Enterprise Europe Network Vlaanderen en Smart Grids Flanders nodigen u graag uit op

CONGRES ‘DE DUURZAME MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST’
29 APRIL, 14u-17u, CIRCUIT ZOLDER
In het kader van Clean Week 2020
Business meets academia – Dat is de insteek.
Om ons mobiliteitsgedrag aan te passen en duurzamer te maken heeft de Europese Commissie diverse
initiatieven gesteund, zoals het actieplan CARS 2020, ‘Do the Right Mix’-campagne, … Duurzame mobiliteit is
dan ook een van de kernthema’s binnen de Europese Unie en een van de grote uitdagingen naar de toekomst.
Twee keynote sprekers uit de bedrijfswereld geven hun visie op de evolutie van onze auto’s en ons rijgedrag
tegen 2050. Hoe ziet het mobiliteitsvraagstuk er dan uit? En onze voertuigen? Rijden we dan massaal met
elektrische wagens op groene energie? Tussen de twee toespraken presenteren studenten in de autotechnologie
hun afstudeerprojecten. Want de studenten van vandaag, zijn de specialisten van morgen.
Tijdens het congres zal Smart Grids Flanders – in primeur - haar samenwerking aankondigen met Energik, een
platform ter promotie van duurzame mobiliteit in de brede zin. Aansluitend (18u) tekenen Ronnie Belmans en Bert
Gysen een Letter of Intent tussen EnergyVille (een realisatie met de steun van EFRO) en Circuit Zolder voor de
oprichting van een Smart Lab Clean Mobility.
Vanaf 17 u is er een netwerkmoment, maar ook gelegenheid om testritten te maken met verschillende elektrische
en hybride wagens.
Het congres De duurzame mobiliteit van de toekomst kadert in de editie 2014 (29 april – 1 mei) van Clean
Week 2020, het jaarlijkse meerdaagse evenement op het Circuit Zolder dat een overzicht biedt van alle
toekomstgerichte technologie in het domein van duurzame mobiliteit. Het programma van het hele congres vindt
u op de website van Circuit Zolder.
Hieronder vindt u het programma van 29 april en een inschrijvingslink:
13.30 – 14.00

Onthaal

14.00 – 14.05

Inleiding: het beleid van de Europese Commissie inzake duurzame mobiliteit
Pascal Verheye (Enterprise Europe Network Vlaanderen)

14.05 – 14.30

De auto van de toekomst
Herm Lux (Flanders Drive)

14.30 – 15.30

Realisaties met academische insteek van o.a. Formula Group T, Punch Power Train Solar
Team , CQS Group T, Thomas More Innovation, KHLIM, Forze Hydrogen Electric Racing Team
Delft, Green Propulsion spin off of Université de Liège

15.30 – 15.40

Koffiepauze

15.45 – 16.00

Bicycle of the future heralds smart-tech era
Altran – speaker to be confirmed

16.00 – 16.15

Production in Belgium of I-Care and Imperia
Xavier Van der Stappen (Green Propulsion)

16.15 – 16.30

Platform sustainable mobility: bringing new technologies form development to end users
Dirk De Keukeleere (Smart Grids Flanders/ENERGIK) – Peter Van den Heede (ABB / SGF)

16.30 – 17.00

“Towards autonomous driving”
Jan-Willem Van Der Wiel (Spring innovation en Automotive NL)

17.00 – ….

Netwerkmoment + proefritten

Praktische informatie
Dit congres vindt plaats op dinsdag 29 april 2014 om 14u. bij het circuit Zolder, Terlaemen 30 in 3550 HeusdenZolder.
Inschrijven voor 29 april kan via het online registratieformulier dat u kan invullen via deze link.

