
Wat is Buurkracht? 

In een notendop gaan wij samen en van onderop in buurt of dorp energie besparen en duurzame 
energie opwekken in woningen met de inzet van buurtteams. Door samen in te kopen als buurt ben 
je als consument voordeliger uit en kan je bovendien veel van elkaar leren. Wij als onafhankelijke 
buurtbegeleiders ondersteunen dit proces, Buurkracht is een initiatief van netbeheerder Enexis 
Groep en wordt gefaciliteerd door de provincie Fryslân. Buurkracht is niet commercieel en helemaal 
gratis. 

  

Wat doet Buurkracht? 

Iedereen kan energie besparen. Maar het komt er vaak niet van. Te druk. Te veel gedoe. Geen idee 
wat je investering oplevert. Buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je energieverbruik en 
ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen. 

Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met 
energiebesparing. Want samen is dat een stuk makkelijker. En leuker. Bovendien kun je samen vaak 
inkoopvoordeel krijgen waardoor je goedkoper uit bent. Buurkracht helpt daarbij.  

Samen aan de slag. Zo werkt het!  

Dit is ongeveer hoe Buurkracht werkt. Ongeveer, want het gaat in elke buurt een beetje anders.  

• Buurtbewoners vinden Buurkracht. En andersom  

• Buurtanalyse. Buurkracht komt langs om samen met jou en andere buren een plan van 
aanpak te maken. Jouw buurt krijgt een kosteloze analyse van een energieadviseur, zodat 
duidelijk wordt welke maatregelen in jouw buurt de grootste besparing opleveren.   

• Buurtbijeenkomst. Het buurtteam organiseert een bijeenkomst om zo veel mogelijk buren 
enthousiast te maken voor besparingsacties. Want hoe meer buren meedoen, hoe 
voordeliger het wordt.   

• Samen kiezen. De buurt gaat aan de slag met een of meer energiebesparende maatregelen. 
Buurkracht geeft ondersteuning bij het opvragen en beoordelen van offertes. En geeft jullie 
een eigen besloten pagina op buurkracht.nl waar jullie elkaar op de hoogte houden van 
acties en stappen.   

• Besparen. Alle buurtbewoners krijgen vrijblijvend gratis en met voorrang een slimme meter. 
Op je persoonlijke pagina krijg je nu inzicht in jouw energieverbruik en dat van de buurt. En 
zie je direct welke effect maatregelen op je energieverbruik hebben.   

de Buurkracht filmpjes op youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=mrehm9BDdMk 

https://www.youtube.com/watch?v=WyNhBUEPQoY 
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