
GROU2030 JAARVERSLAG 2019  

Grou2030 is de beweging die streeft naar 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. Een aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen, 
gericht op het voeren van actie om deze doelen te bereiken. Deze werkgroepen komen maandelijks 
bijeen. 
In het voorjaar van 2019 is door een groep 2e jaars studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein 
te Leeuwarden een breed onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Grou om inzichtelijk te krijgen 
hoe men aankijkt tegen de thema’s van Grou2030 en waar mogelijk prioriteiten kunnen worden 
onderscheiden. Er blijkt draagvlak dan wel belangstelling voor o.a. lokaal opgewekte energie, een 
autoluw dorp, de aanleg van bijenlinten en lokaal/regionaal geproduceerd voedsel. Onderwerpen 
waar de werkgroepen van Grou2030 mee aan de slag kunnen. 
 
Werkgroep Samenleving. 
De inspanningen zijn in 2019 gericht geweest op het ontwikkelen van een integrale woonvisie. Dit door 
middel van onderzoek naar de toekomstige samenstelling en woonbehoefte van de bevolking van Grou 
en contacten met woningbouwcorporatie Elkien. Dit heeft geleid tot een rapportage die onder de 
aandacht is gebracht van Pleatslik Belang. De bevindingen van de werkgroep zijn vervolgens 
opgenomen in het rapport Visie Grou, zoals dat is vastgesteld door Grou Breed. Dit is een 
overlegorgaan waarin niet alleen Pleatslik Belang en Business Club Grou zijn vertegenwoordigd maar 
ook een 11-tal plaatselijke verenigingen en clubs. Dit rapport is vervolgens gepresenteerd aan de 
verantwoordelijke wethouder. Daarnaast wordt door Grou Breed, mede door de inbreng van 
Grou2030, de mogelijkheid onderzocht tot het in eigen beheer aanstellen van een stedenbouwkundige 
met de opdracht om te komen tot een integraal plan voor de ontwikkeling van Grou. 
 
Werkgroep Toegankelijkheid. 
Deze werkgroep bestaat grotendeels uit mensen met een beperking die onderzoek hebben gedaan 
naar de toegankelijkheid van Grou voor met name de mensen met een beperking. De intensiteit van 
de werkgroep leidde ertoe dat een aantal leden is gestopt met deelname. De werkgroep heeft zich 
aangesloten bij een identieke werkgroep in Leeuwarden én is op zoek gegaan naar nieuwe deelnemers. 
Eén van de resultaten is wel dat de gemeente Leeuwarden begonnen is belemmeringen in de trottoirs 
in Grou op te lossen c.q. weg te werken. 
 
Werkgroep Energie. 
Het realiseren van een zonneweide in de directe omgeving van Grou is één van de voornaamste 
doelstellingen geweest in het verslagjaar. Middels de oprichting van een energie coöperatie wordt zo 
de inwoners van Grou de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van schone, hernieuwbare 
energie. Er zijn echter belemmeringen die o.a. bestaan uit de capaciteit van het netwerk van Liander 
maar ook het standpunt van GS inzake de aanleg van zonneweiden. Het voornemen is dan ook om, zo 
mogelijk en financieel haalbaar, een landschapsarchitect in te schakelen om een politiek haalbaar 
ontwerp te realiseren. Daarnaast is er een oriëntatie gedaan op technieken om energie te onttrekken 
aan het oppervlaktewater én de mogelijkheid tot het realiseren van een dorpswindmolen. Lange 
termijn doelen die vasthoudendheid vergen. Voor de korte termijn wordt er, in samenwerking met de 
gemeente Leeuwarden, een cursus energie besparing georganiseerd met de inzet van energiecoaches. 
 
Werkgroep Biodiversiteit. 
In het voorjaar heeft deze werkgroep een cursus ontstenen en vergroenen van tuinen georganiseerd 
voor de inwoners van Grou. Vanuit deze cursus zijn tuincoaches beschikbaar om belangstellenden van 
advies te dienen. En zijn er, via De Kringloop Grou, stekjes van diverse planten beschikbaar gesteld. 
In het verslagjaar is intensief overleg gevoerd met de afdelingen Groen en Water van de gemeente 
Leeuwarden. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente het maaibeleid van het openbaar groen is gaan 



bijstellen teneinde de biodiversiteit (kruiden, insecten) te verbeteren. Daarnaast zullen door het dorp 
bijenlinten worden aangelegd. Ook zal door de werkgroep de inzet van tuincoaches in het komend jaar 
worden geïntensiveerd, waarbij niet wordt uitgesloten dat ook daadwerkelijk beplanting aan de 
gebruikers daarvan beschikbaar wordt gesteld.  
En om het unieke karakter van de riet- en groenstrook tussen de Meersweg en de steigers onder de 
aandacht van het publiek te brengen zullen aldaar in het komende jaar meertalige informatieborden 
worden geplaatst. Dit vergt vanzelfsprekend een aanzienlijke investering, waarvoor nog subsidie dient 
te worden verkregen. 
 
Positionering Grou2030. 
Grou2030 is als project verbonden aan Stichting Groen Grou en gefundeerd in de samenleving van 
Grou door middel van een Stuurgroep. Hierin hebben zitting de voorzitters van Business Club Grou, 
Pleatslik Belang Grou alsmede de voorzitter en projectbegeleider van Grou2030. Vanuit deze 
stuurgroep heeft Grou2030 inmiddels een plaats verworven binnen het overleg van Grou Breed met 
daardoor een toenemende verankering van het gedachtegoed van Grou2030 in de ‘mienskip’ van 
Grou. Een eerste resultaat is de toezegging van de aan dit overleg deelnemende organisaties dat de 
grootschalige activiteiten binnen Grou (Skûtsjesilen, Merke) voortaan vrij zullen zijn van plastic afval. 
Daarnaast is er een goede samenwerking gerealiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente 
Leeuwarden waar het gedachtengoed van Grou2030 breed wordt gedragen. En, tot slot, wordt er de 
laatste hand gelegd aan een eigen website www.grou2030.nl 
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