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SPAIN MEANS INNOVATION - 3e editie  
VIRTUELE RONDETAFEL « SPAANSE 

WETENSCHAPPELIJKE DIPLOMATIE – NAAR EEN 
NIEUWE STEDELIJKE MOBILITEIT: NIEUWE 

ALTERNATIEVEN VOOR DE AUTO, DIGITALE 
TECHNOLOGIEËN EN INNOVATIES IN HET 

TRANSPORT »  

 
                

 

 
 
 

 Vindt plaats op 4 december van 11u00 tot  12u30, virtueel en in het Engels.  
 Onderzoekt de professionele en innovatieopportuniteiten tussen Spanje en 

België  op het gebied van elektrische mobiliteit.  
 Het is het derde evenement in het kader van het programma Spain Means 

Innovation dat als hoofddoel heeft de samenwerking tussen Spaanse en 
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lokale bedrijven te bevorderen voor de ontwikkeling van projecten in de 
BELUX.  

 
 
De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in het 
Koninkrijk België Cultu, en de Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in 
België en Luxemburg, met de samenwerking van het Centrum voor 
Technologische Industriële Ontwikkeling (CDTI) en het Spaans Bureau 
voor Wetenschap en Technologie (SOST) organiseren op 4 december vanaf 
11u00  een virtuele rondetafel over “Spaanse wetenschappelijke 
Diplomatie – Naar een nieuwe stedelijke mobiliteit: nieuwe alternatieven 
voor de auto, digitale technologieën en innovaties in het transport”.  
Het is een speciale editie van de “Mediodías de la Embajada” en het derde 
evenement in het kader van het programma Spain Means Innovation, een 
initiatief van de Kamer van Koophandel om de commerciële en professionele 
interesse te versterken van Spaanse bedrijven op lokaal niveau, in België en 
Luxemburg. 
 
Als onderdeel van het programma wetenschappelijke diplomatie en 
verspreiding van wetenschap, technologie en innovatie van Spanje in België, 
zal dit webinar de professionele en innovatieopportuniteiten 
onderzoeken tussen Spanje en België op het gebied van elektrische 
mobiliteit, vertrekkende van de samenwerking die het Spaans 
Technologisch Centrum  Ikerlan en het Belgische ingenieursbedrijf Avesta 
Battery & Energy Engineering (ABEE) hebben ontwikkeld, als voorbeeld van 
goede samenwerkingspraktijken in de sector van de e-mobility tussen de 
twee landen. 
Vanuit institutioneel oogpunt zal dit webinar eveneens kunnen rekenen op de 
deelname van de Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België, Beatriz 
Larrotcha Palma, en Mikaël Van Eeckhoudt, adviseur aan het Kabinet van 
Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Elke Van den Brandt, die het zal hebben 
over het regionaal programma Good Move en diens technologische  
implicaties. 
 
Het volledige programma kunt u hier raadplegen. Inschrijven doet u door een 
mail te versturen naar info@e-camara.com. 
 
Brussel, 30 november 2020 
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