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CONNECTRCONNECTR
ENERGY DEMO FIELD

DE PLEK OM JOUW INNOVATIE TE TESTEN, 
DEMONSTREREN OF VALIDEREN
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WELCOME TOWELCOME TO
CONNECTRCONNECTR
ENERGY DEMO FIELD
Technologische energie innovaties - zoals waterstof-, batterijtechnologie of laadinfrastructuur – 
dienen uitvoerig getest te worden voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De technologie 
waarmee gewerkt wordt vraagt om een goed ingerichte locatie waar veilig en met toegang tot de 
benodigde faciliteiten en utiliteiten getest kan worden. Connectr biedt deze veilige omgeving: 
het Energy Demo Field. Op deze locatie kun je jouw oplossing naar de volgende fase brengen en 
klaarmaken voor marktintroductie. 

Het Energy Demo Field is gelegen op het Industriepark Kleefse Waard. Het brandpunt waar de 
netwerken rondom waterstof, energieopslag en laadinfra technologie samenkomen. Het is dus niet 
alleen een testomgeving, maar ook een ideale plek om potentiële afnemers of partners uit te nodigen 
om de opstelling te tonen en hen te overtuigen. Wij helpen daar, met ons netwerk, graag bij. 

Onze partners
Het Energy Demo Field wordt gerund door een aantal partners die ieder een belangrijke bijdrage 
leveren aan het kunnen uitvoeren van een succesvolle test. 

- IPKW is de verhuurder van het Energy Demo Field en zorgt voor de faciliteiten.
- Veolia zorgt voor de benodigde utiliteiten en is het aanspreekpunt gedurende de testfase – van  
 planvorming tot afronding. 
- Brandweer en ODRA denken mee over het veilig uitvoeren van het testwerk.
- Connectr is gedurende het gehele proces de contactpersoon, Connectr verbind je aan het   
 netwerk en ondersteunt in de communicatie. 

Wat bieden we aan
Het Energy Demo Field bestaat uit een basisinrichting die aangevuld en uitgebreid kan worden 
op basis van jouw behoefte. Hieronder zijn de aanwezige en beschikbare faciliteiten en utiliteiten 
uiteengezet.

HET ENERGY DEMO FIELD BESTAAT UIT EEN 
BASISINRICHTING DIE AANGEVULD EN UITGEBREID 
KAN WORDEN OP BASIS VAN JOUW BEHOEFTE
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Connectr biedt aanvullend op jouw testwerkzaamheden:
- Mogelijkheid tot gezamenlijk exposure geven aan het testwerk dat wordt gedaan;
- Toegang tot het netwerk, de bijeenkomsten, events en communities;
- Gebruik maken van onze Connectr Shared Office om klanten of partners te ontvangen,   
 meetings te organiseren en te werken;
- Korting op masterclasses wanneer relevant;
- Kans om jouw vraagstukken in te brengen in het netwerk via de casetafel.

Flexibel

Control room met:
-     Water
-     Verwarming
-     Uitzicht op   
       testopstelling
-     Internet

Camerabewaking

Verlichting

Faciliteiten

Vast

Toegang tot shared 
office:
-     Vergaderen
-     Netwerken
-     Online call ruimtes

Toegang tot het toilet

Afzetting middels 
hekwerk

Aardpen t.b.v. aarding 
apparatuur

Blusmiddelen

Utiliteiten

Vast

Elektra

Flexibel

Waterstof in pakketten 
300 bar

Stikstof in pakketten

Koelwater

Demiwater

Perslucht

Kosten en voorwaarden
Voor het gebruik van het Energy Demo Field wordt de volgende bijdrage gevraagd: 
- € 2.000,- per maand voor huur locatie
- Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van (aan te vinken):

•  Control room
•  Camerabewaking
•  Verlichting 

- Levering van utiliteiten t.b.v. het uitvoeren van de testen worden in overleg met Veolia   
 geregeld en op basis van aansluiting en gebruik afgerekend. De prijzen per eenheid zijn   
 op aanvraag beschikbaar.

•  Waterstof per kg in pakketten
•  Stikstof per kg in pakketten
•  Demi water per m3
•  Koelwater
•  Elektriciteit 
•  Perslucht
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CONNECTR CONNECTR 
ENERGY ENERGY 
INNOVATIONINNOVATION
We staan wereldwijd voor een enorme verduurzamings-opgave. Om ons als land te houden aan 
internationale klimaatafspraken, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat geldt ook op regionaal 
niveau: voor een klimaat-neutraal Gelderland in 2050, is nú versnelling nodig.

Voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken. Dat geldt zowel 
voor technische oplossingen als voor human capital. Het sterke energiecluster in Gelderland biedt 
daartoe volop kansen. Om die kansen te verzilveren en om de benodigde schaalsprong te maken, 
moeten we blijven investeren in faciliteiten en samenwerking.  

Connectr is de concentrerende, verbindende enversnellende factor die hiervoor nodig is. Die zorgt dat 
we van de energietransitie economie kunnen maken. 

Europese hotspot 
Het is de ambitie om het zó goed te doen, dat onderzoek, onderwijs en bedrijfsinnovatie de regio tot 
een Europese hotspot maken. En dat Europa mee-investeert in de oplossingen die in de regio worden 
bedacht.

Innovation lab

Hotspot for collaboration 
and meeting

Shared facilities

For education, research 
and development

Innovation program

From concept development 
to upscaling

Core organization

Connects, accelerates and 
strengthens

Effect
A scale jump in the impact of 

the energy cluster on:

         Regional economy
         Energy transition
         Human capital 

Connectr focuses on:
Electrical power engineering
Electrochemical energy storage
Sustainable drive systems
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+31 (0)85 483 09 88 
info@connectr.nu 
www.connectr.nu

Connectr - Energy innovation
Industriepark Kleefse Waard - Gebouw KB
Westervoortsedijk 73 
6827 AV Arnhem

Ben je actief betrokken bij de energietransitie?  
En wil je een schaalsprong maken in omzet, klanten, kennis en/of kunde?  
Let’s Connect!

LET’S LET’S 
CONNECT!CONNECT!


