
 

Symposium Systeem Integratie: Flexibel Energie Rotterdam 

Deltalinqs Energy Forum (DEF) 

Datum: 10 november 2016 

Tijd: 14.00 – 18.00 uur  

Locatie: Plant One 
 Merseyweg 10 (Havennummer 5210) 
 3197 KG  BOTLEK-ROTTERDAM 
 
Doelgroep: Energie managers, Beleidsmakers, Inkoop managers, Business 

Development, Technology Managers, E&I Managers 

 

Tijdens dit afsluitend symposium worden de resultaten van het project “Flexibel Energie  

Rotterdam” gepresenteerd. Dit project wordt onder leiding van Deltalinqs in een consortium van 

bedrijven uitgevoerd waaronder Akzonobel, AVR, ENCI, Havenbedrijf Rotterdam, Huntsman, Stedin en 

Uniper, Een jaar geleden op 30 September 2015 was er ook een bijeenkomst met de tussenresultaten.  

Nu presenteren we de eindresultaten en kijken wat ons te wachten staat in 2025. 

 

Dit project beoogt de potentie voor systeemintegratie van het haven en industrieel complex (HIC) van 

Rotterdam te bepalen in 2025. Hoe kan de industrie gebruik maken van de prijsvorming en volatiliteit 

op de elektriciteitsmarkten? Hoeveel hernieuwbare energie kan in Rotterdam geabsorbeerd worden?  

Hoe flexibel is de industrie en energiesector met opslag en conversie van energie? En hoe verhoudt 

zich dit tot de robuustheid van het transport- en distributienet en eventuele congestie in het netwerk? 

Deltalinqs, TU Delft en een groot aantal bedrijven onderzoeken de antwoorden op deze vragen, een 

modelmatige aanpak en de business opportunities. Het resultaat is een geografische kaart van het 

havengebied met het opslagpotentieel van (hernieuwbare) energie: 

 Vraagsturing in de tijd (demand 

load management) 

 conversie gas naar elektra: 

Power to Heat (P2H) 

 opslag door warmtebuffering en 

warmtelevering 

 opslag in batttery packs 

 Opslag H2 in ammonia (P2P) 

 Opslag chloorproduktie (P2P) 

Een integraal beeld wordt neergezet voor flexibele energieafzet en opslag in de Rotterdamse haven.  

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het Deltalinqs Energy Forum dan kunt u contact opnemen 

met Hans van ‘t Noordende, tel. 010 -4020399.  

 

Aanmelding via marlisa@deltalinqs.nl 
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Voorlopig programma 

Vanaf 14.00  Inloop 

14.30 – 14.40  Ontvangst, Cees Jan Asselbergs, voorzitter DEF 

14.40 – 15.00 Introductie en samenvatting project Hans van ’t Noordende, Deltalinqs 

15.00 – 15.20 De case Power to heat? Muhammad Zubair, Uniper  

15.20 – 15.40 Verwaarding elektriciteit. Joost Sandberg, AKZO Nobel Industrial Chemicals 

15.40 – 16.00 Robuustheid&congestie van het distributienet, Robert van der Peet, Stedin 

16.00 – 16.30 Pauze 

16.30 – 16.50 Modellering  opslag en flexibiliteit? Rob Stikkelman/Pieter Bots, TU Delft  

16.50 – 17.10 Netstabiliteit&portfoliomanagement transportnet, Hans van Hooijdonk, Tennet 

17.10 – 17.30 Energy Port, Wilco van der Lans, Havenbedrijf Rotterdam 

17.30 – 18.30 Afsluiting, discussie en aansluitend borrel.  

 

 

 

 


