereen toegankelijk en heeft voldoende voorzieningen om te 
wonen, te spelen, te recreëren en deel te nemen aan de maatschappij – kortom een inclusieve samenleving. 
Om deze doelen te kunnen realiseren zijn een 25-tal vrijwilligers in 2021 aan de slag geweest, verdeeld over 
een aantal werkgroepen. 

 
Werkgroep Biodiversiteit 
In 2021 is er het nodige gerealiseerd. Naast een nieuwe en geslaagde boomplantactie op 2 april in de 
Gruttostraat en op 25 november in de Kievitstraat/Reigerstraat is vooral de aanleg van 38 geveltuintjes in de 
straten van de Baai zeer succesvol gebleken. Na een aarzelende start is door de inzet van enkele 
werkgroepsleden het enthousiasme gewekt bij zowel de buurtbewoners als bij de gemeente. Dat leidde er 
toe dat medewerkers van de plantsoenendienst snel aan de slag zijn gegaan met het straatwerk dat nodig 
was voor de aanleg van deze tuintjes. Stenen en wit zand er uit, tuinaarde er in. Het was zomaar klaar! Waarna 
de bewoners in eendrachtige samenwerking op 15 mei alle tuintjes hebben beplant. Een bijzonder resultaat 
waarbij de activering van de sluimerende buurtvereniging als een bijzonder neveneffect werd ervaren door 
de bewoners. 
Een ander ‘wapenfeit’ van de werkgroep is de plaatsing in september van twee informatieborden langs de 
Meersweg, dit in samenwerking met Pleatslik Belang en de Rabobank die voor de benodigde financiële 
middelen hebben gezorgd. De borden geven informatie over het unieke karakter en het ‘verlandingsproces’ 
van de strook groen langs de oever van het Pikmeer tussen de Groundaam en het Theehuis. 
Naast deze aansprekende activiteiten zijn er een aantal initiatieven genomen cq. ontwikkelingen in gang 
gezet.  
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over een minder intensief maaibeleid langs oa. het Kanaalsdijkje, 
het inzaaien van groenstroken met inheemse planten en bloemen als ook het ontwikkelen van een bijenlint 
door het dorp. De eerste gevolgen daarvan worden zichtbaar in het voorjaar van 2022. 
Daarnaast wordt er door enkele leden van de werkgroep overleg gevoerd met de gemeente, de provincie en 
Stichting Landschapsbeheer Friesland om te komen tot wandelroutes over het boerenland in de directe 
omgeving van Grou. 
 

Werkgroep Energie. 
De werkgroep heeft een aantal overleggen gevoerd met één van de specialisten van Stichting Doarpswurk 
over het thema aquathermie, het winnen van warmte uit het oppervlaktewater. Een veelbelovende 
technologie maar wel complex van aard. Het ontwerp, de financiering, de aanleg van een warmtenetwerk   
naar de woningen alsmede de energievoorziening om dit netwerk te kunnen laten draaien vergen de nodige 
tijd en inzet. Gewerkt gaat worden aan een haalbaarheidsonderzoek om financiering van oa. de provincie 
Fryslân te verkrijgen voor de uitwerking van een projectplan. 
Daarnaast is er onderzoek in gang gezet voor een mogelijke introductie van leenauto’s in Grou en is de actie 
“Zet hem op 60” in Grou geïntroduceerd. Door de basistemperatuur van de verwarmingsketel in huis tot deze 
temperatuur te verlagen wordt flink energie bespaard. Als daarbij ook nog een zgn. Speed Comfort 
ventilatoren onder de radiatoren worden geplaatst is de besparing nog groter. De werkgroep realiseerde een 
aantrekkelijke korting op de aanschaf van deze ventilatoren. 
 

 
Werkgroep Voedsel. 
In 2021 startte een nieuwe werkgroep met als thema Voedsel.  Hun eerste actie was een voedselmarkt 
“Lekker lokaal” die op 26 september werd georganiseerd. De werkgroepen van Grou 2030 presenteerden zich 



hier samen met een  tiental lokale aanbieders van diverse, voornamelijk biologische producten. Met ruim 400 
bezoekers werd de markt een groot succes. Met alle suggesties en ideeën die werden aangedragen bood dit 
de werkgroep meer dan voldoende mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. 
 

Werkgroep samenleving/werkgroep wonen 
Deze werkgroepen zijn opgegaan cq. vertegenwoordigd in de Stuurgroep Ontwikkeling Grou. Deze stuurgroep 
waarvan de voorzitters van Pleatslik Belang, Bussiness Club Grou en Grou Breed en enkele lokale 
ondernemers deel van uitmaken werkt aan een omvattende visie op het dorp Grou. Samen met de gemeente 
en het bureau IMA is deze visie in 2021 gepresenteerd.  
 

Werkgroep Toegankelijkheid 
In het jaar 2020 heeft de werkgroep door de corona perikelen geen activiteiten kunnen ondernemen. Met als 
gevolg dat de werkgroep uiteen is gevallen. Met slechts 3 leden bleek een doorstart in 2021 niet haalbaar. 
 
Naast deze specifieke activiteiten van de diverse werkgroepen zijn er meerdere generieke activiteiten 
ondernomen in 2021. 
 

Bloeizone Grou 
Vanuit de contacten met oa. de Business Club Grou is vanuit Grou2030 het initiatief genomen om het te 
onderzoeken in hoeverre het begrip Blue Zone in Grou kan worden uitgewerkt. Blue Zones zijn gebieden op  
de wereld waar mensen op een gezonde manier significant ouder worden, vaak zonder chronische ziekten en 
mentale aftakeling. In oktober vond een eerste bijeenkomst plaats met een aantal maatschappelijke 
organisatie waar vanuit het Instituut  Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANN) informatie werd 
gegeven over de kenmerken van het begrip. Middels het ontwikkelplan Bloeizone Fryslân is het begrip door 
de provincie geïntroduceerd en de samenwerking voor de implementatie daarvan gezocht met HANN.  
De bijeenkomst sprak de deelnemers bijzonder aan zodat vervolgafspraken zijn gemaakt, die in 2022 verder 
worden uitgewerkt. 
 

Fryske Euro 
Veel geld vloeit weg uit de Friese economie. Het netwerk Fryske Euro wil ondernemers helpen en stimuleren 
met elkaar zaken te doen en bij elkaar te kopen met behulp van de digitale Friese munt. Doordat deze munt 
in het netwerk blijft circuleren krijgen de aangesloten bedrijven meer omzetkansen en wordt de lokale 
economie versterkt. Grou2030 ondersteunt dit initiatief en stimuleert lokale ondernemers tot deelname. 
 

Dorpspicknick 
Grou2030 heeft meegewerkt aan de eerste Dorpspicknick die plaatsvond op 11 september. Het thema was 
verbinding en duurzaamheid. De picknick die plaatsvond in de Kerktuin was gecombineerd met een 
interessante ontdekkingstocht ‘hoeveel Grou zit er in jou’ door het dorp. De lokale horeca was gevraagd om 
de gerechten te verzorgen met lokaal, duurzame en/of fairtrade ingrediënten.  Grou2030 zorgde voor een 
duurzame basis, onder andere door de inkoop van lokaal geproduceerde melk, vruchtensiropen en appelsap. 
Ook het voorkomen van afval was een belangrijk punt. Deelnemers was gevraagd om zelf een kleedje, borden, 
bestek en bekers mee te nemen. 
 

Communicatie 
Persberichten over activiteiten werden regelmatig gepubliceerd in de regionale media. Van vrijwel alle 
activiteiten werd ook verslag gedaan op de website en de Facebook pagina van Grou2030. Zij scoorden 
significant meer bezoekers dan in de voorgaande jaren. Ook de periodieke publicatie van ‘Duurzame 
Nieuwtjes uit Grou’ mag zich verheugen in een groeiend aantal abonnees. In 2021 verdubbelde het aantal 
ontvangers van 60 naar 120.       
De Droom van Grou werd in 2021, via de achterkant van de ‘Zet’m op 60’flyer, door heel Grou Huis aan huis 
verspreid.       

 


