
      De energietransitie komt van (d)onderop. 
 
Waar? 
In een provincie als Fryslân wonen 640.000 mensen. 
Fryslân is een van de mooiste provincies van Nederland en dat willen de Friezen graag zo houden. 
Friezen vinden het leuk om goede dingen te doen voor het milieu en dat resulteert in het feit dat hier 
de meeste elektrische boten varen, de meeste groengastankstations zijn, de meeste auto’s rijden op 
Groengas. Maar ook de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking, de meeste 
energieneutrale woningen en dat gaat zo nog wel een tijdje door. De meeste lokale 
energiecooperaties?...Juist, ook in Fryslân. 
De Friezen lijken er wat mee te hebben!  
 

Bekend met energie? 
Toch is het overgrote deel van de Friezen niet op de hoogte wat er allemaal speelt. We hebben 
enquetes gehouden op straat en 90% of meer weet geen opzienbarende dingen te noemen als het 
gaat om de vraag: weet u een beend energie-initiatief te noemen in Fryslân. Daarmee verschilt 
Fryslân weer niet van andere provincies. Wat de boer niet kent, dat eet ie niet, en dat geldt zeer voor 
Fryslân. 
 

De doeners 
Verscholen achter deze bijzonderheden (de parels van Fryslân) schuilen allerlei mensen die hun nek 
uitsteken. Woningbouwcorpraties, gemeenten, dorpen, scholen, maar zeker ook een groot aantal 
burgers. Dit zijn de doeners. Deze doeners doen gewoon wat zij denken dat moet. Zonder veel hulp 
zijn ze in staat om fossiele brandstoffen uit hun systeem weg te organiseren.  Van opschalen komt 
het vaak niet. Tevreden met deze kleine stap vooruit? Het lijkt er wel op. 
 

Hoe kan het dat….. 
Hoe kan het dat een boer in Leeuwarden met zijn biogas 1000 woningen verwarmt, maar dat dit 
project 8 jaar geleden al is gerealiseerd, iedereen blij, maar nog steeds het enige is? 
Hoe kan het dat een woningbouwcorporatie tientallen woningen per kwartaal nul-op de meter 
realiseert, maar de andere 6 nog steeds blij zijn met 8 zonnepanelen op hun voorraad?  
Hoe kan het dat er 2000 zeer tevreden groengasrijders zijn, maar dat dit aantal niet elk jaar 
verdubbelt? 
 

De Freonen fan FossylFrij Fryslân heeft het antwoord! 
Het Freonen-model is het antwoord! Freonen zijn vrienden. De doeners hebben zich verzameld en 
hebben een aparte stichting opgericht. 
Deze stichting is een verzameling van willers en doeners.  
Opdonderen als je geen willer of doener bent. Dan doe je niet mee! 
Deze Freonen hebben doelen gesteld die ze gaan halen, linksom of rechtsom. Deze groep groeit als 
kool en gaat het verschil maken. Zij weten immers hoe dat moet. 
De Overheid kijkt ernaar en helpt waar nodig. 
Van onderop dus! 
 
Bouwe de Boer is projectleider  
 
en gaat U vertellen hoe het werkt en waar dit toe leidt!  


