
Waterstofplein

Eerste deelnemersbijeenkomst
Wots 2020



Deelnemers
Deelnemers - aanwezig

Bedrijf Persoon Bedrijf Persoon

Bronkhorst Nederland B.V. Johan van 't Leven Tradinco Instrument-Apparaten B.V. Wendy  Kerver

Elscolab B.V. Walter  Karremans Tradinco Instrument-Apparaten B.V. David  Remans

Elscolab B.V. Martin  Hoogedoorn WIKA Benelux Karl  Diependaal

Endress+Hauser B.V. Arjan  van Ginkel WIKA Benelux Nona  Hendrix

KROHNE Nederland B.V. Erik  Stokman Yokogawa Europe Solutions B.V. Olaf de Waal

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. Jos  Geers

  

AE Sensors B.V.

Inventech Benelux B.V.

TSG Netherlands B.V.

Kobold Instrumentatie B.V.

ABB N.V.

ifm electronic b.v.

Flexim Instruments Benelux B.V.

Geinteresseerd, maar verhinderd



Wie, Wat, Waar + Welke business / kansen zie je op het vlak 
van waterstof?  

Voorstelrondje



WoTS 2020

• World of Technology and Science 

• 29 sept. t/m 2 oktober, Jaarbeurs Utrecht

• Feiten 2018
• 19.086 m2 2018

• 560 exposanten

• 22.147 bezoekers



Kerncijfers WoTS 





Huidige status:

172 ingeschreven exposanten / 

6168 m2

14 februari 2020 deadline 1e

inschrijving



Beursprojecten en seminars 
World of Automation 2020

Seminars

• Predictive maintenance

• Life Cycle Management

• Energy Efficiency

• IoT & Industrie 4.0

• Food, Feed & Beverage

• 5G binnen de industrie

• Waterstof

Projecten

• Mini-trainingen

• TechAward World of Automation

• Waterstofplein



Voordelen voor betrokkenen

• Aantrekkingskracht naar bezoekers door actuele, innovatieve content

• Unique Buying Reason (i.p.v. USP) in de werving

• Collectieve marketing: samen netwerk mobiliseren.

• Aandacht in media, op sites en in nieuwsbrieven.

• Voor, tijdens en na de beurs contactmomenten



Waterstof – belangrijke rol energietransitie

Nieuwe toepassingen

• Waterstof als brandstof voor vervoer (auto, scheepvaart, 
vliegtuig)

• Waterstof als vervanging van aardgas in het gasnetwerk

• Waterstof als opslagmedium van groene energie

Nieuwe productietechnologieën

• Groene Waterstof d.m.v. elektrolyse 

Al deze ontwikkelingen vragen ook om 
technische aanpassingen en innovaties op het 
vlak van instrumentatie & analyse apparatuur





Uitgangspunten Waterstofplatform

• Creëren van interessante technische content rondom een breed 
maatschappelijk thema voor bezoekerswerving

• Basis voor inhoudelijke samenwering met mediapartners

• Exciting new technology op de beursvloer om bezoekers meerwaarde te 
bieden

• Exposanten kans bieden om zich te verbinden aan brede maatschappelijke en 
technologische ontwikkeling. Extra exposure in voortraject, op de vloer en in 
een seminarprogramma.



Mogelijke opzet Waterstofplatform

Eilandstand op de beursvloer 
waar een aantal concrete 
innovaties van eindgebruikers 
getoond worden in combinatie 
met instrumentatie van 
leveranciers geschikt voor 
waterstof.

Hal 8: World of Process
Automation
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Deelname voorwaarden en kosten

Deelname alleen mogelijk in combinatie met eigen stand WoTS

Ieder deelnemer levert 1 instrument aan dat op het platform geplaatst wordt (max. 
afmeting per exposant 1 m2)

Exposanten beslissen gezamenlijk over de innovaties van eindgebruikers die getoond 
worden.

Toelichting innovaties door eindgebruikers. Eventueel mogelijkheid om eigen stand in de 
buurt van platform te situeren voor toelichting eigen instrument. 

Kosten:  € 1.500 per deelnemer excl. BTW. Minimale aantal deelnemers: 9. 



Aanvullingen vanuit het deelnemersoverleg

• In contact met eindgebruikers focus op technische aspect en koppeling met 
industrie.

• In eerste instantie uitgaan van betaalde deelname aan het platform voor 
eindgebruikers. Deze opbrengsten worden geinvesteerd in de grootte en 
aankleding van het platform

• De mogelijkheid onderzoeken van een interactief element op het platform 
per deelnemer / zuil voor extra informatie. Eventueel gekoppeld aan de 
registratiemodule van de WoTS

• In het volgende deelnemersoverleg optie bespreken om het seminar op het 
platform te laten plaatsvinden met behulp van bijv. koptelefoons.



Contacten met eindgebruikers

• ECN. TNO – betrokken bij verschillende onderzoeks- en upscaling projecten 
i.sm. universiteiten, leveranciers en eindgebruikers (waaronder Shell, 
Nouryon, Yara, Port of Rotterdam)

• Hygro – directe waterstofproductie vanuit windmolen
• AeroDelft – waterstof vliegtuig Universiteit Delft 
• Hygear – On-site generatie van waterstof

Bestaande contacten met andere eindgebruikers? 



Tijdspad

• Nov / Dec: Werving deelnemers onder exposanten WoTS

• 16 jan. 2020: Go / No-go moment (min. 9 deelnemers)

• Feb / maart: Afstemming instrumentatie deelnemers

Benaderen eindgebruikers voor platform en seminar

• April: Invulling platform en seminar gereed

• Mei: Communicatie en logistiek afstemmen

• Juni – okt: Bezoekerswerving

Volgende deelnemersbijeenkomst : donderdag 13 feb. 10.00 uur 


