
 

Voorlopig programma 

Missie Cleantech Spanje 

3-7 oktober 2010 
 

 

Zondag 3 oktober: 
 Namiddag: aankomst Barcelona 
 Informele welkomstborrel en collectieve briefing 

 
Maandag 4 oktober: 

 Ochtend: individuele matchmaking met lokale partners op locatie 
 Middag: opsplitsing groep naar interesse voor (a) collectief bezoek aan nieuwe 

vliegveldterminal, één van de grootste thermische zonne-energieprojecten in Europa; 
(b) collectief bezoek aan ambitieus biomassaproject ¨La Marina¨  

 Netwerkborrel 

 

Dinsdag 5 oktober: 
 Ochtend: HSL sneltrein Barcelona-Madrid, stop in Tarragona. Opsplitsing groep naar 

interesse voor a) biofuel/biomassa fabriek in Tarragona en b) offshore windenergie in 
Delta regio met een rondleiding door betrokken specialisten 

 Middag: doorreis naar Madrid met aansluitend collectief bezoek aan centrum EFIKOS 

(Madrid), een nieuw en volledig duurzaam zakencentrum (speciale isolatie, 
energietoe- en afvoer, etc) 

 Einde middag: Economische briefing Spanje door Nederlandse Ambassade in Madrid 
 Vrije avond Madrid 

 
Woensdag 6 oktober: 

 Ochtend: collectief bezoek aan Abengoa hoofdkantoor, een van de meest 

vooruitstrevende bedrijven op het gebied van cleantech energieprojecten 
 Middag: Presentatie van Ecofys over duurzame energieprojecten in Spanje door 

Ecofys Spanje en een presentatie door Invest in Spain over de beschikbare subsidies 
voor buitenlandse cleantech leveranciers 

 Einde middag: Individuele matchmaking met lokale partners op locatie 

 Gezamelijk diner 
 

Donderdag 7 oktober: 
 Hele dag: Opspliting groep naar interesse voor (a) individuele matchmaking op CIS-

ES 2010, de belangrijkste solar conferentie in Spanje (kosten deelname voor eigen 
rekening); (b) collectief bezoek aan Iberdrola Renovables, marktleider in de wereld 
op het gebied van windenergie; (c) individuele matchmaking met lokale partners op 
locatie 

 Einde middag: eindevaluatie met deelnemers 
 Avond: Terugvlucht naar Amsterdam 

 

(Optioneel) Vrijdag: 

 Individuele matchmaking op de CIS-ES 2010 conferentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarpraxis.de/fileadmin/user_upload/Konferenzen/2010-10-21-CIS-ES/Dokumente/CIS-ES2010_Preliminary_program_engl.pdf
http://www.solarpraxis.de/fileadmin/user_upload/Konferenzen/2010-10-21-CIS-ES/Dokumente/CIS-ES2010_Preliminary_program_engl.pdf


 

Eerste CO2-vrije handelsmissie van Nederland uit de geschiedenis 

 

Bent u in voor een positieve actie voor het milieu? Uw reis naar en binnen Spanje heeft uiteraard 

haar impact op uw Carbon Footprint. Naast een beperking van die impact (de groep zal zich in 

Spanje verplaatsen tussen Madrid en Barcelona met de AVE, de hoge snelheidstrein), zal voor het 

eerst in de Nederlandse geschiedenis de complete CO2 uitstoot van de handelsmissie 

gecompenseerd worden door de aanplant van bomen.  

 

TRANSFER Consultancy schaft namelijk per deelnemer 5 Groasis Waterboxxen aan, en zal in uw 

naam 5 bomen planten. Deze nieuwe innovatie van de Nederlandse uitvinder Pieter Hoff wordt 

vanaf voorjaar 2010 grootschalig uitgerold in Spanje en voorkomt de noodzaak te irrigeren. Met 

een overlevingskans van 90% wordt van deze nieuwe plantmethode een revolutie verwacht in het 

herbebossen van het steeds droger wordende Spaanse landschap. Meer informatie: 

www.groasis.com. 

 

De Waterboxx zal na gebruik nog minimaal 9 jaar haar functie kunnen uitvoeren en zal na 2010 

gedoneerd worden aan boomplantorganisatie Plantemos para el Planeta. Hiermee worden in uw 

naam de komende 10 jaar dus in totaal 50 bomen geplant, ruim voldoende om de CO2 impact van 

uw reis volledig teniet te doen en zelfs een positieve milieubijdrage te leveren.   

 

http://www.groasis.com/

