
 

 
 

 
PERSBERICHT – Save the date! 
 

 

Eerste internationale EBNE-Congres met als thema 

“Waterstof, De nieuwe brandstof van de 
economie” 
 

De toepassing van waterstof als energiedrager raakt in een stroomversnelling. Voor ondernemers die zich 
internationaal over dit deze nieuwe technologie willen informeren biedt en kennis uitwisselen biedt het 
congres van EBNE een ideaal platform. 
 

Donderdag, 14 mei 2020 | 13.00 – 18.00 uur 
Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Groenlo 

 
Het EUREGIO Business Network Event EBNE is een nieuwe internationale stichting voor ondernemingen en andere 
organisaties in het EUREGIO-gebied, in het bijzonder voor de Achterhoek, Twente en Westmünsterland. Het is een 
samenwerkingsverband van meerdere organisaties. Het congres richt zich op Duitse en Nederlandse ondernemingen en 
daarbuiten.  
 
Het programma bestaat uit voordrachten, workshops en netwerkmogelijkheden. U kunt de 
volgende topsprekers verwachten: 

• Noé van Hulst, waterstofgezant van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat 
in Nederland 

• Dr. Frank Koch, Senior expert voor brandstofcellen en waterstof, EnergieArgentur 
Noordrein Westfalen 

• Professor Ad van Wijk, P&E Laboratorium, universiteit Delft 
De sprekers worden simultaan vertaald van Duits naar Nederlands en omgekeerd. 
 

Workshops: Mobiliteit, | Industrie | Praktijk 
In drie workshops ‘Mobiliteit’, ‘Industrie’ en ‘Praktijk’ wordt in kleinere groepen de praktijk verkend. U krijgt 
ervaringsdeskundigheid uit de eerste hand van bedrijven die momenteel werken aan de toepassing van waterstof. Een 
hoogtepunt is het bezoek aan ‘het tankstation van de toekomst’ op het bedrijvenpark, dat voorbereid is op de uitgifte van 
waterstof. U ziet daar waterstofvoertuigen die nu op de markt zijn. Meer informatie vindt u op de website van EBNE. 
 

Ontmoet uw collega’s 
De stichting EBNE heeft als doel dat ondernemers hun collega-ondernemer van de andere zijde van de grens ontmoeten. 
EBNE wordt breed gedragen door organisaties als Gemeente Berkelland, Internationaal Netwerkbureau, gemeente Oost 
Gelre, Euregio/INTERREG, AIW Unternehmensverband, Bedrijvenpark Laarberg, Grenzhoppers, IHK Nord Westfalen, WFG 
Borken, IKGL, Achterhoek Board en IKB. 
 
 

 
Meer informatie: 
NL // Ben Menting, Projectleider  DE // Andreas Brill, Geschäftsführer   
Euregio Business Network Event // EBNE  AIW Unternehmensverband 
office@ebne.eu | +31 6 137 25 953  ab@aiw.de | +49 256 32 07 30 
www.EBNE.eu 
Aanmeldlink: https://ebne.eu/aanmelden/ 
 
 

Meld u hier 
gratis aan! 
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