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Uitnodiging voor de 1e grensoverschrijdende H2Linkregions-workshop over waterstof  

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

Noord-Nederland en Nedersaksen zijn twee dynamische energieregio's en leidend op veel gebieden 

van de energietransitie. Het onderwerp waterstof speelt een steeds belangrijkere rol aan beide 

kanten van de grens. Daarbij rijst de vraag: wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen 

bedrijven en onderzoekers van beide kanten van de grens profiteren van deze ontwikkeling en het 

samenwerkingspotentieel in deze waterstoftechnologieën benutten? 

 

Om deze vragen te bespreken, organiseren het Oldenburg Energy Cluster (OLEC) en New Energy 

Coalition (NEC) in Groningen een workshop over het onderwerp: "Grensoverschrijdende 

mogelijkheden voor waterstofsamenwerking" als onderdeel van het INTERREG-project 

"H2LinkRegions". Dit vindt plaats op 

 

23 januari 2020 van 09.30 uur tot 17.00 uur 

in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V., Spillmannsweg 30, 26871 

Papenburg statt. 

We willen u graag uitnodigen om samen met andere experts de grootste grensoverschrijdende 

mogelijkheden te bepalen in de eerste van twee workshops over verschillende belangrijke 

onderwerpen, maar ook om acute obstakels te identificeren. Met betrekking tot de komende 

INTERREG-financieringsperiode zijn de workshops ook bedoeld om de zoektocht naar projectpartners 

voor mogelijke vervolgprojecten te ondersteunen. Ons doel is om een gemeenschappelijke dialoog te 

bevorderen en interesse te wekken voor gezamenlijke, concrete, grensoverschrijdende projecten. 

Om de dialoog zo gericht en resultaatgericht mogelijk te maken, hebben we bewust slechts een klein 

aantal deelnemers uitgenodigd. 

 

Registreer u a.u.b. vóór 17 januari 2020 bij Friederike Hackmann, projectmanager International 

Cooperations OLEC e.V. rechtstreeks via friederike.hackmann@energiecluster.de. 

 

Stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega's en technisch verantwoordelijke 

medewerkers. 

 

We kijken uit naar uw komst, uw impulsen en ideeën! 

Met vriendelijke groeten 

 

Ingrid Klinge         Friederike Hackmann 

New Energy Coalition        OLEC e.V.  
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Programm 
 
 
09:30 Uhr  Inloop (Coffie,Tee)  

 

10:00 Uhr  Welkom door NEC en OLEC 

10:10 Uhr  Korte introductie van het project HEAVENN, Patrick Cnubben  

10:30 Uhr  Korte introductie van het project „Hyways for Future“, EWE Gasspeicher GmbH  

 

10:50 Uhr  Kaffee Pause im Plenum 

 

11:00 Uhr Pitches over verschillende waterstofthema`s in het plenum met discussie 

 

12:00 Uhr  „Niederländisches Mittagessen“  

 

13:00 Uhr  werkgroepen voor verdieping van de thema‘s 

14:30 Uhr  Samenvatting en berichten uit de werkgroepen, Resultate als basis voor een 

potentiaalstudie 

 

15:00 Uhr Coffiepauze en transfer naar de MeyerWerft 

 

15:30 Uhr Begin excursie: rondleiding over H2 in de Meyer Werft (Dauer 1,25h) 

17:00 Uhr  Afsluiting 

 

 
 


