
                                                                       

                                              
 
Is waterstof uw toekomst? 
Kansen voor tankstations & mobiliteit 

 
NWBA, BETA , Shell, RAI vereniging en H2 Platform organiseren in samenwerking met EV experience, deze workshop 
met als oogmerk u te informeren over alle aspecten die aan bod komen bij het gebruik van waterstof in de mobiliteit, 
zowel bij de realisatie van de infrastructuur, als gebruik van waterstofvoertuigen in een vloot. Daarvoor hebben wij een 
gevarieerd en interactief programma samengesteld, bestaande uit panelleden met expertise op diverse gebieden van 
waterstof voor mobiliteit.  
 
Datum  vrijdag 24 september 2021  
Locatie  Circuit Zandvoort, Dutch Grand Prix Lounge,  

Burgermeester van Alphenstraat 108, Zandvoort 
 
Dit is de gelegenheid om na het spektakel van de Formule 1 nu zelf het Circuit van Zandvoort te beleven! 
 
De workshop begint om 14.00 uur en zal gehouden worden tijdens de EV experience.  
Voorafgaand aan het programma bent u van harte welkom op de EV Experience waar de pitboxen zijn omgebouwd tot 
pop up stores van diverse auto merken en waar het mogelijk is zelf een proefrit over het circuit te maken met 
verschillende EV’s. Ook e-bikes, scooters en motoren staan voor u klaar. De (garage)deuren zijn vanaf 10.00 uur 
geopend. 
 
Het event zal plaatsvinden volgens de RIVM richtlijnen waarbij wij verwachten dat de deelnemers zich houden aan deze 
richtlijnen. 
 
Het programma zal er als volgt uit zien:  
 
13.30 uur  Inloop  
14.00 uur Opening  
1e deel  Tankstation van de toekomst 
 (welke rol speelt waterstof in het tankstation van de toekomst?) 
2e deel  Rol van Fleetowners 
  (hoe past waterstof in de fleet van de toekomst?)  
Korte pauze 
3e deel  Rol van de overheid en EU  
 (hoe kunnen overheid en EU een veilige transitie naar waterstof ondersteunen?)  
4e deel  Paneldiscussie met panelleden van voorgaande onderwerpen 
18.30 uur Sluiting 
 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via deze link.  
LET OP: Parkeerkaarten kunnen pas aangeschaft worden NA inschrijving. Op uw bevestiging kunt u lezen hoe u de 
parkeerkaarten kunt bestellen. 
 
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op vrijdag 24 september! 

https://evexperience.nl/
https://store.ticketing.cm.com/Waterstofcongres/step/35c0e7d6-a365-4279-aaaf-f94f47549e8c

