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Donderdag 9 maart 2017 10h00-18h00 

Vertrek vanaf strand Nulde A28  

Op donderdag 9 maart brengt het Platform Industriële Warmte een bezoek aan Emmtec te Emmen. 

Aanleiding is de plaatsing van een nieuw type high speed stoomexpansieturbine, die ontwikkeld is 

door Innecs. Naast het bezoek aan de diverse installaties verzorgen Emmtec, Innecs, EnergyNest en 

Energy Matters presentaties over het balanceren met stroom en stoom. 

Omdat de parkeercapaciteit beperkt is en de bezochte objecten op enige afstand van elkaar liggen, 

reizen we gezamenlijk af met een VIP-bus vanaf Nulde aan de A28 (tussen Amersfoort en Zwolle). 

Dat biedt tevens de gelegenheid de veiligheidsfilm van Emmtec te bekijken.  Opstappen onderweg 

is mogelijk. Rond zes uur zijn we weer terug op de parkeerplaats. Voor de liefhebbers praten we na 

tijdens een diner. 

Alle deelnemers dienen vooraf de film met de veiligheidsinstructie van Emmtec te kijken.  

Het maximale aantal deelnemers is 20 personen.  

 

Doelgroep : energiecoördinatoren, procestechnologen en beheerders van energiecentrales 

van industriële bedrijven die op de hoogte willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen en 

ervaringen willen delen. Aanmelding via www.industriewarmte.nl/aanmelden.

 

Organisatie: Energy Matters BV – Jan Grift - Postbus 197 - 3970 AD Driebergen  

Tel.  030 – 691 1844 / 06 513 22 363 – jan.grift@energymatters.nl 

Excursie Emmtec : balanceren met stroom en stoom 

10.00 Vertrek met VIP bus vanaf parkeerplaats strand Nulde  

(Postillion Veluwemeer, Strandboulevard 3 te Putten) 

11.40 Welkom door Emmtec 

11.45 Balanceren met stroom en stoom, noodzaak en mogelijkheden (Jan Grift, Energy Matters) 

12.15 Lunch  

12.45 Balanceren in de praktijk van een WKC deel (Jack Noot, Emmtec) 

13.30 Balanceren met hoge temperatuur warmteopslag (Xavier van der Putten, EECT/EnergyNest) 

14.00 Ontwikkeling en test van een high speed steam expander (Ger Bloem, Innecs) 

14.30 Bezoek Energiecentrale Emmtec 

15.30 Bezichtiging Steam expander 

16.30 Terugreis 

18.00 Aankomst Nulde, diner Optioneel  

Deelnemers uit de doelgroep (industriële warmte gebruikers): € 300,-; overige belangstellenden : € 400,- Optioneel diner € 35,-.  

(tarieven exclusief BTW). Bij overschrijding maximaal aantal inschrijvingen krijgen leden doelgroep voorrang.  

Bij annulering binnen een week voor datum worden alle kosten in rekening gebracht. 

http://www.industriewarmte.nl/Aanmelden.aspx

