
KempenStroom richt zich op de 
productie van  grootschalige duurzame 
energie. Daarvoor ontwikkelt, bouwt en 
beheert de coöperatie zonnedaken, 
zonneparken en windmolens in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Oirschot, Reusel de Mierden, 
Valkenswaard en Veldhoven. 

KempenStroom is een 

energiecoöperatie voor 

inwoners uit de Kempen en 

omgeving die willen 

deelnemen in de lokale 

productie van duurzame 

energie

Het nationale Klimaatakkoord en de 
Regionale Energie Strategie gaan uit 
van minimaal 50% lokaal eigendom 
van de installaties. KempenStroom 
geeft hier uitvoering aan.

KempenStroom heeft intussen een 
goede relatie opgebouwd met de 
verschillende gemeenten en met 
een toenemend aantal bedrijven.

KempenStroom praat met 
omwonenden, belanghebbenden en 
grondeigenaren over de ontwikkeling 
van nieuwe projecten. Op deze manier 
probeert de coöperatie elk project zo 
goed mogelijk in de lokale situatie in te 
passen

In KempenStroom bundelen 
inwoners en bedrijven uit de  
Kempen hun krachten. Zij  verkrijgen 
hiermee zeggenschap in de 
ontwikkeling van energieprojecten. 
Door hun financiële inbreng delen ze 
mee in de winst van de coöperatie.

Een gedeelte van de winst uit 
grootschalige energieopwekking gaat 
o.a. gebruikt worden voor investeringen 
in lokale maatschappelijke doeleinden 
en duurzame ontwikkelingen.

Samenwerken voor meer 
Duurzame Energie 



Jaarlijks wordt in de Algemene 
Ledenvergadering het uit te keren 
bedrag per KempenStroomDeel
vastgesteld, op basis van de behaalde 
resultaten.    

Meer informatie: 
www.kempenstroom.nl
info@kempenstroom.nl
Voorzitter: Ad van de Ven
Secretaris: Marieke van Wijnen
Penningmeester: Joop van Meel

Financieel deelnemen in KempenStroom 
gaat door middel van het kopen van 
certificaten (KempenStroomDelen). Dit 
is mogelijk vanaf medio 2022. Met de 
KempenStroomDelen en met leningen 
van banken financiert KempenStroom 
de bouw van zonnedaken, zonneparken 
en windmolens. 

KempenStroom is ontstaan uit een 
samenwerking tussen twee 
energieverenigingen: KempenEnergie en 
Veldhoven Duurzaam. Beide 
verenigingen zijn ontstaan vanuit 
deskundige inwoners die zeer begaan 
zijn met de energietransitie. Zij hebben 
al diverse collectieve zonnedaken en 
tevens Zonnepark Welschap ontwikkeld. 
Hierdoor is er binnen KempenStroom 
veel kennis en ervaring met de 
coöperatieve aanpak voor grootschalige 
duurzame energieopwekking.

U kunt zich opgeven als geïnteresseerde 
in KempenStroom, via de website 
www.kempenstroom.nl
Dan houden we u op de hoogte van de 
voortgang en de projecten van 
KempenStroom. Lid worden van de 
coöperatie kan vanaf 1 januari 2022.
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