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PRAKTISCHE INFORMATIE

Het congres zal gehouden worden op de Shell Energy 
Transition Campus Amsterdam (ETCA). Denkt u alstublieft 
aan de volgende punten: 

• Neem uw identificatiebewijs mee naar het congres! 
• Alleen aangemelde deelnemers worden toegelaten tot het 

Shell Campus terrein 
• Er is alleen een onbewaakte garderobe 
• Parkeren op het Shell terrein is niet mogelijk, zoek een 

alternatief in de buurt, of kom met het OV, zie bijgevoegde 
routebeschrijving

ADRES

Shell Energy 
Transition Campus
 
Grasweg 31
1031 HW Amsterdam

Tijdens het congres zal er een lunch geserveerd worden. Wij 
verzoeken u om eventuele allergieën of dieetwensen kenbaar 
te maken (indien nog niet gedaan) door te mailen naar 
kivi@utwente.nl 

Mocht u onverhoopt niet in staat zijn het congres bij te wonen, 
verzoeken we u om dit door te geven via kivi@utwente.nl. 
Eventueel kunt u (een deel van) het congres alsnog bijwonen 
via de live streaming. 



Met het openbaar vervoer kunt u vanaf Amsterdam Centraal 
Station, de uitgang aan de noordzijde nemen. Hier neemt 
u de veerpont “Buiksloterwegveer” (gratis). Wanneer u aan 
de overkant de pont verlaat, slaat u linksaf, over de brug, 
en volgt u de oever van het IJ. U arriveert na ongeveer 10 
minuten lopen bij de hoofdingang van het ETCA. 

BEREIKBAARHEID



9.00 uur Ontvangst, koffie en thee

9.45 uur Opening en keynotes

Jorg Gigler Welkom door dagvoorzitter

Marjan van Loon Het belang van waterstof

Anne Melchers Nationaal Waterstof Programma en 
waterstofbeleid

Ad van Wijk Waterstof, waarom en waarvoor?

10.45 uur Productie en distributie

Wouter Blom Challenges and in scaling-up water electrolysis

Hugo Groenemans Double the energy from wind with hydrogen as 
primary energy carrier

Lex de Groot
Unlock NL energytransition’s untapped 
potential; Faster, cleaner and cheaper by 
system-integration

Rene Schutte HyWay27 – Een waterstofnetwerk in Nederland

Bert Stouwie Grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes

12.15 uur Lunch

PROGRAMMA



13.15 uur Mobiliteit

Edward Doorten Waterstof fast-fill tankstation voor auto’s en 
trucks

Arno Treur Samen kunnen we zoveel meer! 

Jan Verbeek Waterstof: de oplossing voor een duurzame 
luchtvaart? 

14.25 uur Gebouwde omgeving

Willem Hazenberg Blauwdruk waterstofwijk Hoogeveen - van kreet 
tot concreet

Kees Boer Draagvlak voor het omzetten van aardgaswijken 
naar waterstofwijken

15.15 uur Pauze, koffie en thee

15.45 uur Systeemintegratie

Gert van der Lee Rol van waterstof in een duurzaam 
energiesysteem

Rob van der Sluis Decentrale waterstof elektrolyse en P2P 
systemen

16.30 uur Industrie

Hans Linden Waterstofproductie door plasmasynthese voor 
de chemische industrie

Hans van der Weijde Heracless, de transitie naar emissievrije 
staalproductie

17.15 uur Afsluiting en Borrel
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