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Naam van het project 

 
KempENergiek 
 
 

Trekker / promotor 

 
Koen Van den Brande ENKO   koen.vandenbrande@outlook.com 0475684553 
Jef Van Eyck  Campina Energie jef@campinaenergie.be  0493518428 
Willem Janssens Campina Energie willem@campinaenergie.be  0486066852 
Ellen Leys  IOK (Kempen2030) ellen.leys@iok.be   014564515 
Hans Vannuffelen Kamp C   hans.vannuffelen@kampc.be  014279653 
Yves Geboers  GEBO   yvesg@gebo.be   0479933303 
Geert De Meyer HITA   geert.demeyer@hita.be  0477495137 
Kris Boonen  VITO (EnergyVille) kris.boonen@energyville.be  0488384873 
Toon Peeters  Thomas More  toon.peeters@thomasmore.be  0478381123 
Jord Peeters  KULeuven  jord.peeters@student.kuleuven.be 0468118917 
Michiel Sels  Boerenbond  michiel.sels@boerenbond.be  014595155 
Marleen Gysen  Innovatiesteunpunt marleen.gysen@innovatiesteunpunt.be 016286125 
 
 

Partners 

 
Partners 
 
Streekplatform Kempen   Kim Nevelsteen, Isabelle Lindemans 
Stad Turnhout     Marc Machielsen 
Regionaal overlegplatform duaal leren  Kim Nevelsteen 
HT2O      Jan Roels, Frank Biesemans 
Fluvius      Peter Joos (ov) 
Project “Voedselslim”    Michiel Sels 
 
Aanbieders van expertise en facilitering 
 
VOKA 
UNIZO 
Gemeenten 
Provincie Antwerpen 
Waterstofnet : gesproken, interesse 
Energiehuis Kempen (virtueel) : http://www.iok.be/energiehuis/default.aspx?pg=2662&id=2218 
(Ellen) 
The New Drive (duurzame mobiliteit) (Dominique Van Dijck) : https://www.thenewdrive.be/ 
ODE Vlaanderen – Bart Claeys (Kris)  
 
Oplijsten (zie bijlage) 
Bedrijven uit de hernieuwbare energie sector      (Koen > allen) 
Energieleveranciers         (Koen > allen) 
Studiebureau’s          (Koen > allen) 
ESCO-bedrijven          (Koen > allen) 
 

mailto:koen.vandenbrande@outlook.com
mailto:jef@campinaenergie.be
mailto:willem@campinaenergie.be
mailto:ellen.leys@iok.be
mailto:hans.vannuffelen@kampc.be
mailto:yvesg@gebo.be
mailto:geert.demeyer@hita.be
mailto:kris.boonen@energyville.be
mailto:toon.peeters@thomasmore.be
mailto:jord.peeters@student.kuleuven.be
mailto:michiel.sels@boerenbond.be
mailto:marleen.gysen@innovatiesteunpunt.be
http://www.iok.be/energiehuis/default.aspx?pg=2662&id=2218
https://www.thenewdrive.be/
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Contacteren 
Kelvin Solutions          (Jef) 
OMC           (Jef) 
Lokale afdeling VCB : https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/contact/  (Koen) 
Lokale afdeling Bouwunie : https://www.bouwunie.be/nl/province/Antwerpen  (Koen) 
 
 

Hoofddoelstellingen 

 
Kempenergiek streeft hetzelfde doel na als het burgemeestersconvenant Kempen2030, namelijk een 
reductie van de CO2 uitstoot met 40 % tegen 2030, maar specifiek met focus op  het toepassen van 
hernieuwbare energie oplossingen. 
 
Hiertoe zal Kempenergiek nauw samenwerken met Kempen2030 en andere initiatieven die dezelfde 
of aanverwante doelstellingen nastreven en complementaire activiteiten opzetten. 
 

 Informeren 

 Sensibiliseren 

 Activeren 
 
 

Korte omschrijving project 

 
Het project KempENergiek richt zijn pijlen op de overgang naar hernieuwbare energie en wil, in 
samenwerking met het streekproject Kempen2030, zinvolle en concrete realisaties stimuleren.  
 
Met het Renewable Energy House richt KempENergiek een Kempens leer- en beleefcentrum op waar 
professionals en particulieren ideeën kunnen opdoen, en onder deskundig advies ook concrete 
plannen voor hun eigen hernieuwbaar energie project vorm kunnen geven. 
 
Met de Renewable Energy Campus worden samen met het Technisch Onderwijs in de Kempen 
praktijkgerichte opleidingen in hernieuwbare energietechnieken opgestart zodat Kempense jongeren 
hier hun toekomstgerichte opleiding kunnen volgen, om nadien in een Kempens bedrijf 
hernieuwbare energie projecten in de Kempen te verwezenlijken. 
 
Dit alles moet ertoe leiden dat de Kempen in Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in hernieuwbare 
energie. 
 
KempEnergiek focust op alle domeinen van het hernieuwbare energie landschap, te weten : 
 

 Energieproductie 
o Geothermie 
o Wind 
o Zon 
o Biomassa 

 

 Energieopslag 
o Warmtenetten 
o Waterstof 
o Batterijen 

 

https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/contact/
https://www.bouwunie.be/nl/province/Antwerpen
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 En een rationalisering van het energieverbruik in 
o Gebouwen 
o Vervoer 
o Productie 

 
Als we alle haalbare vormen van hernieuwbare energie gebruiken dan kunnen we een aanzienlijk 
deel van onze energiebehoefte met hernieuwbare energie invullen. 
 
 

Beoogde doelgroepen 

 
Bedrijven 
Zorginstellingen 
Scholen 
Landbouwers (vooral via Innovatiesteunpunt en Boerenbond) (Marleen en Michiel) 
Overheden 
Inwoners 
… 
 
 

Link met strategische doelstelling “In 2030 is de Kempen een innoverende en ondernemende 
samenleving” 

 
Toepassingen van hernieuwbare energie zijn technologisch nog in volle ontwikkeling en veel hebben 
vaak een innoverend karakter. 
Projecten met hernieuwbare energie zijn een economische activiteit, als we dankzij afgestudeerde 
studenten met Kempense bedrijven HE projecten in de Kempen kunnen realiseren dan ondernemen 
we in de Kempen, voor de Kempen en met Kempenaars. 
 
 

Link met strategische doelstelling “In 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en 
zorgzaam” 

 
Dankzij onze projecten ontstaan lokale energiegemeenschappen waar de Kempenaars in kunnen 
participeren. 
 
 

Link met strategische doelstelling “In 2030 is de Kempen een duurzame samenleving” 

 
Toepassingen van hernieuwbare energie zijn duurzaam en dragen bij aan de lokale 
klimaatdoelstellingen voor de Kempen2030 (-40% CO2 tegen 2030).  
 
 

Beoogde impact en hoe gaat deze gemeten worden ? 

 
KPI’s 
 
Campus 
Aantal afgestudeerde studenten 
Aantal afgestudeerde studenten met een eerste job in de hernieuwbare energie sector 
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House 
Aantal bezoeken 
Aantal adviezen aan bedrijven 
Aantal gerealiseerde projecten (incentive geven om dit te registreren) 
 
Monitoring : Evaluatie van nieuwe technieken (Yves) 
Analyse en opvolging van resultaten van HE projecten 
Studentenprojecten ? (Toon) 
Monitoringsystemen mee in het House opnemen 
 
Voorbeelden 
IOK – Kempen2030 (burgemeesterconvenant) (Ellen) : 
http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen 
E-LYSE van FLUVIUS (Hans) : 
https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/energiemanagement 
 
 

Welke risicofactoren ? 
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om het project slaagkans te geven ? 

 
Beleid 
Lobby nodig voor betere facilitering van innoverende HE projecten (input allen) 
Kan via Streekplatform (Isabelle) 
 
Marketing en communicatie 
Hoe gaan we de doelgroepen naar het House lokken ? 
Wat is de “what’s in it for me ?” voor de doelgroepen ? 
 
 

Projectactiviteiten (concrete acties) 

 
De projecten worden uitgebouwd als kopieerbare concepten. 
 
The Renewable Energy House 
 
Een permanente opstelling van hernieuwbare energie demonstraties en informatie waar alle 
doelgroepen specifieke informatie kunnen inwinnen om hun energieproject te realiseren. De 
demonstraties zijn bij voorkeur sterk gedigitaliseerd, zodat snelle en goedkope updates mogelijk zijn. 
 
Voorbeelden - Inspiratie 
 

 Hidrodoe (Herentals) : https://www.hidrodoe.be/ 

 The Health House (Leuven) : https://www.health-house.be/en/ : sterke digitalisatie (Koen) 

 DK – Zero+ House : http://brightgreenbusiness.com/showcases/zero-house-2 

 Urban Energy Pathfinder : https://www.energyville.be/onderzoek/urban-energy-pathfinder 

 Kamp C – De Wijk van Morgen = digitaal platform : http://www.dewijkvanmorgen.be/ 

 Ecohuis Antwerpen : https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen 

 Living Tomorrow : https://www.livingtomorrow.com/nl 
 
 

http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen
https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/energiemanagement
https://www.hidrodoe.be/
https://www.health-house.be/en/
http://brightgreenbusiness.com/showcases/zero-house-2
https://www.energyville.be/onderzoek/urban-energy-pathfinder
http://www.dewijkvanmorgen.be/
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen
https://www.livingtomorrow.com/nl
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Locatie 
 
1. Vaste locatie : bv HT2O 
2. Mobiele opstelling : bv Ecobouwers 
3. Satellietlocaties : bv Thomas More, Kamp C, VITO Mol, … 
 
Vaste locatie - mogelijkheden 
 

 WIMEC – Turnhout 

 Liantis – Ring van Geel 

 Kamp C – Westerlo 

 Oude legerbasis Geel 

 … 
 
Mogelijkheid om klein te beginnen en te groeien 
Eventueel ergens starten en na verloop van tijd verhuizen 
 
Andere betrokkenen 
 
Grote Bouwbedrijven (satelliet) 

Vanhout (?) 
Van Roey (Koen) 
B&R (Koen) 

Architecten 
AR-TUR (https://centrum.ar-tur.be/) (Koen) 

Start-ups : innoveren meer flexibel dan grote bedrijven (Hans) 
 
ECCO (Ellen) 
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ecco-creating-new-local-energy-community-co-
operatives/ 
ECCO gaat over lokale energiecoöperaties (boeren, burgers en ondernemers die samen investeren in 
hernieuwbare energie). Het project loopt al enkele jaren en er is heel wat interesse vanuit de 
landbouwsector. In de Kempen zijn er nog niet zoveel concrete groepen in werking, vandaar het 
verkennend overleg om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. 
 
The Renewable Energy Campus 
 
Organisaties kampen met grote uitdagingen om geschikte medewerkers aan te trekken die expertise 
hebben op het vlak van hernieuwbare energie. Kempenergiek wil samen met een Kempense 
onderwijsinstelling een technische richting hernieuwbare energie oprichten die Kempense studenten 
zal afleveren die terecht kunnen in de diverse domeinen van de hernieuwbare energie sector. De 
opleiding biedt ook duaal leren aan. 
 
Voorbeelden – Inspiratie 
 

 De beoogde opleiding wordt nu aangeboden in 6 technische middelbare scholen in Vlaanderen : 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?submit=zoeken#scholen 

 DK – Sonderborg : campus gefinancierd door de regionale energiebedrijven en afgestudeerden 
blijven daar werken 

 Kamp C : masterclasses over innovatie in de bouw (bv circulair bouwen) 

https://centrum.ar-tur.be/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ecco-creating-new-local-energy-community-co-operatives/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ecco-creating-new-local-energy-community-co-operatives/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?submit=zoeken#scholen
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 RTC-Antwerpen : opleiding in Antwerpen : https://rtc-antwerpen.be/werken-met-hernieuwbare-
energietechnieken-ap-hogeschool-campus-spoor-noord/ 

 TISP Mol : Project Passief Wonen met Energiearme Toepassingen 
 
HT2O (https://www.ht2o.be/) (Willem) 
 
Enthousiast 
Onderzoeken haalbaarheid en bereiden dossier voor 
Maken afspraak met 

WeTech academy (Sint-Niklaas) (https://www.wetech.be/opleidingen.php) 
KTA (Brugge) (https://www.ktabrugge.be/nl/kta/studierichtingen/detail/14317/technicus-
hernieuwbare-energie) 

Indiening dossier tegen 30/11/20 – start 1/09/21 (Willem) 
Voorkeur voor 7e jaar (Se-n-Se) 
Bemerkingen 

Weinig leerlingen + kannibalisme van andere richtingen 
Hoeft niet per se in duaal leren 

 
Bijkomend projectvoorstel vanuit Thomas More 
 
Promotie van onderzoek en innovatie bij HE 
Kan binnen het House voor zover het informatief is voor de keuze van oplossingen voor HE projecten 
Bv de Klimaatkamer van Thomas More 
https://nnieuws.be/artikel/thomas-more-kempen-plant-vervanging-van-onderwijsserre 
Bekijken wat kan ontwikkeld worden uit Thomas More binnen KempENergiek (Griet, Sabine, Toon) 
 
Lobby-orgaan 
 
Te overwegen : is dit zinvol ? 
Zo ja, onder welke vlag ? 
Met welk eensgezind standpunt ? 
Doelstellingen ? 
 
 

Timing (begin- en eindjaar) 

 
Voorbereiding 
Projecttermijn 
Marktbevraging voor Campus : interessepeiling (Koen/Jef) 
Marktbevraging voor House : interessepeiling (Koen/Jef) 
 
 

Projectplanning (KT, MT, LT) 

 
House 
 

Snel (2020) Kort (2021) Middellang (2022-23) Lang (2030) 
Coördinator begeleiding Partners aantrekken Uitbating  

Locatie Partners spelregels Aanpassing  

Concept Financiering Monitoring  

Interessepeiling Oprichting   

https://rtc-antwerpen.be/werken-met-hernieuwbare-energietechnieken-ap-hogeschool-campus-spoor-noord/
https://rtc-antwerpen.be/werken-met-hernieuwbare-energietechnieken-ap-hogeschool-campus-spoor-noord/
https://www.ht2o.be/
https://www.wetech.be/opleidingen.php
https://www.ktabrugge.be/nl/kta/studierichtingen/detail/14317/technicus-hernieuwbare-energie
https://www.ktabrugge.be/nl/kta/studierichtingen/detail/14317/technicus-hernieuwbare-energie
https://nnieuws.be/artikel/thomas-more-kempen-plant-vervanging-van-onderwijsserre
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 Realisatie   

 Communicatie   

 
Campus 
 

Snel (2020) Kort (2021) Middellang (2022-23) Lang (2030) 

Interessepeiling Invulling opleiding Monitoring  

    

Indiening dossier Start   

30/11/2020 1/09/2021   

 Communicatie   

    

 
 

Projectkost (totaal) 

 
Kempenergiek gaat op zoek naar een coördinator die zich aanvankelijk deeltijds, later voltijds, met 
het House-project zal bezig houden : 
 

 Stakeholders enthousiasmeren om mee te werken 

 Budgetten verzamelen 

 Ontwikkeling project The Renewable Energy House 

 Ontwikkeling project The Renewable Energy Campus (samen met onderwijsinstelling) 

 Promotie voeren 
 
Masterproef Industrieel Ingenieur KULeuven – campus Geel (Koen) 
Of 
Bachelorproef Energietechnologieën Thomas More (via Kris De Vocht en Eric Mondelaers) (Toon > 
Koen) 
 
Keuze voor KULeuven (2 personen) : 
Masterproef Industrieel Ingenieur Energie : Jord Peeters 
IT-richting : ? 
Promotor : Alessia Arteconi - alessia.arteconi@kuleuven.be  
 

 Campus House 

Investeringen  Gebouw 

Werkingsmiddelen  Uitbating 

Externe prestaties Stageplaatsen  

Promotie & publiciteit   

Personeel  Coördinator 

Overhead   

 
 

Inkomsten 

 
Campus 
 
Geen financiële kost of opbrengsten voor KempENergiek 
Het financieel plan is volledig voor en door HT2O 

mailto:alessia.arteconi@kuleuven.be
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Stageplaatsen zijn financieel neutraal voor KempENergiek 
 
House 
 
Bijdragen van de partners 
Bijdragen van sponsors 
Subsidies 
 
 

Financiering 

 
Kamp C : 
https://www.kampc.be/duurzaam/projecten/startpagina 
https://www.kampc.be/innovatie/projecten/startpagina 
 
Publiek : Subsidies (Ellen en Hans) 
 
In samenwerking met het Hai Tech Fonds 
 
Europese Fondsen 
Info bij : Provincie Antwerpen – Hanne.witters@provincieantwerpen.be 
Interreg 2 Zeeën : duurzame huizen in inclusieve wijken (IOK) 
Bouwen aan een circulaire Kempen (IOK en Kamp C) 
2021 – 2027 : ongeveer dezelfde 5 thema’s 
Geïntegreerde Territoriale Investeringen Kempen : vooraanmelding eind januari 2020 
Interreg 
Interreg North Region – Life : geen andere partijen nodig (50 %) 
Midden oktober : call voor energie en klimaat 
Co-financiering door Provincie Antwerpen (70 – 80 %) 
EFRO 
 
Vlaamse Fondsen 
VLAIO 
 
Privé 
 
Spelregels voor deelnemende bedrijven (Koen) 
Informatief / objectief versus commercieel 
 
Budgetten via Hai-Tech Kempen (Koen) 
 
IKA (cfr NUHMA in Limburg) : investeringsmaatschappij : https://www.beerse.be/ika 
 
 

Stakeholders (aanvullend op projectpartners) 

 
Zie verspreid in de Projectfiche 
 
 
 
 

https://www.kampc.be/duurzaam/projecten/startpagina
https://www.kampc.be/innovatie/projecten/startpagina
mailto:Hanne.witters@provincieantwerpen.be
https://www.beerse.be/ika
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Samenhang (met andere programma’s, werkingen, projecten) 

 
Kempen2030 (Burgemeestersconvenant)  
HAI Tech Fonds 
Wereldexpo 2030 
CEO’s 4 Climate 
VOKA Charter Duurzaam Ondernemen 
 
 

Natraject (disseminatie vervolgprojecten, bestendiging resultaat, opvolging) 

 
De 2 projecten kunnen zelfbedruipend verdergezet worden 
Campus : door de inrichtende onderwijsinstelling 
House : door de organisatie die rond het huis wordt gevormd 
 
 

Opmerkingen 

 
 
 
 


