Uitnodiging

Voorjaarsvergadering VNMI op 13 april over metalen &
energie
Zoetermeer, 16 maart 2018 – Welke bijdrage kunnen metalen en de basismetaalindustrie leveren
aan de maatschappelijke uitdagingen om het CO2-verbruik in Nederland verder te reduceren en de
energievoorziening verder te vergroenen? De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie
(VNMI) heeft een drietal sprekers bereid gevonden om dit thema van verschillende kanten te
belichten. Tijdens het seminar wordt voorzien in een lunch en een rondleiding bij gastheer Nyrstar.
Leden, relaties, pers en overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Steef Steeneken is Production Manager van Nyrstar Budel, dat deel uitmaakt van de Nyrstar Groep,
een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de markt voor zink en lood.
Nyrstar Budel produceert met een elektrochemisch proces zinkmetaal uitgaande van
zinkertsconcentraten en recycling materiaal. In zijn bijdrage gaat Steef uitgebreid in op de recente
ontwikkelingen, kansen en uitdagingen van duurzaamheid vanuit het perspectief van de
ondernemer.

Harry Denis is Director van de Metalot site. Metalot is een samenwerking tussen Nyrstar, TU
Eindhoven, Telos, de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant om het gebied op en
rondom Nyrstar verder te ontwikkelen. In de innovatieve Metalot-visie spelen de volgende
elementen een vooraanstaande rol: metalen en energie, circulaire economie, een duurzame
energievoorziening en een complete recycling van metalen. In de bijdrage zal deze visie nader
worden toegelicht.

Philip de Goey is hoogleraar Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven. Als het gaat over
energiedragers denken veel mensen direct aan moleculen zoals waterstof of ethanol. Maar er is nog
een heel andere klasse stoffen die veel energie kan opslaan, namelijk metalen. Die zogenoemde
metaalbrandstoffen voorzien mogelijk in de toekomst onze energiecentrales en voertuigen van
energie. In deze bijdrage wordt onder andere toegelicht hoe dichtbij deze toekomst is.

Over VNMI
VNMI is in 2000 opgericht als brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen
en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in
Nederland gevestigde metallurgische industrie. Dat zijn bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of
meer medewerkers. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland
circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en een exportwaarde van 6 miljard euro (Nyfer, 2012) op
jaarbasis.

Locatie
VNMI-lid Nyrstar, Hoofdstraat 1, in Budel-Dorplein, Noord-Brabant.

Programma
11.30 – 11.45 uur

Ontvangst & welkomstwoord voorzitter VNMI

11.45 – 12.10 uur

Presentatie gastheer Nyrstar

12.10 – 12.45 uur

Presentatie Metalot

12.45 – 13.00 uur

Lunch

13.00 – 13.30 uur

Presentatie TU Eindhoven

13.30 – 15.00 uur

Rondleiding Nyrstar & afsluiting seminar

15.00 – 17.00 uur

Huishoudelijk (besloten) gedeelte (alleen voor VNMI-leden)

Let op: U kunt zich uitsluitend aanmelden via deze aanmeldlink.

