
UITNODIGINGUITNODIGING 10  10 MEIMEI
GAS GEVEN VOOR 

ENERGIETRANSITIE 
kansen in  Oost Nederland 

voor groen gas en waterstof



PROGRAMMA - 10 MEI 2022
17:00  Ontvangst Parkgebouw in Rijssen
18:00  Start programma
20.15  Borrel
21.00  Einde

DEELNAME 
IS GRATIS

Paul Bombeld is waterstofinnovatie- 
manager en hoofdredacteur van 
Waterstof Magazine. Hij volgt de 
waterstofontwikkelingen op de voet 
en niet alleen in Nederland. Ook 
over initiatieven over de grens is hij 
uitstekend geïnformeerd. 'Overal 
ter wereld zijn de creatieve pioniers 
volop aan het werk. We staan 
aan een begin van een prachtige 
waterstof-economie. Tegelijkertijd 
leven we in een uitdagende tijd, want 
schoner dan groene waterstof wordt 
het niet'. Hij publiceert in vakbladen, 
kranten en websites, duidt actuele 
ontwikkelingen, geeft lezingen en 
werkt voor verschillende ketens van 
tankstations die de overgang naar 
waterstof niet willen missen.

Wim de Jong is Senior 
Adviseur Strategie & Beleid 
bij Twence. Hij werkt bij 
Twence aan de productie van 
groen gas, een voorbeeld is 
de vergister in Zenderen. Bij 
Twence staat een duurza-
me, circulaire en biobased 
samenleving centraal. 
Dankzij innovaties en nieuwe 
technologieën brengen we 
uit afval en biomassa steeds 
meer grondstoffen terug 
in de kringloop. Daarnaast 
groeit de energieopbrengst 
uit afval, biomassa en zon. 
Zo leveren we een belangrijke 
bijdrage aan de regionale 
duurzaamheidsdoelstellingen.

U kunt zich (tot uiterlijk 2 mei) aanmelden via: 
twente@de-maatschappij.info o.v.v. ‘deelname bijeenkomst  
10 mei’ en uw (bedrijfs)naam, naam en het aantal personen.



Locatie:  Parkgebouw in Rijssen 
Oosterhofweg 49

Beste genodigde,
 
De Maatschappij, een netwerk dat zich al sinds 1777 inzet voor 
de welvaart en het welzijn in Nederland, nodigt u graag uit voor de 
bijeenkomst GAS GEVEN VOOR ENERGIETRANSITIE, KANSEN IN OOST 
NEDERLAND VOOR GROEN GAS EN WATERSTOF. 

Nederland is volop in beweging op het gebied van energietransitie 
met veel ontwikkelingen en initiatieven in Oost-Nederland. Naast 
het vergroenen van onze samenleving, biedt de energietransitie ook 
economische kansen voor onze regio. 

Voor u een mooie kans om kennis te maken met nieuwe initiatieven 
uit Oost-Nederland en de (economische) kansen van groen gas en 
waterstof in de energietransitie.

Tijdens deze bijeenkomst delen o.a. Wim de Jong van Twence en Paul 
Bombeld, ondernemer en hoofdredacteur Waterstof Magazine, hun visie 
over de potentie van groen gas en waterstof.
 
Wij kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
Jaimi van Essen
voorzitter Departement Twente




