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Metalot Concept (tot 2020)



Metalot tot 2020

Metalot Site
Industriële campus op gebied van circulair
gebruik van metalen en duurzame energie
❖ Bedrijven
❖ R&D organisaties
❖ Kennis instellingen

Metalot3C
R&D Centrum met focus op unieke ontwikkelingen
van wereldklasse op gebied van circulair gebruik
van metalen en energie. Hotspot waar partijen
samenwerken en bij elkaar komen op basis van een
open innovatie concept.

MetaWorks
Levert arbeidsplaatsen en leerplaatsen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Metaluon
Metalot’s experience centrum, waarin de historie
van Metalot (o.a. Nyrstar) wordt verbonden met 
het nu en de toekomstige ontwikkelingen

Metalot Nature 
Natuurpark rondom Metalot, ongeveer 1.000 ha 
groot, herontwikkeld voor omwoners en
studenten/medewerkers van de groene campus



Metalot tot 2020

Metalot Site→ Nyrstar Site
Industriële campus op gebied van circulair
gebruik van metalen en duurzame energie
❖ Bedrijven
❖ R&D organisaties
❖ Kennis instellingen

Metalot3C→ FEL, start Airpark
R&D Centrum met focus op unieke ontwikkelingen
van wereldklasse op gebied van circulair gebruik
van metalen en energie. Hotspot waar partijen
samenwerken en bij elkaar komen op basis van een
open innovatie concept.

MetaWorks
Levert arbeidsplaatsen en leerplaatsen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Metaluon
Metalot’s experience centrum, waarin de historie
van Metalot (o.a. Nyrstar) wordt verbonden met 
het nu en de toekomstige ontwikkelingen

Metalot Nature 
Natuurpark rondom Metalot, ongeveer 1.000 ha 
groot, herontwikkeld voor omwoners en
studenten/medewerkers van de groene campus



2020: Metalot Future Energy Lab
(FEL),  Airpark Cranendonck

Hal 707 m2, kantoor 154 m2, 6,4 m hoog



Nieuwe organisatie/structuur

Stichting
Metalot

Metalot
Holding BV

Metalot
Future 

Energy Lab

Eco-systeem ontwikkeling &  

beschermer IP van alle projecten

en namens alle partners 

Technische lab-ontwikkelingen

en opschalingen (TRL>3)

Bestuur (triple-helix)



Metalot FEL: een rijk ecosysteem

Metalot FEL voorziet de ‘missing link’ in de ontwikkeling van metaal en energie innovaties

Fundamenteel
onderzoek

Kennis instituten

Demonstreren & 
Opschaling
Metalot FEL

Toepassing & 
Business creatie

Metalot Sites
Markt

TRL 1-3 TRL 4-7 TRL 8-9



M3C Philip de Goeij en Jan 
VlassakHet Metalot Future Energy Lab is een research & development center gericht op revolutionaire 

ontwikkelingen in duurzame energie & circulair gebruik van metalen. Daarvoor worden met alle 
partners/leden nieuwe eco-systemen ontwikkeld, toekomstvisies gebouwd, projecten gestart en 
laboratorium studies opgezet en opgeschaald.

Thema's zijn: 

❖ Metal Fuels toepassingen in industrie en district heating
❖ Waterstof opwekking, opslag en toepassing (met name industrie)
❖ Innovatieve batterij-systemen en batterij recycling  

Ambitie: In 2024  is Metalot internationaal erkend centrum gebaseerd op unieke innovaties!

Metalot FEL



Metalot thema: Metal Fuels

Methane Iron Aluminium Aliminium Zirconium
Boron



TU/e lab: kleine schaal

20 W 2 kW 20 kW



FEL: Metal POWER (100 kW)



Metalot thema: Waterstof

❖Waterstof is essentiële toekomstige energiedrager → kern nieuwe duurzame chemie & andere 

energiedragers (bv. NH3, solar fuels)

❖Metal fuels: geproduceerd uit waterstof én complementair aan waterstof



Metalot thema: Waterstof

❖Metalot: waterstof productie systemen 

❖Metalot: waterstof applicatie systemen



Metalot thema: Waterstof

AMBITIE: centrale H2-HUB in Noord Brabant voor industrie en bebouwde omgeving

❖Opbouw van H2-infrastructuur in FEL → afgesloten ATEX ruimte

❖MRE project: marktvraag H2 en opbouw H2-consortium

❖Voorbeelden: metal fuel reductie, H2 productie uit Zn afvalstromen, Dutch Elecrolyser,…

→ Metalot H2 eco-systeem



Metalot thema: Batterijen

Batterijen voor grootschalige energie-opslag nog in kinderschoenen

❖FEL: Innovatieve batterij systemen, bv. liquid metal batteries en flow batteries



Metalot thema: Batterijen

Ambitie FEL:

❖Testen batterij systemen voor grootschalige opslag (industrie)

❖Spin-in-het-web van batterij recycling community voor 2nd life batterijen (Li-ion)



Dank voor uw aandacht!

Vragen?


