UItnodiging.

Bekijk de webversie

Aanmelden
Deelname aan het symposium bedraagt € 95,- per persoon (studenten halve prijs).

Programma
09.30 uur - Registreren, koffie, thee en binnenlopen

10.00 uur - Opening
Opening door Alexander Schnitger, voorzitter van de Dutch Aviation
Group.
Naast voorzitter van de DAG is Alexander Schnitger Directeur Boeing
Global Services (International Governement & Defense Europe and
Israel).

10.10 uur - Ontwikkelingen en duurzaamheid in de luchtvaart
Een bijdrage van Joris Melkert, docent Luchtvaartechniek, Education
Fellow en onderzoeker bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaartechniek
van de TU Delft.
Naast bovengenomede functie heeft Joris Melkert tal van nevenfuncties
als bestuurslid of adviseur en is hij vooral bekend als
luchtvaartdeskundige in de media.

10.35 uur - Hybrid Electric Propulsion-HEP als tussenstap naar
volledig elektrisch vliegen
Een bijdrage van Martin Nagelsmit, Progamma Manager Elektrisch
Vliegen van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
(NLR).
Martin Nagelsmit heeft onlangs met het NLR de eerste waterstof
aangedreven drone, in het luchtruim van Nederland laten vliegen.

11.00 uur - Pitch "Sparking the electric, autonomous revolution"
Eind 2017 bedachten verschillende ervaren Aerospace Engineering
studenten van de TU Delft het idee van een persoonlijk luchtvaartuig.
De "Silverwing" is het verhaal van gepassioneerde studenten die de
wereld hopen te inspireren.
Door hun ervaring en vaardigheden te combineren, willen ze
persoonlijke vluchten tot een realiteit maken en de Boeing GoFlyuitdaging zien te winnen.

11.05 uur - Pauze
Tijd om even de benen te strekken, koffie of thee te drinken, te
netwerken, naar buiten te kijken, je berichten te raadplegen, te laten
weten waar je zit en de tijd verder nuttig te besteden.

11.20 - Binnen tien jaar elektrisch vliegen van Teuge naar Londen
Een bijdrage van Meiltje de Groot van het Kenniscentrum Elektrisch
Vliegen Teuge - DEAC.
Daarnaast is Meiltje de Groot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
van Luchthavens, alsmede directeur van de luchthaven Teuge en
directeur van Twente Airport.

11.45 uur - Duurzaam vliegen
Een bijdrage van William Vet, Country Manager Benelux, easyJet.
"Het invoeren van een vliegbelasting zijn ‘slim’ noch ‘duurzaam’. Het
reduceert de mogelijkheid van luchtvaartmaatschappijen te investeren
in innovatie zoals genoemd in het sectorplan ‘Slim en Duurzaam’ en
moedigt niet de efficiencyvoordelen aan die goed zijn voor het milieu,
zoals het stimuleren van nieuwe (elektrische) vliegtuigen."

12.10 uur - Klimaatneutrale Luchthaven
Een bijdrage van Denise Pronk, Programme Manager Corporate
Responsibility, Royal Schiphol Group.
Denise Pronk is een veelgeprezen Sustainability Manager, die de klok
rond werkt met een visie dat duurzaamheid een integraal onderdeel van
het bedrijf is.
Aandachtsgebieden zijn het inbedden van duurzaamheid voor de lange termijn, de ontwikkeling
van gezamenlijke actieplannen voor het verduurzamen van de Nederlandse luchtvaartsector en
de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsplanning en controlcyclus.

12.35 uur - "En nu is het onze beurt !"

We hebben de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da
Vinci gevraagd om te komen met hun boodschap voor de toekomst.

12.45 uur - Afsluiting
De voorzitter van de Dutch Aviation Group, Alexander Schnitger, zal
de wrap-up van deze bijeenkomst verzorgen. Vragen beantwoorden
doet hij graag, maar om13.00 uur rond hij af en zal hij u uitnodigen om
tijdens de lunch nog wat na te praten.

13.00 uur - 14.00 Lunch

12.00 uur - 14.00 uur Live uitzending BNR Nieuwsradio (vanuit
Grand Hotel Huis ter Duin)

Aanmelden

Dutch Aviation Group
Postbus 33
2200 AA Noordwijk
www.dutchaviation.nl

Share

Tweet

Share

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@dutchaviation.nl toe aan uw adresboek.

