
Tom

Beste leden van Duurzaam Akkrum Nes, WELKOM BIJ 'OPGEWEKT' de nieuwsbrief van DAN.  

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van de DAN waarin we jullie op de hoogte willen houden met tips en overheids-ontwikkelingen 
omtrent verduurzaming. In deze nieuwsbrief staan twee duurzaamheidssubsidies in de schijnwerpers. Ook ideeën van jullie zijn van 
harte welkom. Nu de energieprijzen door het dak gaan door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en de rol van Rusland hierbij 
hopen wij dat de ogen opengaan en dat dit een extra motivatie is voor ons en de overheid om prioriteit te geven aan 
verduurzaming van onze woningen. Wat mij betreft een masterplan om met spoed van het gas af te gaan en daarbij de prioriteit te 
geven aan bewoners met een smalle beurs. Daar wil de DAN zich ook voor inspannen! Daarnaast zou het ook mooi zijn als lokale 
overheidsinstanties het goede voorbeeld geven en de overstap naar Energie van Ons maken die 100% groene energie levert. Dit 
geldt uiteraard ook voor ons als bewoners van Akkrum-Nes.

                                  namens het bestuur.
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  DUURZAAM AKKRUM-NES = OOK GROEN AKKRUM-NES

Aan de oostkant van Nes richting Sorremorre zijn 
agrariërs bezig met mooie activiteiten op het gebied 
van weidevogelbeheer. 
Ten westen van Akkrum is een nieuw landgoedmodel 
gestart: een combinatie van duurzame agrarische 
bedrijfsvoering met ruimte voor burgerinitiatieven 
(bijv. duurzame groenteproductie)
Stichting Aquaseum werkt aan groene wandelroutes

Binnen de doelstellingen van DAN past uitstekend het 
streven naar vergroening van Akkrum/Nes. In en 
rondom onze dorpen zijn er verschillende initiatieven:

De biologische tuin (bûtenlokaal) van Stichting Grien 
Akkrum-Nes
en wat te denken van de openstelling van de 
prachtige bloementuin van de Lantearne!

Met de verwachte inkomsten uit het zonnepark 
Leppagreide wil het bestuur o.a. vergroenings- 
activiteiten steunen en bevorderen.

Bij deze een oproep aan leden om met ideeën te komen 
op het gebied van vergroening! Mail naar: 
info@duurzaamakkrumnes.nl 
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Duurzaam Akkrum Nes
www.duurzaamakkrumnes.nl

EEN HYBRIDE WARMTEPOMP LOONT!
Een hybride warmtepomp werkt ook al bij een matig 
geïsoleerd huis en is een slimme tussenstap naar een 
volledig gasloos huis. Je installeert hem naast je cv- 
ketel. Het verwarmt je huis voor zo’n 60 % met stroom 
ipv gas. Sinds 1 januari 2022 is de subsidie op 
warmtepompen verhoogd. Uit een recente test van 
hybride warmtepompen door de Consumentenbond 
blijkt dat in een rijtjeshuis de terugverdientijd 6 tot 14 
jaar is en in een vrijstaand huis heb je je investering al 
binnen 4 tot 8 jaar terugverdiend. 

www.consumentenbond.nl/warmtepomp/subsidie- 
warmtepomp

SUBSIDIE VERDUURZAMING WONING 
Werk maken van het verduurzamen van je woning is 
aantrekkelijk. Het scheelt in je energierekening en je 
kunt een tegemoetkoming krijgen in de kosten. De 
Investeringssubsidie Duurzame energie en 
Energiebesparing (ISDE) is een subsidieregeling van het 
rijk. Je kunt een deel van de kosten vergoed krijgen voor 
zonneboilers, (hybride) warmtepompen, aansluiting op 
een warmtenet en het nemen van tenminste 2 
isolatiemaatregelen. 

www.rvo.nl/subsidie-en- 
financieringswijzer/isde/woningeigenaren 

OVERIG NIEUWS EN TIPS

TIP: Er is een koppeling tussen de ISDE subsidie en een subsidie van de provincie Fryslân. Woningeigenaren die
een ISDE subsidie ontvangen als ze twee of meer isolatiemaatregelen hebben genomen, krijgen van de provincie
50% extra subsidie op deze isolatiemaatregelen. www.fryslan.frl/extra-tegemoetkoming-voor-woningeigenaren-
provincie-fryslan
TIP: Vervang nu eindelijk die gloei- en halogeenlampen door led-lampen. Besparing per jaar € 55,-. (bron Milieu
Centraal)
TIP: Geef een goede buur of vriend een lidmaatschap van de DAN kado, zodat ook zij deze nieuwsbrief ontvangen.
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