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Energietransitie: We zijn zelf aan zet

NEO over Leeuwarder Energie Agenda

Besparingtips

Voordelen NEO-lidmaatschap

Voor alle bewoners van de Oranjewijk en Tulpenburg



Tekst: Elena Cavagnaro

Het bestuur van NEO stelt zich voor in een serie 
gesprekken. We beginnen met de voorzitter, 
Andries van Weperen. Het interview gebeurt, op 
gepaste corona-afstand, bij hem thuis: buiten 
zijn er nog sporen van sneeuw maar binnen is 
het behaaglijk warm dankzij de vloerisolatie en 
verwarming.

Andries, kun je je kort voorstellen?
Ik ben gepensioneerd organisator van evene-
menten. Mijn bureau Noordplan heb ik in in 1989 
opgericht samen met Rob Hoelen: toen waren we 
een van de eerste evenementenbureaus. Ik heb het 
altijd leuk gevonden om nieuwe dingen te onder-
nemen. Ik ben opgeleid als agrarisch socioloog 
en voordat ik in de evenementenbranche terecht-
kwam, heb ik lessen en trainingen gegeven bij 
de volkshogeschool in Bakkeveen. Toen was ik al 
bezig met evenementen, zoals bijvoorbeeld samen 
met jongeren een feest organiseren rond oud en 
nieuw, mede om te zorgen dat er geen ongere-
geldheden gebeurden. Als resultaat is de Warme 
Winternacht in Leeuwarden ontstaan en van het 
ene kwam het andere.

Wat is je rol in het bestuur van NEO?
Ik ben voorzitter. Besturen heeft me altijd ge-
trokken. Al in Bakkeveen was ik bestuurslid bij 
Plaatselijk Belang, daarna ben ik in het bestuur 
geweest van verschillende culturele instellingen 
zoals de Fryske Kultuerried, de culturele Raad 
van Friesland. Ik ben in aanraking gekomen met 
duurzaamheid bij het organiseren van de Zonne-
bootrace. NEO is ontstaan toen een groep wijkbe-
woners energiecafés ging organiseren. We waren 

toen een werkgroep, nog geen energiecoöperatie. 
We zagen wel dat de gemeente Leeuwarden vaart 
wilde maken met plannen voor de energietransitie 
en wij wilden dus met de wethouder in gesprek. 
Onze wijk, dachten we, heeft maatwerk nodig en 
hoe eerder we betrokken raken hoe beter. De wet-
houder hield toen de boot af want hij wilde niet 
met groepen zonder achterban in gesprek. In korte 
tijd lukte ons om 110 adspirant-leden te betrekken 
bij de in oprichting zijnde NEO en toen mochten 
we aan tafel met de wethouder. Sindsdien is de 
samenwerking met de gemeente Leeuwarden zeer 
goed geweest. 
Onder andere heeft de gemeente Oranjewijk/Tul-
penburg tot speerpuntwijk benoemd en mogelijk 
gemaakt dat Royal Haskoning/DHV de energie-
situatie van en de mogelijkheden voor de wijk 

Kennismaken met NEO-voorzitter 
Andries van Weperen



onderzocht.  Na afloop van het traject met Royal 
Haskoning/DHV werd Oranjewijk/Tulpenburg 
naar voren gehaald voor de tweede ronde proeftui-
naanvragen aardgasvrije wijken, mede omdat al 
voorwerk was gedaan.

Welke kansen biedt de energietransitie voor 
Oranjewijk/Tulpenburg?

Oranjewijk/Tulpenburg is interessant vanwege zijn 
samenstelling: verschillende type meestal oude 
huizen, boten, en verschillen in eigenaarschap en 
inkomen. Daarom is het belangrijk dat de wijk-
bewoners via NEO opkomen voor hun belangen 
en daarom maakt NEO zich sterk voor een voor 
iedereen haalbare en betaalbare oplossing. Om 
de energietransitie betaalbaar te houden moet de 
overheid de wijkbewoners steunen. Anders is het 
onmogelijk om huizen en boten van, bijvoorbeeld, 
een energielabel G naar een C en nog liever naar 
een B te krijgen.

Dankzij NEO hebben we al steun van de gemeente 
gekregen: bijvoorbeeld, er is een Energieloket in 
de wijk dat bewoners helpt bij keuzes zoals iso-
leren of zelf energie opwekken, met een passend 
advies dat rekening houdt met de verscheidenheid 
van woningen in de wijk. 
Via het mailadres energieloket@nieuweener-
gieoranjewijk.nl zijn bewoners uit de eigen wijk 
beschikbaar om vragen te beantwoorden en bespa-
ringtips in ontvangst te nemen.

Je hebt recentelijk je huis verbouwd. Waar 
ben je het meest trots op? Kun je uit ervaring 
een maatregel delen die iedere wijkbewoner 
zou kunnen nemen?

Tien jaar geleden moesten we onze CV-ketel ver-
vangen. We hadden spaargeld en we hebben toen 
besloten te investeren niet alleen in een hoogren-
dementsketel maar ook in zonnepanelen en in een 
zonnecollector. Van 5000 kuub gas per jaar daalde 

ons gebruik naar 3500 kuub terwijl mijn vrouw 
en ik vaker in huis verbleven dan toen we beiden 
nog werkten. Twee jaar geleden besloten we tot 
een grote renovatie, mede omdat we hier wilden 
blijven wonen. Er kwam extra muurisolatie en 
vloerverwarming. Ons verbruik ging met nog eens 
1000 kuub naar beneden. 

Ik zou vloerisolatie aan iedere huiseigenaar 
aanraden. Het kan op verschillende manieren en 
hierin kan ons energieloket adviseren. Natuurlijk 
vergt het een investering en niet iedereen kan die 
opbrengen. Mede daarom blijft NEO erop hameren 
dat er leningen moeten komen vanuit de overheid 
die je aflost met het geld dat wordt bespaard door-
dat je minder kwijt bent aan energiekosten. Daar 
maakt NEO zich sterk voor: haalbare en betaalbare 
duurzame oplossingen samen met de bewoners 
van Oranjewijk/Tulpenburg. Dat we willen op-
komen voor de bewoners, laten we ook duidelijk 
aan de gemeenteraad merken, zoals nu net met 
onze reactie op de Leeuwarder Energieagenda (zie 
elders in dit NEO-magazine).

Daadwerkelijk meehelpen? 
NEO zoekt nog een 

bestuurslid: 
Meer info op onze site

nieuweenergieoranjewijk.nl.



Afgelopen januari verscheen de nieuwe Leeu-
warder Energieagenda. Daarin staat beschreven 
hoe de gemeente een duurzame energievoorzie-
ning wil vormgeven. Dat wordt concreet gemaakt 
in de wijkuitvoeringsplannen die voor het einde 
van dit jaar gereed moeten zijn. Voor iedere wijk 
een plan, dus ook voor de Oranjewijk en Tul-
penburg. We kunnen wachten op deze plannen, 
maar we kunnen ook ons eigen plan trekken. 

De Leeuwarder Energieagenda 2021-2024 is een 
handzaam overzicht van de voornemens van Ge-
meente Leeuwarden om te komen tot een duurza-
me energievoorziening. Daarbij worden concrete 
doelen genoemd: in 2024 wil de gemeente dat 38% 
van de energie die we verbruiken duurzaam wordt 
opgewekt. Ook moet het energieverbruik omlaag, 
met 9%. Wat er allemaal moet gebeuren om dat te 
bereiken, wordt vastgelegd in de wijkuitvoerings-
plannen. Zo zullen keuzes gemaakt worden om in 
bepaalde wijken een warmtenet aan te leggen als 
vervanging van aardgas en om in andere wijken 
over te stappen op de warmtepomp. Wijken waar-
voor moeilijk goede alternatieven te vinden zijn, 
zoals de oude binnenstad, blijven nog wel even 
aan het gas en wellicht is biogas een toekomstige 
oplossing. 

De regie vasthouden
De Oranjewijk - en daar hoort Tulpenburg bij - 
wordt meermalen genoemd in de Leeuwarder 
Energieagenda. We worden genoemd bij ‘de 
koplopers van nu’ en worden gezien als voorbeeld 
van de energietransitie ‘van onderop’. Dat is niet 
vanzelf gegaan. De (voormalige) werkgroep NEO 

heeft daarvoor het initiatief genomen, al in het na-
jaar van 2017. Dat heeft geleid tot het ontstaan van 
energiecoöperatie NEO. Daarna is een productieve 
samenwerking met de gemeente op gang geko-
men. Eind 2018 werd onze wijk ‘speerpuntwijk’ 
en konden me samen met adviesbureau Royal 
Haskoning DHV aan de slag. Na 4 informatie-
avonden vond dat zijn weerslag in de Routekaart 
Oranjewijk Klimaatneutraal. Meedoen aan het 
Programma Aardgasvrije wijken was een logische 
vervolgstap. Een gesubsidieerde proeftuin is de 
Oranjewijk niet geworden, maar wel zijn we een 
volwaardig gesprekspartner van de gemeente en 
hebben we invloed op plannen voor onze wijk. Die 
regie moeten we vasthouden. 

Het collectief
De mogelijkheden voor een duurzame energievoor-
ziening voor de wijk zijn divers, maar niet onein-
dig. Van belang hierbij is de vraag of we gaan voor 
individuele oplossingen of voor een collectieve 
aanpak. Dat betekent: allemaal aan de warmte-
pomp of samen aan een warmtenet. Voordeel van 
een collectieve aanpak is dat we àlle bewoners 
kunnen bedienen, ongeacht het formaat van hun 
beurs. 

Om te komen tot een collectieve aanpak, gedra-
gen door de bewoners van de wijk, moeten we 
ons eerst verenigen, om samen mogelijkheden te 
onderzoeken en plannen te maken. En het begin 
van een collectief hebben we al: Energiecoöperatie 
NEO. Wil je meedenken en meedoen en meehelpen 
de regie vast te houden, wordt dan lid van NEO. 
Dan wordt je stem gehoord. 

Energietransitie: We 
zijn zelf aan zet

Energietransitie: We zijn zelf aan zet



Gachte leden van de gemeenteraad,

De behandeling van de Leeuwarder Energie 
Agenda (LEA) geeft Energiecoöperatie Nieuwe 
Energie Oranjewijk/Tulpenburg (NEO) aanlei-
ding om onderstaande opmerkingen te maken:

Prima dat de gemeente de belangrijkste spe-
ler wordt voor de uitvoering van het landelijke 
klimaatbeleid. Prima dat Leeuwarden die taak 
consciëntieus op zich neemt: het voorliggende LEA 
getuigt daarvan. Energiecoöperatie Nieuwe Ener-
gie Oranjewijk/Tulpenburg wil daar samen met de 
gemeente graag invulling aangeven. 

Bepalend voor de slagingskans is het krijgen van 
draagvlak onder de bewoners voor de te nemen 
maatregelen. Geconstateerd kan worden dat de 
gemeente daar in financiële en instrumentele zin 
door het rijk in volstrekt onvoldoende mate wordt 
gefaciliteerd. Dit richt zich niet alleen op de onder-
bezetting van de gemeentelijke organisatie, maar 
zeker ook op de benodigde investeringsmiddelen 
om de energietransitie (voor de burger kosten-
neutraal) uit te voeren. Als de gemeenten niet de 
daarvoor benodigde middelen/ instrumenten van 
het rijk krijgen, dan zal de energietransitie niet 
kunnen plaatsvinden en is bereiken van draagvlak 
onder de bevolking illusoir. Kortom gemeente, 
pak deze handschoen op als het zeker is dat het 
rijk het de gemeenten mogelijk maakt om dit te 
realiseren. Niet opnieuw een decentralisatie als in 
de zorg, waarbij het geld niet/ onvoldoende wordt 
bijgeleverd. 

Binnen NEO wordt ervaren dat de gemeentelijke 
Gereedschapskist nog redelijk beperkt is, alsook 
dat deze, voorzover is uitgewerkt binnen de ISDE 
c.a., erg complex in elkaar steekt.  Daarbij is het 
de vraag is of deze regeling (6 typen leningen, 26 
afzonderlijke subsidieregels), nog afgezien van 
de daarmee gemoeide ambtelijke uitvoeringskos-
ten!, (accountantsverklaring nodig?) voldoende 
overtuigend zal zijn voor 80% van de individuele 
bewoners om tot uitvoering van de noodzakelijke 
isolatieplannen te komen.

NEO beveelt u aan een concreet en praktisch plan 
te maken voor zorgvuldige interactieve commu-
nicatie met bewoners in het eerste stadium van 
beleidsvoorbereiding met duidelijk omschreven 
ruimte voor bewonersinitiatieven op basis van 
gelijkwaardigheid met overheidsinitiatieven.

NEO bepleit eenduidigheid in subsidieregelingen 
met klantvriendelijke, praktische en eenvoudige 
subsidievoorwaarden op basis van vertrouwen. 
Dat kan bijvoorbeeld door de ontvanger van de 
subsidie een document mee te laten ondertekenen 
waarin de belofte wordt gedaan om subsidie te 
besteden aan het gestelde doel en waarin ook de 
sanctie (terugbetalen bij wanprestatie) samen met 
de gemeente is vastgelegd.

NEO constateert dat de huidige ambtelijke on-
dersteuning in omvang volstrekt onvoldoende is 
om samen met inwoners haalbare en betaalbare 
plannen voor een duurzame hoofdstad concreet te 
maken en uit te voeren.

NEO schrijft reactie aan gemeenteraad



Van NEO’s reactie werd in de Leeuwarder Cou-
rant van 4 februari verslag gedaan. Wethouder 
Wassink, gemeenteraad en NEO lijken op één 
lijn te staan. De gemeenteraad behandelde onze 
reactie op 3 februari (Open Podium). De raad 
bespreekt De Leeuwarder Energie Agenda nog 
op 10 februari (debat) en op 17 februari (raads-
vergadering)

Veel of weinig kunnen isoleren van de 
woning = altijd kosten besparen
Isoleren is voor oudere huizen in Oranjewijk/
Tulpenburg noodzaak. Veel buurtbewoners zijn 
er al mee bezig. Eerder gordijnen dicht, eerder ’s 
avonds de verwarming naar beneden, tochtstrip-
pen aanbrengen, led-lampen kopen, folie achter 
de radiatoren aanbrengen, de CV-ketel op 60 
graden, wasdrogers en stroomvretende apparaten 
minder of niet gebruiken: dat zijn maatregelen die 
niets of vrijwel niets kosten maar wel besparen en 
dus geld opleveren. 

Er is subsidie voor isolatie te krijgen. 
Veel buurtbewoners maken daar al gebruik 
van of sluiten een Warmtefondslening af. 

Als je handig bent, kun je veel dingen 
misschien zelf doen. Dat bespaart in de 

kosten. Maar voor de meeste mensen zijn 
het aanbrengen van isolerende platen 
aan de kamerwanden, aanbrengen van 

dubbel glas, vloerisolatie en dakiso-
latie moeilijke klussen die je aan een 

aannemer of een deskundig klus-
bedrijf moet overlaten. En dat kost 

geld, veel geld.
 Soms heb je er simpelweg geen 

geld voor. NEO bepleit daarom 
bij de gemeente om veel meer 
en veel eenvoudiger subsidie-

kansen voor isolatie. Ook probeerde NEO 
via het rijk miljoenen euro’s binnen te slepen voor 
een haalbare en betaalbare duurzame Oranjewijk/
Tulpenburg. Dat gebeurde onder meer in onze 

Proeftuinaanvraag aardgasvrije wijken die jammer 
genoeg werd afgewezen. 

Energiebespaarlening voor de smalle beurs
Het goede nieuws is dat er een Nationaal Warm-
tefonds is met goedkope leningen voor duurzame 
maatregelen in de eigen woning. Als alles in ‘Den 
Haag’ goed gaat, is in 2021 het Nationaal Warmte-
fonds ook bereikbaar voor mensen met een smalle 
beurs en voor Verenigingen van Eigenaren (zoals 
in Tulpenburg). 

Er komt bovendien een zogenoemde Energiebe-
spaarlening. Lees ook de informatie van de Consu-
mentenbond op 
www.consumentenbond.nl/energiebesparen-
de-maatregelen/energiebespaarlening. 

Uitgangspunt daarvan is dat woningeigenaren 
financieel niet in de problemen komen. Bedoeld 
worden woningbezitters van woningen die ouder 
zijn dan 75 jaar (zoals in onze wijk) en van wie de 
huidige hypotheek te hoog is of het inkomen te 
laag om extra te kunnen lenen. Zij kunnen toch 
met geleend geld gaan investeren. U betaalt wat u 
kunt betalen op basis van bestaande leennormen. 
In het uiterste geval is de lening volledig aflos-
singsvrij en zonder rentebetaling. 

Voorbeeld:

Pieter moet €9.000 lenen voor de 
beoogde verduurzaming van zijn huis, 
maar heeft leenruimte voor €4.500. 
Dan betaalt hij slechts over de helft 
aflossing en rente. 
De andere helft blijft staan, totdat hij 
in de gelegenheid is ook daar aflos-
sing en rente over te betalen.   



Vertrouwd energieloket van de wijk zelf
NEO heeft ook een eigen energieloket voor de 
bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg. Mensen uit 
de wijk kunnen daar hun vragen stellen en tips 
krijgen voor isolatie en de verschillende subsi-
dieregelingen. Dat is vertrouwd advies, omdat de 
NEO-mensen achter het energieloket in de wijk 
wonen en dus de huizen kennen. Zij weten wat wel 
en wat niet zinvol is om te doen. Stel aan hen uw 
vraag of biedt uw hulp en tips aan via 
energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

Collectieve inkoopactie ‘Leeuwarden 
Isoleert’
Inwoners die interesse hebben om de woning te 
isoleren, kunnen gebruikmaken van de tijdelijke 
kortingsactie ‘Leeuwarden Isoleert’. Ze kunnen 
kiezen voor spouwmuurisolatie, vloer- en bode-
misolatie. 
Via de actiepagina www.duurzaambouwloket.
nl/leeuwardenisoleert vraagt u vrijblijvend een 
offerte aan. De gemeente werkt voor de kortingsac-
tie samen met regionale partijen. De actieperiode 
loopt 3 maanden en start op 3 februari.

Zet ‘m op 60 graden, die CV-ketel!
Een besparing die je meteen geld oplevert, is het 
verlagen van de aanvoertemperatuur van je CV-ke-
tel. Die kan wel op 60 graden. Op de website van 
de Consumentenbond staat er een duidelijke uitleg 
over: www.consumentenbond.nl/CV-ketel/afstel-
len-van-je-CV-ketel. Gewoon doen of laten doen bij 
de onderhoudsbeurt van de ketel.
Door de aanvoertemperatuur van de verwarming 
te verlagen tot 60 graden, of nog lager, halen 
moderne ketels veel beter hun hogere rendement 
en bespaar je energie en gas, en dus kosten! Zie 
bijvoorbeeld: www.zelfenergiebesparen.nl/gas-be-
sparen/CV-ketel-zuinig-afstellen/

Verder is dit ook een mooie manier (ook bij oudere 
niet-HR ketels) om te zien hoe geschikt je huis is 
voor lage-temperatuur-verwarming in de toekomst. 
Over enkele jaren zullen veel huizen overgaan op 
verwarming via een (gemeentelijk) warmtenet of 
een warmtepomp of een andere manier van duur-
zaam verwarmen. Die manieren van verwarming 
zijn allemaal meer efficient en duurzaam, maar dat 
geldt vooral als de aanvoertemperatuur ook laag 
gehouden kan worden.
De temperatuur van de tapwaterproductie van de 
CV-ketel mag niet lager dan 60 graden staan! Dit in 
verband met de veiligheid. Bij een tapwatertempe-
ratuur van lager dan 60 graden kan er een kleine 
kans ontstaan op risico door aangroei van de legi-
onella bacterie en dat willen we voorkomen. 

Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen van je centrale verwarming
is te vergelijken met het afstellen van een auto. 
Als alles goed op elkaar is afgestemd, rijdt de auto 
zuinig en comfortabel. Bij een CV-installatie is dat 
net zo.
Het instellen van de radiatoren heet ‘waterzijdig 
inregelen’. (Soms wordt hiervoor de term ‘CV-tu-
nen’ gebruikt.) Inregelen van je CV-ketel zorgt er 
dus voor dat de balans tussen comfort en verbruik 
optimaal is.

Als dit gedaan is, stroomt door alle radiatoren 
precies de hoeveelheid warm water die nodig is om 
die ruimte optimaal te verwarmen. Zeker is dat het 
geval, als je oudere radiatoren en leidingen inwen-
dig schoon laat spoelen van vuil, zoals ijzervijlsels 
die voor storingen kunnen zorgen.
Pas sinds kort zegt de overheid in het bouwbesluit 
voor nieuwbouwwoningen dat waterzijdig inrege-
len wettelijk verplicht is. In de oudere woningen 
in onze wijk is dit waarschijnlijk niet of nauwelijks 
gedaan, want het was niet verplicht en kostte tijd 
en geld. 
Vraag je installateur bij vervanging van de CV-ketel 
om de installatie waterzijdig te laten inregelen. Is 
dit bij de installatie niet gebeurd, dan loont het 
vaak ook om dit achteraf alsnog te (laten) doen. 
Met een goed ingeregelde CV-installatie bespaar je 
tientjes tot €100 per jaar. Laat dit altijd doen door 
een goede en erkende installateur.

Extra tips:
- Breng gelijk radiatorfolie aan 
- Koop gelijk een waterbesparende douchekop

 Is jouw CV-systeem wel of niet goed afge-
steld?
Doe de Koude Radiator Test!
Hoe kun je controleren of jouw radiatoren op de 
juiste manier zijn afgesteld? Dat kun je doen door 
bij een koude radiator met je handen te voelen hoe 
die radiator de eerste minuut opwarmt.
• Verspreidt de warmte zich snel horizontaal aan 
de bovenkant van je radiator? Dan is de kans groot 
dat de radiator goed is ingesteld.
• Gaat het warme water snel verticaal retour naar 
de CV-ketel? Dan is de radiator helemaal niet goed 
ingesteld.

Mail uw vraag of tip naar energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl.

Het energieloket van NEO wordt uitgevoerd door mensen uit onze wijk. Uw vertrouwd eigen loket 
van, voor en door de wijk.



Help mee aan een duurzame wijk: Wordt nu 
lid van NEO
NEO is een coöperatie, een samenwerkingsver-
band voor en door bewoners van Oranjewijk/Tul-
penburg. U heeft zelf medezeggenschap over onze 
coöperatie. U moet dan wel lid zijn van de coö-
peratie. Dat kost u slechts 2 euro 50 cent per jaar. 
Meer dan 150 bewoners gingen u al voor.
 
Haal voordeel uit uw lidmaatschap van NEO 
bij Energiewacht
Sluit een service-abonnement voor uw CV-ke-
tel af bij Energiewacht en ontvang dankzij uw 
NEO-lidmaatschap 10% korting. Ook als u al een 
service-abonnement hebt bij Energiewacht (en u 
bent lid van NEO), kunt u deze korting krijgen. De 
korting bedraagt 10% en kan oplopen tot 20% als 
er meer dan 100 leden van NEO deelnemen. 
Stuur om deel te nemen een mail naar 
info@nieuweenergieoranjewijk.nl. Vermeld uw 
naam en adres en wij sturen deze gegevens (niet 
uw mailadres) door naar de Energiewacht. Zij 
doen u een aanbieding via de post. Kijk vooraf ook 
op www.energiewacht.nl.

Electrische deelauto staat voor u klaar bij 
Emmaplein
NEO heeft samen met Mobi Noord een electrische 
deelauto. Abonnementhouders bij Mobi Noord 
kunnen elke deelauto, dus ook die buiten de Oran-
jewijk, van deze aanbieder reserveren.
Zie voor meer informatie en aanmelding als 
abonnementhouder: www.mobinederland.nl

Wil je een gesprek met een van de huidige abonne-
menthouders in de Oranjewijk, stuur dan een mail 
naar info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Haal voordeel uit uw 
lidmaatschap van NEO

Colofon

Tekst: EnergiecoÖperatie Nieuwe Energie Oranjewijk u.a. NEO 

Ontwerp en dtp: www.deboerendevries.nl

Fotografie: Het Hoge Noorden 



Groene stroom uit je eigen streek 
De stroom van Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene stroom. 

Onze energie uit zon en wind wordt lokaal opgewekt door al ruim 

100 energiecoöperaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijs-

sel. We kunnen het zelf. De coöperaties zijn de baas. Over hun eigen stroom én 

over Energie VanOns. 

De winst die we samen maken, gaat terug naar de regio. Hoe de coöperaties hier-

mee hun buurt, dorp of streek mooier en duurzamer maken, besluiten ze 

helemaal zelf. We doen het zelf Duizenden mensen en bedrijven wonen en werken 

met onze groene stroom van Nederlandse bodem. 

Al meerdere jaren op een rij krijgt onze stroom een dikke 10 van de consumen-

tenbond. En ons gas? Dat is natuurlijk CO2- gecompenseerd met gecertificeerde 

investeringen in groene projecten. Sluit je aan bij NEO en help ons met het

 realiseren van onze doelen. 

Krijg jij al 
Energie 
van Ons?


