
MEI ELKOAR!

Onafhankelijk van aardgas

Doe mee!

Energierekening betaalbaar houden

Eigen regie en subsidies inzetten

Warmte uit de Luts en van AVK Plastics

Dé Balkster bijdrage aan het klimaat

Blijf op de hoogte!
• Ga naar www.eigenwarmtebalk.frl en volg 
/EigenWarmteBalk op Facebook.

• Lees op de website de antwoorden op de 
meestgestelde vragen! Staat je vraag er niet 
bij? Stel die dan direct!

• Je kunt je via de website inschrijven voor 
een nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte! 

• Uiterlijk in oktober organiseren we een 
startbijeenkomst voor alle Balksters! 

• We zijn op dit moment bezig met een 
fysieke locatie voor een informatiepunt 
van Eigen Warmte Balk. Hier kun je straks 
naartoe om je ideeën te delen, voor advies 
en meer informatie.

Vragen, opmerkingen, ideeën? 
Tjeerd Osinga (links op foto) en Goffe Venema (rechts) vertellen je graag meer over Eigen Warmte 
Balk. Ook geven ze je meer informatie over de mogelijkheden om mee te denken en mee te 
helpen dit project te realiseren! Je kunt hen via info@eigenwarmtebalk.frl bereiken.

www.eigenwarmtebalk.frl
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Foto Nantko



Balk aardgasvrij in 2030: doe jij mee?
Wat is het idee?
• Het project begon met het idee om heel 
Balk aan te sluiten op een warmtenet. 

• Onderzoek laat zien dat dit te veel geld kost. 
In de wijken rond de kern van Balk is het 
inzetten van een warmtenet wel haalbaar. 

• Verwarmen via een warmtenet is goedkoper 
dan verwarmen met aardgas. 

• De haalbaarheid en kosten van het warmte-
net zijn afhankelijk van het aantal bewoners 
dat aansluit. Daarom gaan we werven!

• Aan de randen van Balk is aansluiten op het 
warmtenet te duur. Warmtepompen zijn hier 
het goedkoopste alternatief. Eigen Warmte 
Balk gaat bewoners hierbij ondersteunen.

• Zo kunnen we met elkaar alle gebouwen in 
Balk op een haalbare en betaalbare manier 
verwarmen. Samen realiseren we Eigen 
Warmte voor Balk!

‘Samen 
besparen we 
straks 4 miljoen 
kubieke meter 
aardgas!’

Als Balksters kunnen we mei elkoar iets 
moois realiseren: aardgasvrij wonen en 
werken in 2030. Eigen Warmte Balk is er voor 
en door Balksters. We maken hiermee ons 
mooie dorp toekomstbestendig. We worden 
onafhankelijk van aardgas. We houden onze 
energierekening betaalbaar. We beslissen 
zelf waar we onze warmte vandaan halen.
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Wat is Eigen Warmte Balk?
• Eigen Warmte Balk is in 2020 begonnen 
onder de naam Warmtenet Balk. 

• Het is een initiatief van Energie Coöperatie 
Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, 
woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, 
Plaatselijk Belang Balk Vooruit en onderne-
mingsvereniging Eigen Haard / De Stikke.  

• Deze partijen hebben onderzoek laten doen 
naar hoe Balk goedkoop en zo duurzaam 
mogelijk aardgasvrij kan worden. Gebleken 
is dat Balk aardgasvrij kan zijn in 2030. 

• Hoe? Dat wordt de komende tijd steeds 
duidelijker. Voorop staat dat verduurzamen 
voor en door elke Balkster haalbaar én 
betaalbaar wordt.

• De realisatie van Eigen Warmte Balk is 
alleen mogelijk als bepaalde subsidies 
worden toegekend.

Welke rol speel jij als Balkster?
De belangrijkste rol is weggelegd voor jou! 
Alleen mét elkaar kunnen we Balk aardgasvrij 
krijgen in 2030. Nog lang niet alles is precies 
uitgezocht en uitgewerkt. Dat gaan we vanaf 
nu doen. We vragen je daarom actief mee te 
denken en mee te doen. Eigen Warmte Balk is 
van ons samen! We zijn onder meer op zoek 
naar mensen voor diverse werkgroepen. Meld 
je aan via info@eigenwarmtebalk.frl


