ECUB informatiebijeenkomst Just add Water(stof)

Locatie: Ampco Flashlight
Proostwetering 50, 3543 AH Utrecht
Tel: 030 - 241 4500
Programma donderdag 6 december 2018
Tijd
16:30 – 17:00
17:00 – 17:10

Wat
Inloop
Aanvang/Opening/welkom gastheer door Chiel Peters van Ampco
Flashlights

17:10 – 17.25

Dirk Schaap
Dirk Schaap werkt sinds 2014 aan duurzame mobiliteit
bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en
sinds 2016 voornamelijk aan het thema waterstof in de
mobiliteit. Daarbij ligt zijn focus op Europese subsidies
en financiering, waterstof in de Europese programma’s
en samenwerking in de Europese regio’s. Samen met collega’s van
Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO), het H2-Platform en diverse private en publieke partijen werkt hij
aan de introductie en de opschaling van waterstof als 0-emissie brandstof
in de mobiliteit in Nederland en daarmee aan het behalen van de
klimaatafspraken uit Parijs.

17.25 – 18.15

Ad van Wijk
Ad van Wijk is duurzame energieondernemer en
deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU
Delft. Hij is eveneens verbonden aan KWR Water
research institute, waar hij het onderzoeksprogramma
Energie en Water vormgeeft. En hij is lid van de
Noordelijke Innovation Board om de energietransitie te
realiseren. In 1984, was van Wijk mede-oprichter van het bedrijf Ecofys,
later een onderdeel van Econcern. Van Wijk was verder de CEO van
Econcern een bedrijf dat vele nieuwe duurzame energieproducten,
diensten en projecten ontwikkelde. Voorbeelden zijn het 120 MW
offshore windpark Prinses Amalia in de Noordzee, diverse multi-MW
zonne-energieparken in Spanje en een bio-methanol fabriek in
Nederland, de grootste tweede generatie biomassa plant in de wereld.
Van Wijk ontving vele belangrijke prijzen voor excellent
ondernemerschap. Onder meer werd hij verkozen tot de Nederlandse
ondernemer van het jaar in 2007 en topman van het jaar in 2008.
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18:15 – 19:05
19:05 – 19:15

Maaltijd + rondleiding bij Ampco Flashlight (in 2 groepen)
Toyota

19:15 – 19:25

Mike Belinfante
Mike Belinfante is sinds 2005 werkzaam als PR-man
van Hyundai in Nederland. Hij heeft het merk Hyundai
zien uitgroeien tot de op vier na grootste autofabrikant
ter wereld en tot een bedrijf dat de momenteel
transitie van trendvolger naar trendsetter doormaakt.
Zijn ervaringen als oud-journalist en ondernemer
komen goed van pas bij het uitoefenen van zijn vak. Hyundai betekent
letterlijk in het Koreaans: vooruitgang of modern en is dan ook een zeer
ambitieus. Belinfante reist letterlijk de wereld rond om de missie van
Hyundai te verkondigen, maar is vooral op Nederlandse markt
georiënteerd.

19:25 – 19:55

Stefan Holthausen
Stefan Holthause is algemeen directeur van de
Holthausen Groep. Holthausen levert gassen
waaronder waterstof aan de industrie zorg en
recreatieve markt. Ook levert Holthausen schone
technologie en duurzame energie aan bedrijven en
overheden die duurzaam innoveren en kennis en
middelen voor veiligheid op de werkvloer aan groot
industrie, zorg- en onderwijsinstellingen en het MKB.
Zij kunnen voertuigen ombouwen naar
waterstofvoertuigen. Dit doen zij voor zowel personenvervoer als voor
vrachtvervoer.

19:55 – 20:00

Afsluiting + oproep voor deelname werkgroep waterstofvrachtwagens +
toelichting intentieverklaringen waterstofpersonenauto’s
Netwerkborrel + gelegenheid om waterstofauto’s te bekijken

20:00 – 20:45

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mail naar b.strijker@ecub.nl en motiveer
waarom u hierbij wilt zijn.

Voor verdere vragen neem contact op met ECUB via info@ecub.nl of telefonisch op het nummer
06 – 20735360
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