
Draag bij aan energietransitie in de Kempen! 

Nederland staat voor de opgave om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en de 

productie van elektriciteit moet CO2-neutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn grootverbruiker van 

energie en juist daar liggen kansen voor besparing én verduurzaming. 

Het Kempisch Ondernemers Platform vertegenwoordigt het bedrijfsleven in de Kempen en heeft 

zich als doel gesteld om samen met ondernemers, ondernemersverenigingen en Kempengemeenten 

concrete stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. 
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ENERGIETRANSITIE 

Wij doen een belangrijk verzoek aan u als 

ondernemer. 

En dat is niet eens ingewikkeld of moeilijk. 

U levert een belangrijke bijdrage door in 

gesprek te gaan met studenten die de 

data in beeld gaan brengen. 

Levert u ook een bijdrage? 



We werken binnen het project op 
vier aandachtsgebieden: 

• Analyse van energieverbruiken, behoeften en

opwekmogelijkheden van de ondernemers op de

Kempische bedrijventerreinen. Dit gebeurt door in gesprek

te gaan (via Teams of via een fysieke afspraak).

• Enquête met betrekking tot de mate waarin

ondernemers op deze bedrijventerreinen zich

bezighouden met energietransitie, circulariteit,

klimaatadaptie en biodiversiteit (zie QR-code en link).

• Uitwerking van duurzaamheidsopgaven voor ondernemers.

• Inkoop- en besparingstrajecten in samenwerking met ISK.

De bijdrage die wij vragen 

aan u als ondernemer op 

bedrijventerrein de Haagdoorn: 

• Een gesprek (30-45 minuten)

met student Harm Jansen

over energieverbruiken,

behoeften en opwekmogelijkheden.

• Het invullen van een enquête

(15 minuten) via QR-code hiernaast

en deze link.

• Wij nemen contact met u op als er

duurzaamheidsoplossingen

uitgewerkt zijn die betrekking

hebben op uw bedrijf en/of

bedrijventerrein.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjrz1N-fm5HLl4Zx_Mea6uPEpV24InbmmO-oDV_nRuYWPiZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjrz1N-fm5HLl4Zx_Mea6uPEpV24InbmmO-oDV_nRuYWPiZg/viewform


Doet u ook mee of 

wenst u meer informatie? 

Neem dan contact op met: 

Analyse en verzamelen van data 

Harm Jansen 

harm.jansen@hetkop.nl 

Tel. 06-34052266 

Duurzaamheid bij ondernemers 

Walter Sonnemans 

walter.sonnemans@hetkop.nl 

Tel. 06-83901389 

Techniek energietransitie 

Harm van den Brand 

harm.vd.brand@hetkop.nl 

Tel. 06-40188632 

Dit KOP-project richt zich op 

ondernemers op de Haagdoorn en 

Meerheide en de wijze waarop wij ons 

bezighouden met de klimaatopgave. 

Het dwingt ons na te denken over onze 

bijdrage aan een duurzame toekomst en 

hoe we dat gezamenlijk in kunnen vullen. 

Een kans die we zeker niet moeten laten 

liggen. Doen jullie ook mee? 

Mariska Kox-Aarts, 

voorzitter /GE 



Veel bedrijven en ondernemers zijn zich er van bewust dat er iets moet 

veranderen op het gebied hoe we omgaan met onze natuurlijke grondstoffen, 

waaronder ook energie. Het is duidelijk dat we samen het verschil kunnen 

maken, maar dat ook ieder voor zich er aan bij moet dragen. In de dagelijkse 

praktijk is het lastig om dit soort zaken op te pakken. Prioriteit ligt bij de 

bedrijfsvoering en vaak zijn dit soort zaken nieuw en onbekend. 

Dit zorgt ervoor dat er veel tijd en energie in gestoken moet worden, met als 

gevolg dat er vaak de wil wel is, maar de weg en mogelijkheden minder bekend. 

Dit project ondersteunt ons hierbij en biedt handreikingen om dat individueel 

maar zeker ook gezamenlijk op te pakken. 

Martijn van de Ven , 

directeur/eigenaar Ensa Machinebouw 
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