
KempenStroom ontwikkelt, bouwt en
beheert installaties voor grootschalige
opwekking zoals zonnedaken,
zonneparken en windmolens in de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel,
Oirschot, Reusel de Mierden en
Veldhoven. Daarnaast neemt
KempenStroom aandelen in lokale
installaties voor duurzame energie van
anderen.

KempenStroom is een

coöperatieve vereniging van

inwoners uit de Kempen en

omgeving die lokaal willen

investeren in de opwekking

van duurzame energie

Kempenstroom geeft invulling aan
het streven in het klimaatakkoord en
de Regionale Energie Strategie om
minimaal 50% van de grootschalige
opwekking op land lokaal eigendom
te laten zijn.

KempenStroom bouwt in haar
werkgebied aan langdurige
samenwerkingsrelaties met
gemeenten en bedrijven.

Bij de ontwikkeling van nieuwe
projecten gaat KempenStroom uit van
een gebiedsgerichte aanpak waarbij
aanwonenden, grondeigenaren en
belangengroeperingen vanaf het begin
volwaardig en gelijkwaardig worden
betrokken.

Voor KempenStroom is het
belangrijk dat inwoners en bedrijven
van de Kempen kunnen participeren
in de lokale opwekking van
duurzame energie door het hebben
van zeggenschap en het delen in de
winst.

Kempenstroom gaat de winst uit
grootschalige energieopwekking o.a.
gebruiken voor investeringen in lokale
maatschappelijke doeleinden en
duurzame ontwikkelingen.



Leden van de coöperatie krijgen elk jaar 
per certificaat een vaste rente (bijv 2%) 
en een variabele rente (conform een 
besluit van de Algemene 
ledenvergadering).

Meer informatie: 
www.kempenstroom.nl
info@kempenstroom.nl
06 5192 4471 (Ad van de Ven)
06 5356 7532 (Marieke van Wijnen)

Particulieren en bedrijven kunnen bij 
KempenStroom certificaten 
(energiedelen) kopen en worden 
daarmee lid van de coöperatie. Met dit 
geld, en met subsidies en leningen 
financiert KempenStroom de bouw van 
haar opwekinstallaties voor duurzame 
grootschalige energie opwekking.

KempenStroom is ontstaan uit een 
samenwerking tussen twee 
energieverenigingen: KempenEnergie 
en Veldhoven Duurzaam. Beide 
verenigingen hebben al verschillende 
jaren ervaring met het betrekken van 
inwoners en bedrijven bij de 
energietransitie. Door het ontwikkelen 
en beheren van collectieve zonnedaken 
en Zonnepark Welschap (ruim 11.000 
panelen; grootste postcoderoosproject 
in Nederland) is binnen KempenStroom 
ervaring en kennis op het gebied van 
energieopwekking en participatie 
aanwezig 

http://www.kempenstroom.nl/

