
GYTSJERK – Na jaren van voorbe-
reiding kreeg energie-coöperatie 
Trynergie het voor elkaar: er komt 
lokaal opgewekte zonne-energie 
vanaf een lokaal beschikbaar dak 
en de stroom wordt geleverd aan 
eigen klanten.

Het klinkt logisch en ideaal. Toch 
heeft de energiecoöperatie in de 
Trynwâlden jarenlang veel geduld 
moeten hebben om op deze ma-
nier zonne-energie beschikbaar te 
kunnen stellen voor de regio. “Ein-
delijk slaan we de eerste paal voor 
de fundering van het transforma-
tiestation van de zonnecentrale op 

het dak van Jelle Bijlsma BV in Gyt-
sjerk,” vertelt Tseard van der Kooi, 
voorzitter van Trynergie.

De weg van de minste weerstand 
voor het realiseren van een zon-
nepark of -centrale is tegenwoor-
dig het pachten van een grote lap 
grond, daar zoveel mogelijk pa-
nelen op plaatsen en de energie 
verkopen aan een commerciële 
energieleverancier. “Dit soort pro-
jecten ontvangen ook de subsidies, 
omdat één van de regels is, dat die 
gaat naar de goedkoopste pro-
jectontwikkelaars”, vertelt Tseard 
van der Kooi. “Maar zo willen wij 

het niet”, zegt hij namens Tryner-
gie. “Wij volgen het principe van 
de Energieladder, opgesteld door 
Ruimtelijke Ordening. Hierin staat 
onder andere dat eerst gezocht 
wordt naar mogelijkheden in de 
bestaande bebouwing en dat agra-
rische grond alleen voor zonnepar-
ken wordt gebruikt als er geen an-
dere opties zijn.”

Lokaal opwekken en samenle-
ving laten mee profiteren van 
de opbrengst is wat de Provin-
cie wil. “Dat doet Trynergie door 
voor iedere klant 45 euro per jaar 
over te maken aan een plaatse-

lijke vereniging van zijn keuze.” 
Realisatie van een plaatselijke zon-
necentrale op het dak van Jelle 
Bijlsma BV nam veel tijd in beslag 
omdat het juridisch ingewikkeld 
was (wie is waarvoor verantwoor-
delijk, wie betaalt wat). Trynergie 
richtte er een aparte BV voor op, 
TrynwâldenOpgewekt.

Totaal worden nu 3500 zonnepalen 
geplaatst, genoeg voor ongeveer 
300 klanten. “Trynergie werkt sa-
men met de overkoepelende coö-
peratie Energie VanOns. De klanten 
hoeven niet beslist in de Trynwâl-
den te wonen om klant te worden.”

Vrijdag werd de eerste paal geslagen van het transformatiestation dat dinsdagmorgen werd geplaatst. Op het dak van 
Bijlsma B.V. realiseert men in de Trynwâlden een eigen zonnecentrale. Op de foto twee leden van Trynergie: Tseard van der 
Kooi (links) en Dick van der Duijn Schouten (rechts); in rode overal de medewerkers van Euro Funderingen Peter en Johan. 
Midden achter Frank Bijlsma en links voor zijn collega Remco Hielkema.

Lokaal voordelig zonne-energie mogelijk gemaakt
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