Beste Hydrogreenn leden,
De vakantieperiode ligt alweer achter ons en iedereen is weer druk bezet. Sommige
mensen moesten zelfs even wennen om weer meer op locatie van hun werkgever te zijn.
Inmiddels is de eerste fysieke Hydrogreenn-bijeenkomst bij ENGIE in de Eemshaven
geweest. Er is weer een kleine serie vouchers goedgekeurd door de
beoordelingscommissie. Uit de gesprekken met bedrijven komt niet altijd een pasklare
voucher, maar als resultaat soms ook nieuw nuttig inzicht, nieuwe netwerkcontacten
en/of projectideeën. De HBO-opleidingsmodule ‘Waterstof - Ontwerp van veilige en
certificeerbare installaties’ is nagenoeg af. Op MBO niveau worden al waterstof-modules
gedraaid. Het testnet voor waterstof van Rendo/Coteq/BAM is aangelegd in de proeftuin
van EnTranCe en kan nu ‘in bedrijf gesteld’ worden. De ringleiding waterstof op EnTranCe
is klaar en wordt binnenkort geopend.
Tjerk Jansma, projectleider
In slechts één dag je basiskennis op peil
Heb jij interesse in de mogelijkheden van waterstof? Dan is de training die op 12 oktober
2021 mogelijk iets voor jou! In slechts één dag krijg je alle basiskennis over waterstof
die je nodig hebt om jouw waterstofinnovatie of idee verder te krijgen. Opgeven kan nog
tot 1 oktober a.s., dus wees er snel bij. Lees meer
Hydrogreenn-sessie in Eemscentrale ENGIE
Niet te lang op elkaar wachten maar de vaart erin houden op alle vlakken. Dat was een
belangrijke conclusie van de succesvolle Hydrygreenn-sessie in de Eemscentrale van
ENGIE. Met dank aan ENGIE voor het goede gastheerschap en een inhoudelijk goed
programma. Lees meer

Waterstof Tiny House
Wonen is net als de energietransitie een belangrijk en actueel onderwerp. Het is dan ook
bijzonder om te zien dat deze twee onderwerpen tot een goede match en een concreet
resultaat hebben geleid: In Hoogeveen hebben overheid, het regionale bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen samen gebouwd aan een mobiel tiny house op groene waterstof,
volledig gemaakt met duurzame en circulaire materialen. Lees meer
17 november: save the date
De eerstvolgende bijeenkomst van Hydrogreenn is gepland voor woensdag 17 november
van 10.00 tot 14.00 uur in de Energy Barn op het EnTranCe-terrein in Groningen. Sinds
de laatste bijeenkomst op die locatie is er zoveel gebeurd, dat er opnieuw een heel
interessant programma kan worden samengesteld. Binnenkort volgt er meer informatie.

Documentaire National Geographic over watersstof
In de documentaire Waterstof, onze nieuwe energie? van National Geographic gaat
presentatice Anic van Damme op ontdekkingsreis naar de status van waterstof in
Nederland. Mogelijk interessant om terug te kijken en te zien hoe het onderwerp ter
sprake wordt gebracht. Lees meer

