
   
Multinational Tupy neergestreken in Arnhem Energiestad
De ambassadeur van Brazilië in 
Nederland, Paulo Roberto França 
en de burgemeester van Arnhem, 
Ahmed Marcouch, openden onlangs 
het internationale hoofdkantoor van 
Tupy. Dat gebeurde in het bijzijn van 
de directie uit Brazilië, de eerste 25 
medewerkers van Tupy Materials 
& Components en Jan Van Dellen 
van The Economic Board. Directeur 
Ralph Wegener presenteerde de 
plannen van de multinational. Tupy 
is een belangrijke partij, die zich 
in Arnhem vestigt vanwege het 
economische ecosysteem rondom 
duurzame energie.

Tupy TMC is een multinational, waarvan 
het moederbedrijf is gevestigd in Brazilië. 
De jaaromzet van het bedrijf is 1,7 
miljard en er werken meer dan 19.000 
mensen. Tupy maakt motorblokken 
voor vrachtwagens ten behoeve van 
merken, zoals MAN Truck & Bus, Scania 
Nederland, Volvo Trucks, en DAF 
Trucks NV en de motorblokken van 
personenvoertuigen van onder meer AUDI 
AG en Mercedes-Benz AG. 

Waterstofsystemen vrachtwagens
Een aluminium gegoten motorblok 
is de core-business van Tupy TMC, 
maar het bedrijf investeert ook in 
waterstofsystemen voor vrachtverkeer en 
het recyclen van batterijen voor auto’s.  

In Arnhem welteverstaan. Directeur Ralph 
Wegener (tweede van rechts op de foto) 
presenteerde bij de opening van het 
bedrijf de ‘decarbonization strategy’ 
vanuit het kersverse, internationale 
hoofdkantoor in Arnhem.

Arnhem: technologische hubs
Tupy heeft voor Arnhem gekozen vanwe-
ge de nabijheid van klanten, de goede 
logistieke infrastructuur en belangrijke 
technologische hubs, zoals Industriepark 
Kleefse Waard (IPKW). Arnhem ontwikkelt 
zich razendsnel als moderne Energiestad: 
steeds meer bedrijven en onderzoeks-
centra centreren hun R&D (onderzoek- en 
testlaboratoria) hier om gezamenlijk te 
werken aan duurzame energieopwekking, 
-opslag en -transport en recycling. Vanuit 
Arnhem managet Tupy het internationale 
salesapparaat, de distributie en R&D voor 
de Europese markt. 

Recyclen batterijen auto’s
Tupy investeert in ‘vrachtwagens op 
waterstof’ en ‘het recyclen van batterijen 
voor auto’s’, en zoekt in Arnhem de verbin-
ding met de kennis hierover op IPKW en 
bijvoorbeeld bij de HAN, University of Ap-
plied Sciences. Op de vraag of Tupy een 
rol gaat spelen bij het verduurzamen van 
de scheepvaart – een Arnhemse ambitie 
– antwoordt directeur Ralph Wegener van 
Tupy: ‘Wie weet, zeker interessant om de 
mogelijkheden te onderzoeken!’

  
Veel knappe koppen nodig voor ontwikkeling laadinfrastructuur
Meewerken aan de mobiele 
laadinfrastructuur? Of nieuwe 
laadpalen en de impact op het 
net testen? Neem een kijkje bij 
onderzoekscentrum ElaadNL op 
Industriepark Kleefse Waard 
(IPKW) in Arnhem. Onder de noemer 
Plug in and Play wordt er kennis 
gedeeld, is er een Talent Pool en in 
januari gaat de versnelde opleiding 
Laadpaalmonteur van start.

ElaadNL is als onderzoeks- en 
testcentrum voor het slim en duurzaam 
opladen van elektrische voertuigen – 
auto’s én vrachtwagens - hét epicentrum 
van alle ontwikkelingen op het gebied 
van laadinfrastructuur in Nederland. 
Een mekka voor elektrotechneuten, 
engineers en ICT’ers. Met een Learning 
Community deelt ElaadNL de kennis, die 
er ontwikkeld wordt en worden er mensen 
opgeleid.
Hoewel Nederland een klein landje is, 
is het groot in kennis op het gebied 
van laadinfrastructuur. De eerste 
laadpalen, waaronder de prijswinnende 
LoLo, werden ontwikkeld in Arnhem. Bij 
ElaadNL is een standaard ontwikkeld, 
die wereldwijd het laden regelt: 
het Open Charge Point Protocol 
(OCPP). Elke laadpaalontwikkelaar 
en backofficeleverancier volgt deze 
standaard. Open standaarden 
zijn nodig voor de opschaling van 
laadinfrastructuur. Vanuit de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur wordt er hard 
gewerkt aan de realisatie van 1,8 miljoen 
laadpunten in 2030 in Nederland.

Versnelde opleiding laadpaalmonteur
‘In januari start er de versnelde opleiding 
Laadpaalmonteur. Die is in samenwerking 
met Technovium, onderdeel van mbo-on-
derwijsinstelling ROC Nijmegen, terugge-
bracht van 24 maanden naar 9 maanden’, 
vertelt Rutger de Croon, manager markt-
ontwikkeling bij ElaadNL. De opleiding 
vindt voor een deel plaats in het leslokaal 
van ElaadNL. De situering op IPKW met 
zijn industriële karakter gecombineerd 
met bedrijven op het gebied van e-mo-
bility en de energietransitie maken dit de 
plek van de toekomst.
‘Samen met diverse bedrijven, opleidings-
instituten en ondersteuning van SEECE 
en Connectr zijn we bezig hier een echte 
Learning Community te maken’, zegt Falco 
Pieters van SEECE (Sustainable Electrical 
Energy Center of Expertise). ‘Denk aan 
een Talent Pool, waardoor je bij verschil-
lende bedrijven projectmatig kunt werken 
als er opdrachten zijn waar jouw speci-
fieke kennis voor nodig is. We hebben 
ook regelmatig plaats voor stagiaires, 
afstudeerders en trainees.’
Deze activiteiten vallen onder de Plug 
in and Play-gedachte, verklaart Falco 
Pieters. ‘We willen meer mensen, sneller 
opleiden en de zaken zo eenvoudig mo-
gelijk maken. Waarom vier verschillende 
monteurs een laadpaal laten plaatsen als 
één het ook kan, omdat hij – of zij – een 
speciale opleiding heeft gevolgd? De 
mensen die van deze opleiding afkomen, 
studenten, herintreders, zij-instromers of 
statushouders, kunnen snel en adequaat 
werken. Die bouwen aan de toekomst.’
Nederland staat voor de uitdaging dat er 

vanaf 2030 alleen nog maar emissieloze 
auto’s mogen rijden. Falco Pieters: ‘Er 
komen nieuwe samenwerkingen en ont-
wikkelingen, er worden nieuwe algoritmes 
ontwikkeld, noem maar op. Allemaal hier 
op IPKW.’
‘We staan op het gebied van emissieloos 

rijden en energietransitie aan het begin 
van een geweldige ontwikkeling’, zegt 
Rutger de Croon. ‘Eerst maakten we ons 
druk over hoe we slim moesten ópladen. 
Nu is daar slim óntladen bijgekomen. We 
hebben heel veel knappe koppen nodig 
voor deze ontwikkelingen.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Falco Pieters (links) van SEECE en Rutger de Croon van ElaadNL. foto: Gerard Burgers
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Meer weten?
mail naar: info@techgelderland.nl
of bezoek onze website: www.techgelderland.nl

  
Na de havo aan de slag op mbo-opleiding autotechniek
Teun Fölker wil automonteur 
worden. Na de havo, begon hij 
aan de hbo-opleiding Technische 
Bedrijfskunde, maar dat was het 
niet. Hij wilde meer met techniek 
dóen. Het werd autotechniek. Nu 
volgt Teun Fölker met plezier de 
mbo-opleiding Technisch Specialist 
Voertuigen en Mobiele Werktuigen 
bij ROC Nijmegen.

Teun Fölker (20) uit Gendt heeft een 
duidelijke voorkeur voor auto’s met 
diesel- en benzinemotoren. ‘Een storing 
bij een elektrische auto los je meestal op 
via de laptop, je moet bijna elektricien 
zijn. Ik sleutel liever aan een auto’, zegt de 
tweedejaars student aan de mbo-oplei-
ding Technisch Specialist Voertuigen en 
Mobiele Werktuigen bij ROC Nijmegen.
Albert van der Voorn, vakdocent Auto-
techniek en mentor van Teun glimlacht 
en zegt: ‘Als je kijkt naar het wagenpark 
in Nederland is het aandeel elektrische 
auto’s een klein deel, zo’n 7 procent. Dat 
betekent dat jongens, die automonteur 
willen worden, naar hartenlust nog 15 tot 

20 jaar kunnen sleutelen. Maar natuurlijk 
gaat het op de opleiding ook over elektri-
sche voertuigen.’
De opleiding van ROC Nijmegen biedt een 
brede basis op het gebied van autotech-

niek. ‘Op stage in het eerste jaar van de 
opleiding zie je hoe het in de praktijk 
werkt’, constateert Teun Fölker. ‘Daardoor 
weet ik dat automonteur worden echt is 
wat ik wil.’ Zijn eerste stage liep hij bij een 

universeel garagebedrijf met auto’s van 
verschillende merken. Voor zijn volgen-
de stage, later dit schooljaar, gaat de 
student op zoek naar een dealerbedrijf, 
gespecialiseerd in enkele automerken.

‘Laatbloeier’ in de techniek
Teun Fölker is een ‘laatbloeier’ in de 
techniek. Hij volgde de havo en ging 
daarna naar de hbo-opleiding Technische 
Bedrijfskunde. ‘Eigenlijk wist ik na de 
havo niet goed wat ik moest gaan doen. 
Ik wilde iets met techniek doen. Vandaar 
dat ik voor een brede opleiding koos. 
Maar de hele dag op kantoor verslagen 
schrijven, vind ik niet interessant. Ik wilde 
graag iets met techniek dóen.’
In de coronatijd speurde Teun Fölker het 
internet af om een beter beeld te krijgen 
wat er op het gebied van technische op-
leidingen mogelijk is. ‘Het moest wel een 
niveau 4-opleiding zijn. Autotechniek leek 
me leuk en interessant.’ Albert van der 
Voorn: ‘De theorie doet Teun met gemak. 
In het eerste jaar moest hij nog wat han-
digheid in het sleutelen opdoen, dat gaat 
steeds beter.’

Ontdekken                             Kiezen                                Werken  

Docent Albert van der Voorn en student Teun Fölker. foto: Erik van ’t Hullenaar

Johnny Nijenhuis ontvangt het certificaat van de masterclass  
van Erik Folgering. foto: Gerard Burgers

De opening van het internationale hoofdkantoor van Tupy in Arnhem. foto: Tupy TMC

   
Masterclass: logistieke bedrijven vragen om slimme laadinfrastructuur
Slimme Systeemintegratie in 
Laadinfrastructuur luidt de titel 
van de eerste masterclass van 
Connectr en SEECE/HAN in Arnhem. 
Ruim dertig professionals uit de 
maakindustrie en de energiesector 
volgen de masterclass, waarbij een 
bezoek aan het onderzoeks- en 
testcentrum voor laadinfrastructuur 
van ElaadNL is inbegrepen.

Logistieke bedrijven vragen zich af hoe 
ze in de nabije toekomst hun elektrische 
vrachtwagens moeten opladen. Daarvoor 
is gelijkspanning (DC, hoge vermogens) 
nodig in plaats van de wisselstroom (AC, 
lage vermogens), waarmee personenau-
to’s worden opgeladen. De vraag is hoe 
de laadinfrastructuur voor gelijkspanning 
eruit gaat zien en wat voor gevolgen 
dat heeft voor het toch al zwaar belaste 
energienetwerk.
‘Er is veel interesse in de transportsector 
voor elektrisch rijden’, zegt Johnny Nijen-
huis uit Heino. Hij is zelfstandig consul-
tant en adviseert logistieke bedrijven over 
de overstap naar elektrisch vervoer. ‘Deze 
masterclass levert interessante inzichten 
op.’
Vier sprekers schetsen tijdens de master-
class Slimme Systeemintegratie in Laad-
infrastructuur de laatste stand van zaken 
als het gaat om efficiënte laadoplossin-

gen voor het toenemend aantal elektri-
sche auto’s, vrachtwagens en andere 
voertuigen. De kunst is de bestaande 
netcapaciteit zo efficiënt mogelijk te ge-
bruiken, benadrukt Thijs van Wijk, spreker 
en manager van het testlab van ElaadNL.

Versnelling energietransitie
Connectr werkt aan versnelling van tech-
nologische innovaties in de energietran-
sitie door toepassingen en opschaling 
ervan in de praktijk mogelijk te maken 
op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 
in Arnhem. SEECE (Sustainable Electrical 
Energy Center of Expertise) is een onder-
deel van de HAN, University of Applied 
Sciences en doet onder meer onderzoek 
naar smart grids, elektriciteitssystemen 
die zorgen voor een betere afstemming 
van vraag en aanbod van energie. 
Henri Overbeek is spreker en business 
developer bij Connectr - Energy Innovati-
on en gaat in op een aantal uitdagingen 
van de aanleg van DC-laadinfrastructuur, 
zoals netcongestie,  ruimtegebruik en 
verkeersveiligheidseisen.
Connectr en SEECE verzorgen een serie 
masterclasses over de versnelling van de 
energietransitie. De volgende masterclass 
op 12 december gaat over de Veilige Inzet 
van Batterijtechnologie. De derde master-
class gaat over Laadinfra en energieop-
slag in het trolleynet. 
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