
 

 

 

LNG Energy Day 

Energy Valley – Nationaal LNG Platform 

Datum:  30 juni 2016 

Locatie: Euroborg stadion Groningen 

Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen 

 

 

 

 

 
 
 
LNG wordt beschouwd als een schonere en stillere brandstof voor de scheepvaart en het 
wegtransport dan conventionele brandstoffen. Het gebruik van LNG en bio-LNG als 
brandstof sluit goed aan op het streven naar meer duurzaamheid. Een succesvolle 
introductie van LNG in scheepvaart en wegtransport kent kansen met betrekking tot de 
ontwikkeling van logistieke afspraken en business cases, en tevens uitdaging met betrekking 
tot de infrastructuur en technologie.  
 
Daarnaast willen we met experts, koplopers in duurzame mobiliteit en 
geïnteresseerden concrete projectcases definiëren voor LNG, met een brede kijk op 
technologie, logistiek en het nieuwe infrastructuurconcepten. 
  
Programma: 
1.    Lange termijn ontwikkelingen en visie op de brandstoffenmix van de toekomst.  Prof. 
Howard Levinsky Ph.D.  (DNV-GL / RUG) 
2.    Kansen voor nieuwe concepten in LNG – Patrick Cnubben (Stichting Energy Valley) 
3.    Veiligheid: Update over DNV-GL’s Joint Industry project over verbeterde 
veiligheidsrichtlijnen voor small scale LNG bunkering- en tankstations., René Bahlmann 
( DNV GL) 
4.    Logistieke uitdagingen in small scale LNG - Dr. ir. Paul Buijs (Universiteit van 
Groningen) 
5.    LNG als brandstof – matching engines and fuels - Sander Gersen Ph.D. (DNV-GL) 
6.    De rol van DNV-GL’s Fuel Transition Centre Groningen – combinatie van kennis en 
laboratoria als versneller van technologieontwikkelingen. Johan Knijp (DNV GL 
 

 

 

 
Brandstoffenmix van de toekomst – trends en ontwikkelingen 
Lunch seminar  door  Stichting Energy Valley,  
Rijksuniversiteit Groningen en DNV-GL 
 
Inloop: 12.00 - 12.30 
Programma: 12.30 - 14.00 
Ruimte: Health-i-lounge 

 



Na de sprekers en de presentaties is er voldoende mogelijkheid voor gesprekken met de 
experts, koplopers en geïnteresseerden onderling over ervaringen en vragen op het gebied 
van duurzame mobiliteit. Welke projectideeën kunnen we uitwerken en welke rol kunt u als 
duurzame ondernemer daarin spelen? 
 

Aansluitend: 

 

 

 

 

Programma 
14.00-14.30: Inloop, koffie etc 
14.30-14.40: Opening dagvoorzitter  
14.40-15.00: Stavaza werkgroepen 
15.00-16.30: Presentaties (elke sessie 10 min) 

         Taal: Engels 
 
Ingrid Klinge - Energy Valley  
LNG Pilots: Project targetted on the development of (regional) solutions for transport and 
industry 
Manfred Seitz - ProDanube GmbH  
BLUGAS4EU - a regional cooperative action from 7 European regions to stimulate the 
development of LNG in maritime and inland water transport. 
Mr. Stian Erichsen - Norconsult LNG AS (TBC) 
A Norwegian approach to the small scale value chain  
Stig Anders Hage - Kanfer Shipping     
A highly cost efficient and robust small scale LNG sea transportation and floating storage 
facility 
Jarno Dakhorst - NEN  
LNG Safety Deal: public private partnership for knowledge building and sharing on LNG 
safety aspects 
Leen Schipper - Mobiele Stroom BV 
Mobile shore power unit/power pack fuelled by LNG, premiere during Delfsail 
Paul Melles - Rederij Doeksen 
Shipping company Doeksen: LNG fuelled ferries in the Wadden Sea 
Ingrid van Leeuwen/Levinia van Arkel - province South-Holland 
CLINSH - Clean Inland Shipping a Life supported project- 
 

Aansluitend: 

 

 

 

 

 
  

 
Nationaal LNG Platform & Stichting Energy Valley 
 
Inloop: 14.00-14.30 
Programma: 14.30-16.30 
Ruimte: Noordleasecorner 
 

 
Haring met LNG 5.0  -  netwerkborrel met Haring 
Stichting Energy Valley, Nationaal LNG Platform 
 
Tijdstip: 16.30 – 18.00 
Ruimte: Hattrick's Lounge 

 


