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Introductie

Waterstof is het nieuwe aardgas. 

Nederland ziet zichzelf als waterstofknooppunt in de toekomst. 

En de Rotterdamse haven wil hier een grote rol in spelen. 

Hoe gaat dit eruit zien? 

In 5 sessies passeren 9 technisch onderbouwde uitleggen de revue met in elke sessie een onderwerp 
belicht van 2 kanten. 

We beginnen met de basis en werken ons via het transport, de opslag en de wet- en regelgeving naar 
het meten ervan en de toekomst voor de Botlek, toe. 

Daarna is het aan onze leden om te vertellen hoe de invulling bij hun tot stand komt.



De presentaties

4 februari - Introductie
Spreker: Harry Smit, Projectmanager Waterstof bij Gasunie – “Introductie in het waterstof thema”

Spreker: Rene Bahlmann, Head of Section Flow & Gas Labs bij DNV GL – Oil & Gas – “Antwoord op de vraag: Hoe meet je waterstof?”

18 maart – Transitie van aardgas naar waterstof

Spreker : Etienne Hartman, Sr. Process Control Engineer Instrumentation bij Sitech/OCI Nitrogen – “Waterstof, stikstof, salpeterzuur – hoe 

verhoudt het één zich tot het ander?”

Spreker: Coen Ponsioen, New Business Development bij Gate Terminal – “De Gate Terminal, poort naar nieuwe mogelijkheden”

29 april - Transport & distributie
Spreker: Hans Vrijenhoef, Chairman to the Management Board bij Proton Ventures BV – “Hoe kan je waterstof het beste vervoeren”
Spreker: Theo Post, Chief of Technologist bij Resato International BV – “Waterstof tanken - het op druk brengen en op druk houden?”

10 juni - Opslag en het milieu
Spreker: Cees Boon, Sector Coördinator Harbourmaster Policy dept bij Port of Rotterdam – “Waterstof als brandstof voor schepen. Wat zijn de 
uitdagingen bij bunkering en in welke richting beweegt de scheepvaart zich?”
Spreker: Jaap Oldenziel, Manager Public Affairs bij Air Liquide – “Waterstof opslag & milieu”

2 september - Wet- en regelgeving
Spreker: Jeroen van Blanken bij Nmi – “Waterstof...goed geregeld, heel normaal”

14 oktober - Eindgebruikers aan het woord
Spreker: Wim Hesselink, Principal Process Engineer bij Technip – “Waterstof tot nadenken: hoe kijkt een eindgebruiker hier tegenaan?”
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