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Aantal ECUB-leden eind 2020: 

Lage Weide 32 

De Wetering-Haarrijn 16 

Stichtse Vecht 11 

De Liesbosch-Laagraven   1 

Totaal 60 

Aantal nieuwsbriefabonnees eind 2020:  

206 

 

Aantal volgers op LinkedIn eind 2020: 

588 

 

Aantal volgers op Twitter eind 2020:  

214 

 

Aantal deelnemers bijeenkomsten 2020: 

± 300 

 
Aantal medewerkers projectbureau: 

4 
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Overzicht van de belangrijkste bijeenkomsten en enkele andere activiteiten van 

het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven in 2020: 
 

 

Partners in energie-uitdagingen 

Om te netwerken woonden we in januari 2020 diverse 

nieuwjaarsborrels bij en daarnaast het event ‘Partners in 

Energie-uitdagingen’ van het Ministerie van BZK over CO2-

besparing bij bedrijven.  

 

 

Zon op bedrijfsdaken 

Op 6 februari organiseerden we met gemeente Utrecht 

een bijeenkomst ‘Zon op bedrijfsdaken’ bij DUS in Utrecht. 

Er waren ruim 50 aanwezigen. Het was een succesvolle 

bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld over hoe 

je van ambitie tot realisatie komt met betrekking tot 

zonnepanelen. Een samenvatting van de bijeenkomst en 

de presentaties zijn te vinden op 

https://www.ecub.nl/2020/02/12/presentaties-zon-op-

bedrijfsdaken. 

 

 

ECUB on Tour 

Op 5 maart organiseerden we ‘ECUB on Tour’ bij 

Eneco op Lage Weide in Utrecht. De deelnemers 

waren enthousiast over de rondleiding bij de 

warmtekrachtcentrale plus biowarmte-installatie en 

over de duurzame activiteiten van Eneco. Ook was er 

een interessante presentatie over de Goedopweg-

mobiliteitsscan die de provincie Utrecht aan alle 

Utrechtse bedrijven aanbiedt. Een verslag is te lezen 

op https://www.ecub.nl/2020/03/12/succesvolle-

ecub-on-tour-in-biowarmteinstallatie. 

 

 

Bijeenkomst Nieuwegein  

Op 11 maart organiseerden we de eerste bijeenkomst op 

bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein, bij B.V. 

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen. Dit duurzame 

bedrijf zet zich in voor het klimaat door middel van o.a. 

efficiënte bouwprocessen en zonnepanelen. Van Hees 

biedt zijn binnenhaven bovendien aan voor een 

duurzame bouwhub. Wethouder Marieke Schouten riep 

bedrijven op om zichtbaar te maken wat ze doen aan 

duurzaamheid en benadrukte het belang van de 

samenwerking met ECUB. Meer over de bijeenkomst 

staat op https://www.ecub.nl/2020/03/12/geslaagde-eerste-ecub-bijeenkomst-in-nieuwegein.  

https://www.ecub.nl/2020/02/12/presentaties-zon-op-bedrijfsdaken/
https://www.ecub.nl/2020/02/12/presentaties-zon-op-bedrijfsdaken/
https://www.ecub.nl/2020/03/12/succesvolle-ecub-on-tour-in-biowarmteinstallatie/
https://www.ecub.nl/2020/03/12/succesvolle-ecub-on-tour-in-biowarmteinstallatie/
https://www.ecub.nl/2020/03/12/geslaagde-eerste-ecub-bijeenkomst-in-nieuwegein
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Webinar waterstof in mobiliteit 

Op 30 april organiseerde het regionale ‘Platform Groene 

Hart werkt!’ een webinar over waterstof in de duurzame 

mobiliteit. ECUB leverde een bijdrage vanuit het programma 

H2U (waterstof provincie Utrecht).  

 

 

 

Bidirectioneel laadplein 

Eind juni 2020 plaatste We Drive Solar in samenwerking 

met ECUB en in opdracht van de gemeente Utrecht een 

openbaar laadplein op bedrijventerrein Lage Weide. 

Het is een bidirectioneel laadplein: alle laadpalen zijn 

zowel geschikt voor laden als voor ontladen. Hierdoor 

kunnen pieken in het elektriciteitsnet worden 

opgevangen. Het is het eerste laadplein op Lage Weide. 

De gemeente Utrecht wordt de eerste bidirectionele 

stad ter wereld. 

 

 

Webinar waterstof voor iedereen  

Op 23 juni organiseerde ECUB met ondersteuning 

van KWR in Nieuwegein ons eerste webinar:  

‘Waterstof voor iedereen’. Ad van Wijk, professor 

duurzame energie aan de TU Delft, gaf een 

boeiende presentatie met duidelijke uitleg over 

het gebruik van waterstof. Jos Boere liet zien wat 

KWR op het gebied van waterstof doet. Ook onze 

waterstofambassadeurs Marieke Schouten en 

Jeroen Willem Klomps kwamen aan het woord.  

Er waren bijna 80 aanmeldingen en we kregen 

veel positieve reacties. Een verslag van het 

webinar is te lezen op 

https://www.ecub.nl/2020/07/09/succesvol-eerste-h2u-webinar.  

Via https://bit.ly/webinarwaterstof kunt u het hele webinar (1,5 uur) terugkijken. 

 

 

Climate Challenge 

In oktober werkten we mee aan een video-opname bij ECUB-

lid Stylepoint. Wethouder Lot van Hooijdonk van gemeente 

Utrecht interviewde Rob Alkema van Stylepoint en Bert 

Strijker van ECUB over de duurzame maatregelen in het 

bedrijf. Het filmpje is gemaakt in het kader van de Climate 

Challenge van de provincie Utrecht en is te zien via 

https://www.linkedin.com/posts/gemeente-utrecht_groene-

daken-ledverlichting-en-zonnepanelen-activity-

6730056723123572736-ZcJ_  

 

https://www.ecub.nl/2020/07/09/succesvol-eerste-h2u-webinar
https://bit.ly/webinarwaterstof
https://www.linkedin.com/posts/gemeente-utrecht_groene-daken-ledverlichting-en-zonnepanelen-activity-6730056723123572736-ZcJ_
https://www.linkedin.com/posts/gemeente-utrecht_groene-daken-ledverlichting-en-zonnepanelen-activity-6730056723123572736-ZcJ_
https://www.linkedin.com/posts/gemeente-utrecht_groene-daken-ledverlichting-en-zonnepanelen-activity-6730056723123572736-ZcJ_
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Is warmte uitwisselbaar? 

Op 10 november organiseerden we de online 

meet-up: Is warmte uitwisselbaar? Gerard van der 

Kleij liet zijn duurzame wasserij in Utrecht zien. Hij 

heeft daar warmte over. Kunnen andere bedrijven 

dit gebruiken? Daarnaast kwam ‘Energie voor 

elkaar’ uit Ede ons uitleggen hoe zij een industrieel 

restwarmte-initiatief zijn gestart. Het was een 

succesvolle bijeenkomst waar veel informatie is 

uitgewisseld over hoe je van ambitie tot realisatie 

komt. Er waren zo’n 40 deelnemers.  

 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 19 november organiseerden we een online algemene ledenvergadering. We namen afscheid van 

penningmeester Peter Cullens en het voorstel voor de statutenwijziging werd besproken: de naam en de 

doelstelling van ECUB zijn iets aangepast.  

Na de vergadering waren er twee presentaties: 

Lector Kjell- Erik Bugge van de Hogeschool Saxion 

vertelde over energietransitie en de duurzame 

ontwikkeling van werklocaties.  

Jan Ebbing, Implementation Manager Powertrain 

Centre bij TNO Traffic & Transport, vertelde over 

ontwikkelingen op het gebied van waterstof in de 

mobiliteit. Via https://youtu.be/bPqwPfv17p4 en 

https://youtu.be/gKPPI0cScRo zijn de lezingen 

terug te kijken.  

 

Zonnepact  

We helpen ondernemers om de overstap naar duurzame 

energie te maken. Samen met gemeenten en andere 

organisaties willen we het percentage zonnepanelen op 

bedrijfsdaken de komende jaren fors verhogen. Daarom is 

op 24 november 2020 het Zonnepact gelanceerd. 

Gemeente Utrecht, bedrijventerreinverenigingen, 

ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en 

Provincie Utrecht werken samen in het Zonnepact om 

ondernemers te ondersteunen.  

Op https://www.ecub.nl/2020/12/01/zonnepact-utrecht-gelanceerd staat meer informatie hierover.  

 

 

Lage Weide online 

Op 30 november was Bert Strijker van ECUB spreker en 

panellid bij het event Lage Weide Online. Dit was een 

speciale editie van de ILW eindejaarsvergadering met 

diverse sprekers, waarin de ondernemers onder andere 

hoorden wat er met de gelden van het 

Ondernemersfonds is gedaan in 2020.  

 

 

https://youtu.be/bPqwPfv17p4
https://youtu.be/gKPPI0cScRo
https://www.ecub.nl/2020/12/01/zonnepact-utrecht-gelanceerd
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Algemene Ledenvergadering 

Op 3 december volgde een tweede ledenvergadering in verband met de statutenwijziging van ECUB. De 

statutenwijziging is aangenomen.  

 

Inspiratiebijeenkomst duurzame logistiek 

Na de ALV organiseerden we een online inspiratiebijeenkomst over slimme duurzame logistiek in Utrecht 

en Nieuwegein. Er waren 30 deelnemers en 2 boeiende presentaties:  

Ruben Vrijhoef, onderzoeker aan de TU Delft en lector Building Future Cities bij Hogeschool Utrecht, 

vertelde over duurzame en slimme bouwlogistiek. Zo kun je met het efficiënt gebruik van een bouwhub 

veel kilometers, afval en CO2 besparen.  

Frank Ardesch vertelde over de 'Cityport of 

Utrecht'. Samen met partners zetten ze in op 

een slimme & schone manier van 

(stads)logistiek voor energie, goederen, 

bouwmaterialen en afval. Doelen zijn o.a. het 

verlagen van de CO2-uitstoot, het beperken 

van geluidsoverlast, minder logistieke 

bewegingen over de weg en meer 

werkgelegenheid in de regio. 

Via https://youtu.be/G2oHMyT5hSM is de 

hele bijeenkomst terug te kijken.  

 

Toekomstbestendige bedrijventerreinen live 

Op 10 december organiseerden Stichting CLOK, Transitiemakers en MKB-Nederland een groot online event 

‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen 

live! Bert Strijker gaf o.a. een presentatie 

over het EnergieCollectief Utrechtse 

Bedrijven. De conclusie van het webinar: 

Om bedrijventerreinen duurzaam en 

toekomstbestendig te maken, is een 

collectieve aanpak nodig waarbij de 

ondernemers op de bedrijventerreinen 

betrokken worden. Dat is ook precies de 

aanpak van ECUB.  

De aftermovie is te zien op 

https://youtu.be/zd1fjE7zpsU  

 

Informatieplicht Energiebesparing  

Bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken, 

zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Volgens de informatieplicht energiebesparing moeten deze bedrijven rapporteren welke 

energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd.  

ECUB is partner in het Project Voorlichting 

Informatieplicht Energiebesparing van VNO-NCW 

en MKB-Nederland met ondersteuning vanuit het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO 

en Rijkswaterstaat. ECUB communiceert actief 

hierover en ontzorgt haar leden bij het afmelden 

voor de informatieplicht.  

 

https://youtu.be/G2oHMyT5hSM
https://youtu.be/zd1fjE7zpsU
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Zonnepark Meijewetering 

Energie-U heeft een vergunning aangevraagd voor 

1440 zonnepanelen op een stuk grond aan de 

Meijewetering in Utrecht. Energie-U verkoopt de 

zonnepanelen via een postcoderoosproject, waar 

zowel particulieren als bedrijven met een 

kleinverbruikaansluiting aan mee kunnen doen. 

ECUB ondersteunt dit project, communiceert 

erover, geeft presentaties op bijeenkomsten en 

werft deelnemende bedrijven. Meer informatie: 

https://www.ecub.nl/2020/04/28/doe-mee-met-het-zonnestroomproject-aan-de-meijewetering/  

 

 

SDE++ 

Met de subsidie SDE++ kunnen ondernemers de terugverdientijd van bijvoorbeeld 

zonnepanelen op hun eigen bedrijfspand of andere CO2-reducerende maatregelen 

verkorten. In 2020 was er 5 miljard euro SDE++subsidie beschikbaar. Met deze 

subsidie kunnen businesscases voor duurzame maatregelen rendabel gemaakt 

worden. ECUB communiceert hierover en ontzorgt bedrijven met het aanvragen 

van SDE++.  

 

 

CO2-neutrale bedrijventerreinen 

ECUB werkte in 2020 aan het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot CO2-neutrale 

bedrijventerreinen in Stichtse Vecht. De gemeente vond dit onderzoek vooral belangrijk omdat dit project 

niet alleen over ondernemingen en ondernemers gaat, maar, juist in nauwe samenspraak met 

ondernemers. De gebiedsgerichte aanpak bestond uit een participatietraject waarin ondernemers samen 

de mogelijkheden van verduurzaming van hun bedrijventerreinen verkenden. De ondernemers dachten 

onder begeleiding van ECUB samen na over kansen op 

het gebied van aquathermie, uitwisseling van 

restwarmte, verzwaring van de netcapaciteit, 

benutting van zon en energiebesparing. Daarnaast 

stelde ECUB in samenwerking met Procap en Enodus 

een representatieve database op van het 

energieverbruik van de bedrijventerreinen. Op basis 

van de gegevens uit de database en de gesprekken 

met ondernemers werd een kansenkaart opgesteld.  

ECUB hoopt de gebiedsgerichte aanpak ook te 

gebruiken op andere aangesloten bedrijventerreinen.  

 

 

Waterstof Utrecht (voorheen H2U) 

ECUB stelt in opdracht van de provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein, gemeente Utrecht, gemeente 

Stichtse Vecht, RVO en Rijkswaterstaat een uitvoeringsprogramma waterstof op voor de regio Utrecht voor 

de periode 2020-2025. Hierin wordt beschreven welke stappen nodig zijn om de waterstofeconomie in de 

provincie Utrecht te versnellen. 

De doelstellingen van het project zijn: 

• Stimuleren van rijden op waterstof in de provincie Utrecht 

• Meewerken aan de realisatie van waterstoftankstations in de regio Utrecht 

• Uitvoeringsprogramma waterstof 2020-2025 opstellen voor regio Utrecht 

https://www.ecub.nl/2020/04/28/doe-mee-met-het-zonnestroomproject-aan-de-meijewetering/
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• Ruim 10% van de landelijke waterstofambitie behalen in de regio Utrecht in 2025: 

o 5-10 waterstoftankstations 

o 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof 

o 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof 

o 1-2 vaartuigen op waterstof 

o 2-5 (touring)bussen op waterstof 

 

In 2020 hebben we gewerkt aan onder andere:  

• Uitvoeringsprogramma waterstof voor regio Utrecht 

• Webinar: Waterstof voor iedereen 

• Verder uitzetten behoeftepeilingen waterstofauto’s & -tankstations  

• Voorbereidingen voor realisatie waterstoftankstations 

• Stimuleren van rijden op waterstof in de regio Utrecht 

• Opstellen van een ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ 

(ondertekening in 2021).  

 

Waterstoftankstation op Lage Weide 

Een aantal duurzame ondernemers hebben het 

initiatief genomen om een electrolyser voor de 

productie van lokale groene waterstof en een 

waterstoftankstation op bedrijventerrein Lage 

Weide te realiseren. In 2020 is een consortium 

van een aantal ondernemers opgericht: Henk 

Stamhuis (Stamhuis Groep), Berend Schols 

(ProfiNRG BV), Cor bij de Weg (EJP 

Accountants | adviseurs), Ruben Vrijhoef 

(Hogeschool Utrecht) en Bert Strijker 

(EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven). De 

ondernemers vormen samen de ‘H2 Pioniers’. 

Voor de technische, economische en duurzame opschalingsmogelijkheden en verbetering van rendement is 

de Hogeschool Utrecht als partner aan het project verbonden. ECUB is penvoerder en trekker van het 

project. Gezamenlijk hebben zij gewerkt aan de aanvraag van subsidie uit de regeling van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Utrecht heeft in december € 848.000 subsidie toegekend aan het project.  

Met dit project willen de initiatiefnemers een oplossing bieden voor het kip-ei-dilemma rond 

waterstoftankstations en waterstofvoertuigen. Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening 

hebben, waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container 

maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk. Ondernemers in Utrecht en 

omgeving kunnen deelnemen in ‘H2 Pioniers’ en worden dan samen eigenaar van het waterstoftankstation 

en de electrolyser. Ze verbinden zich ertoe ook een of meerdere waterstofvoertuigen aan te schaffen. 

 

Congestiemanagement en Power Balancer 

ECUB deed als penvoerder in 2020 een subsidieaanvraag voor een digital twin op zowel Lage Weide als De 

Wetering-Haarrijn. In dit project wordt het effect van diverse innovatieve technieken voor opwekking van 

energie, energieopslag en energiebesparing in zowel een digitale simulatie als in de praktijk getest. De 

bedoeling is om leerervaringen op te doen om overbelasting van het energienetwerk in de toekomst te 

voorkomen en daarmee hoge kosten voor verzwaring van het netwerk te vermijden. ECUB trekt hierin 

samen op met onder andere ondernemers op Lage Weide en De Wetering-Haarrijn, de Universiteit Utrecht, 

technisch adviesbureau Berenschot, gemeente Utrecht, provincie Utrecht en netbeheerder Stedin. 
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Update Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen 

In 2020 schreef het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) een 

update van het ‘Handboek aanpak collectieve verduurzaming 

bedrijventerreinen’. Dit boek is te downloaden op 

https://www.ecub.nl/handboek-verduurzaming-bedrijventerreinen. Het is 

bedoeld om iedereen die wil werken aan het collectief verduurzamen van 

bedrijventerreinen te inspireren en praktische handvatten aan te reiken.  

 

Steeds meer ondernemers willen werken aan verduurzaming. Het gaat dan 

om het tegengaan van klimaatverandering en luchtvervuiling, maar ook om 

het voldoen aan wettelijke maatregelen, om maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en/of om kostenbesparing. 

 

Voor het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen kan een collectief een goede kapstok zijn 

om organiserend vermogen te realiseren. ECUB heeft gekozen voor de rechtsvorm coöperatie. Lid zijn van 

de coöperatie in combinatie met goede communicatie, zorgt vaak voor betrokkenheid en een 

verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers.  

 

Het collectief zoals ECUB kan verschillende financieringsbronnen hebben: 

• Contributie van leden; 

• Een ondernemersfonds, dat collectieve voorzieningen financiert met geld dat ondernemers zelf 

opbrengen via een opslag op de onroerendezaakbelasting; 

• Subsidies en/of (project)opdrachten van gemeenten waar de bedrijventerreinen gevestigd zijn; 

• Fees van partners (leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen, groene stroom). 

 

Een bedrijvencollectief kan individuele ondernemers ontzorgen en collectieve projecten uitvoeren. 

 

Bij de individuele ontzorging is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de ondernemer. Is 

er interesse in zonnepanelen of ledverlichting, of ligt het voor de hand om in te zetten op duurzame 

mobiliteit? Via een energiescan krijgt de ondernemer een goed beeld van het energieverbruik, het 

besparingspotentieel en wat de verschillende maatregelen kunnen opleveren. Inzicht is de eerste stap naar 

minder energieverbruik. Het collectief kan een ondernemer vervolgens verbinden met uitvoerende 

partijen. Dit kunnen partners zijn die als ‘preferred suppliers’ worden voorgesteld en waar de ondernemer 

collectieve korting kan krijgen. Ongeacht de keus van de ondernemer, blijft het collectief in het hele proces 

betrokken, van ambitie tot realisatie.  

 

Bij collectieve verduurzaming gaat het om voorzieningen voor meerdere ondernemers. Zo kan een 

collectief onder meer werken aan een gebiedsaanpak voor het CO2-neutraal maken van een 

bedrijventerrein, zich inzetten voor een openbaar laadplein, of een consortium oprichten dat zich inzet 

voor de realisatie van een waterstoftankstation op het terrein.  

 

Voor dit alles is continu en doelgroepgericht communiceren essentieel. Met een mix van onder andere 

bijeenkomsten, social media, nieuwsbrieven, maar vooral persoonlijke gesprekken, krijgt een collectief 

naamsbekendheid en krijgen ondernemers meer kennis over duurzaamheid. Bovendien worden de 

ondernemers via goede voorbeelden van anderen geïnspireerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan en 

te blijven.  

 

Met deze aanpak kunnen we bedrijven ondersteunen in de overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering 

en maken we bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer. 

 

https://www.ecub.nl/handboek-verduurzaming-bedrijventerreinen/
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Coronacrisis 

In maart 2020 begon de coronatijd. Voor veel ondernemers een grote klap. Of omdat de activiteiten deels 

of helemaal stil kwamen te liggen, of omdat het werk plotseling op een heel andere manier moest worden 

uitgevoerd, of omdat bedrijven waar zij afhankelijk van zijn niet meer (op de normale manier) konden 

werken, leveren of afnemen. Dat heeft grote gevolgen gehad en heeft nog steeds veel gevolgen. Zowel 

financieel als voor de bedrijfsvoering.  

 

Ook op het gebied van duurzaamheid werd door de coronacrisis alles anders. Het spreekt voor zich dat 

ondernemers met grote financiële problemen voorlopig geen investeringen doen in duurzame 

maatregelen. Andere ondernemers hadden juist door de coronamaatregelen extra veel werk, waardoor er 

geen tijd was om veel bezig te zijn met duurzaamheid.  

Aan de andere kant zorgden de coronamaatregelen deels voor een CO2-besparing, met name in de 

mobiliteit.  

 

De coronacrisis was ook voor ECUB een grote verandering. Sinds maart 

2020 werken we grotendeels vanuit huis, we konden tijdelijk nauwelijks 

meer naar bedrijven toe en ons werk veranderde inhoudelijk ook. De 

focus van het werk verschoof naar meer collectieve projecten en tijdelijk 

minder individuele ondersteuning van ondernemers.  

 

Het werven van nieuwe leden en het onderhouden van contacten met bestaande ECUB-leden werd veel 

moeilijker: 

• Door de coronacrisis stonden/staan veel ondernemers niet open voor een bedrijfsbezoek. Veel 

ondernemers hebben geplande afspraken met ons daarom afgezegd.  

• Ook de veiligheid/gezondheid van onze eigen medewerkers kon niet gegarandeerd worden bij 

bedrijfsbezoeken. 

• Bedrijven kwamen in een onzekere periode en sommigen in financieel zwaar weer, waardoor 

prioriteiten verschoven en investeringen in duurzaamheidsmaatregelen vooruitgeschoven werden. 

• Onze partner voor energiescans kon niet langskomen bij de bij ECUB aangesloten bedrijven om een 

energiescan af te nemen, ook vanwege de RIVM-richtlijnen. 

• Het was niet mogelijk om zelf live bijeenkomsten te organiseren. Ook andere organisaties 

organiseerden geen bijeenkomsten, waardoor netwerken moeilijker was. Uiteraard organiseerden we 

online bijeenkomsten, maar het contact is hierbij veel lastiger en minder dan bij live bijeenkomsten.  

 

Helaas heeft ook een aantal leden het lidmaatschap in 2020 opgezegd vanwege bovenstaande redenen.  

 

 

Slotwoord 

Ondanks de coronacrisis heeft ECUB veel gedaan en veel bereikt in 2020. Ook hebben we dankzij een 

andere manier van werken nieuwe dingen geleerd en belangrijke nieuwe contacten opgedaan.  

 

We hopen dat de coronatijd snel voorbij zal zijn. Hopelijk gaan weer veel ondernemers en 

bedrijventerreinen zich aansluiten bij ECUB. Zodat we gezamenlijk verder kunnen werken aan de 

verduurzaming van bedrijventerreinen in en rond Utrecht, zowel met collectieve projecten als met onze 

inzet voor individuele ondernemers.  

 

 

Dyana Loehr, communicatieadviseur ECUB 


