
De groene waterstofeconomie in Noord-Nederland
Waterstof het nieuwe aardgas

Hydrogreenn- De Groene waterstof booster

Willem Hazenberg 15 sept 2021 Engie Eemshaven



HYDROGREENN Leden Status
HYDROGen Green Regional Energy Economy Network Northern Netherlands

• 420 directe leden
– 20 informatieve leden

• >200 organisaties
– 180 Direct
– 20 Informatief

LinkedIn groep is opgericht en heeft nu 381364 leden = +17 leden t.o.v. Juni 2021.
https://www.linkedin.com/groups/8674196/

Sleutel = OPEN INNOVATION PLATFORM

https://www.linkedin.com/groups/8674196/
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Global Overview

8361 2021 FE Global 
Hydrogen
Market Overview and 
What is driving it 
Joanne Sivanathan
Link

Nederland

https://firstelement.us2.pathable.com/meetings/virtual/xWTwEfkDjBvZQ9FDS
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Who are the players?

8361 2021 FE Global Hydrogen Market 
Overview and What is driving it Joanne 
Sivanathan
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Policy & Regulation



Nieuwe Documenten Nederland  

CE Delft Link RVO Link
Versie 1 Link

https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/04/CE_Delft_200427_Werk_door_groene_waterstof_investeringen_DEF.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/rapport-verdienpotentieel-elektrisch-vervoer-2020.pdf
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A8a8c2922-daa3-4cc1-9501-62f67320067c


Nieuwe Documenten Sept 2021

Link Rapport Link Rapport

https://www.hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/06/Hydrogen-Europe-Position-Paper-on-the-Fit-for-55-Package.pdf


Nieuwe Documenten Sept 2021

Link Rapport

IAE Rapport 
The Future of hydrogen

Medio Sept – oktober 
2021
Incl. bebouwde 
omgeving

Link Rapport

https://eto.dnv.com/2021
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ccbc3b01-7403-4c15-90a2-af11dfb92c62/Hydrogen_in_North_Western_Europe.pdf


KIWA “De Invloed van waterstof op de zachte 
materialen in RNB Gasdrukinstallaties

Waterstof_56_57dcf8c813.pdf (netbeheernederland.nl)

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Waterstof_56_57dcf8c813.pdf


Hyway27 – waterstof backbone

Link Nos

Link naar kamerbrief en de presentatie
HYWAY27 eindrapport

https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/c/s/amp.nos.nl/artikel/2387381-kabinet-gasunie-gaat-gasnetwerk-ombouwen-voor-waterstof-uit-windenergie.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/staatssecretaris-yesilgoz-zegerius-zet-eerste-stap-voor-ontwikkeling-landelijk-waterstofnet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/staatssecretaris-yesilgoz-zegerius-zet-eerste-stap-voor-ontwikkeling-landelijk-waterstofnet


Ontwikkeling transportnet voor waterstof

Ontwikkeling transportnet voor waterstof | Tweede Kamer der Staten-Generaal

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z12290&did=2021D26500


Kamerbrief

Korte termijn industrie en mobiliteit en 
langere termijn bebouwde omgeving en CO2 vrij regelbare stoomopwekking.



Event: Louwman Groningen efficiency toer 19/9/21

H2Rijders.nl organiseert samen met Louwman Groningen en Groenewold-
Dijkhuizen de Groningen Efficiency Tour voor H2 rijders!
Naast gezelligheid en het ontdekken van een aantal mooie locaties in 
Groningen is de uitdaging om tijdens deze trip het laagste verbruik met jouw 
waterstofauto te scoren!
Programma
• 11:00 ontvangst bij Louwman Groningen, Moermanskweg 3, 9723 HM 

Groningen
• 12:00 rijdersbriefing
• 12:30 start Louwman Groningen Efficiency Tour
• 15:00 finish bij Green Planet, Buitinge 2, 7933 TZ Pesse, drankje en 

prijsuitreiking
• 16:00 einde
Deelname is mogelijk voor rijders met een Toyota of Hyundai waterstofauto. 
Neem je partner mee en beleef een heerlijke zondagmiddag in Groningen 
en ommelanden!
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Metrics Cost- Scale up can make low-carbon 
hydrogen competive – IEA 2021
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Waterstof tankstations omvang

• Plaatje neer zetten van 4 verschillende concepten in Duitsland van S-X- XL H2 
tankstations



Waterstof tankstations in Noord Nederland

Green Planet Pesse is in testfase en gaat 6 oktober het project 
afronden en 100% operationeel gaan.

Holthausen (Groningen) gaat  we vanuit  Q4 2021 operationeel. 
Bouw is gestart. 

Shell waterstofbusstation Groningen is operationeel.   
6 slow-fill waterstof tankstations zijn bouwkundig nagenoeg gereed 
bij maar wachten op laadste vergunningen hopen nog op 2020 
(deels) operationeel. Assen bij Resato dec operationeel.



Pesse Tijdlijn

• Aanvraag 2017
• Subsidie rond 2018
• Verwacht operationeel 2019
• Gemeenteraad goedkeuring 28-10-2020
• Testbedrijf vanaf Juli 2021
• Publiek Operationeel 6 oktober 2021

Link

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164414/Raad-Hoogeveen-aan-zet-in-uitbreidingsplan-tankstation-Green-Planet


Defensie Marine – uitvraag voor een mobiel 
tankstation. 



Hive.Mobility krijgt eigen plek

Vier mobiliteitsprojecten uit het provinciaal programma ontvangen financiering vanuit 
Nationaal Programma Groningen. Het betreft het Hive Mobility Center, vijf fieldlabs voor 
autonoom vervoer, de ombouw van twee Qliner lange afstandsbussen naar waterstof en een 
uitstootvrije acht-persoons rolstoeltoegankelijke OV-bus op waterstof. Gedeputeerden Nienke 
Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk hebben, samen met de partners Hive.Mobility, OV-bureau 
Groningen Drenthe en Qbuzz, de projecten gepresenteerd. 
Voor de vier projecten is bijna € 10 miljoen beschikbaar vanuit Nationaal Programma 
Groningen. 

Hive.Mobility krijgt eigen plek
Op de Zernike Campus in Groningen krijgt Hive.Mobility met het Hive Mobility Center een eigen 
locatie. Het centrum is hét voorportaal voor het versterken en promoten van slimme en groene 
mobiliteitsinitiatieven en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Het wordt een plek waar 
professionals hun kennis en toepassingen delen en doorontwikkelen, studenten onderzoek doen of 
worden opgeleid en medewerkers zich laten bij- of omscholen. 



Onderwijs ontwikkelingen

MBO Drenthe College gaat Practoraat waterstof in Industrie opzetten vanaf okt. 2021

Er loopt onderzoek in de regio Emmen naar een Human Capital t.b.v. 
Waterstofcampus.

Technasium programma – Slimme handen en Knappe Koppen. In Noord Nederland 
betreft dan 5.161 leerlingen op 17 technasiumscholen. Henk Lukken is regisseur 
technieknetwerken.

Hanze (waterstofbooster) werkt aan ontwikkeling 5 dagdelen module “Waterstof: 
ontwerpen van veilige- en certificeerbare installaties” in werkpakket 4.2



vraagverkenning rondom ‘human capital, kennisontwikkeling 
en R&D’ i.r.t. GZI Next/Energietransitie
Ook de Regio Campus-ontwikkeling in Emmen/ZO Drenthe en de samenwerking Universiteit van het Noorden 
(in Emmen nu reeds intensief op het gebied van Chemie) is hierbij van belang. 
. Opdrachtgever Verkenning is: gemeente Emmen en provincie Drenthe.
Hieronder een aantal punten, als samenvatting, uit de presentatie ‘Regionale kennisbundeling met 
internationale spin-off’ en als richtlijn voor de vraagverkenning:

Draagvlak en eigenaarschap bedrijfsleven, kennispartners en overheden ten aanzien van dergelijke agenda-
onderdelen (Groene energie/GZI-Next): basis voor een regionaal ecosysteem energie;
Agendavorming: urgente thema’s stakeholders bedrijfsleven en maatschappelijke kennisorganisaties > 
energietransitie;

• Inhoudelijke thema’s rondom (de verwaarding van) waterstof en groen gas en reststoffen die dit 
oplevert (het circulair maken)

• Vertaling naar R&D, kennisontwikkeling en scholing (human capital).
Meerwaarde in het bundelen van krachten en in het voeren van een gezamenlijke agenda;
Welke agenda-onderdelen een logische landingsplek hebben in regio rond Emmen;
Hoe men deze agenda-onderdelen wil bereiken.



Onderwijs Technasium

In Noord-Nederland zijn 17 Technasiumscholen (met 5.161 leerlingen vanaf leerjaar 
1 in 20/21) bezig met:
• (Door)ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) 

bètawetenschappen en onderhouden contact met geïnteresseerde 
onderwijsinstellingen

• Coördinatie van de invoering van het technasiumonderwijs
• Bewaken van de kwaliteit van het technasiumonderwijs
• Samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal
• Met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en 

onderwijsontwikkelaars
• Vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de 

(technische) bètawetenschappen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau



Onderwijs Ozone modules energy college

oZone

Module 4 opslag is er nu bijgekomen

https://new.ozone.nl/


H2 New Energy Regatta ’21, Startplek in Groningen

https://www.newenergycoalition.org/new-energy-regatta-2021/
Op vrijdag 24 september vaart tijdens de Solar Races in Groningen voor het eerst een waterstof-
raceboot mee. Deze jaarlijkse Solar Race op het water is omgedoopt in ‘New Energy Regatta’! Het is 
een inspirerende manier om technische innovaties in energie te koppelen aan onderwijs, praktijk en 
sport.
Pre-racing Day Voorafgaand aan de race is op donderdag 23 september bij EnTranCe | Zernike Groningen 
een voorbeschouwing met botenkeuring. Deze pre-racing day wordt verder ingevuld met onderstaand 
programma.

https://www.newenergycoalition.org/new-energy-regatta-2021/
https://www.en-tran-ce.org/


H2 New Energy Regatta ’21, Startplek in Groningen

https://www.newenergycoalition.org/new-energy-regatta-2021/

23-sept-2021
13.00 – 14.00 uur | Energy Lecture van
New Energy Academy: Hydrogen – from sea to school (alleen via livestream)
15.00 – 16.30 uur | Rondetafelgesprek: energietransitie in bedrijf en onderwijs
onder begeleiding van voormalig Olympisch zeilster Marcelien Bos – de Koning 
(op locatie EnTranCe, vol=vol en via livestream)
24-sept-2021

https://www.newenergycoalition.org/new-energy-regatta-2021/
https://newenergyacademy.org/calendar/new-energy-regatta/
https://www.newenergycoalition.org/events/ner-rondetafel/


H2 Hydrogen Technology Bremen 20-21 oktober

Register - Hydrogen Technology Conference & Expo (hydrogen-worldexpo.com)
Hydrogen Technology Expo Europe 2021 (trans-globalevents.com)

https://www.hydrogen-worldexpo.com/register/
https://events.trans-globalevents.com/hydrogentechnologylz/lz.aspx?p1=MJNDUxMzM5NlM1MTpDQzA4RDlGRkQzQUE5MEY5QjExREUxN0UxQURCNTQ4MA%3d%3d-&CC=&p=0


100 Waterstof CV-ketels aanbesteed

De Tender periode is afgerond en er is 1 
firma geselecteerd om de honderd ketels te 
leveren aan de Gemeente Hoogeveen.

Naam winnaar aan bestreding is nog niet 
vrijgegeven.



Waterstof Tiny house on Tour
Het Waterstof Tiny House gaat on tour in Zuid- en Oost-Drenthe 
vanaf 14 sept! Je ziet hoe waterstof als brandstof in woningen te 
gebruiken en hoe circulair bouwen in de praktijk werkt. Studenten 
van het Alfa-college in Hoogeveen hebben de duurzame woning 
mede ontwikkeld en gebouwd. #OVIVHJ #krachtvanderegio
bit.ly/3z7fcQD

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523OVIVHJ%26src%3Dhash&data=04%7C01%7Cwillem.hazenberg%40stork.com%7C6389e8a5cec64812c12408d976980b7d%7C40fc5994400545ba98c6192803c2299a%7C1%7C0%7C637671217660674067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q7zVprUy8hHDmS0w6CdDy%2BcXz6c9cpkL97FIoEscyUA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523krachtvanderegio%26src%3Dhash&data=04%7C01%7Cwillem.hazenberg%40stork.com%7C6389e8a5cec64812c12408d976980b7d%7C40fc5994400545ba98c6192803c2299a%7C1%7C0%7C637671217660674067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PGtIhHquUkW3yfSJVdz4vl4Xp7sK1EZUt8GbjKFP9BE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.co%2F4ipHY05j6M&data=04%7C01%7Cwillem.hazenberg%40stork.com%7C6389e8a5cec64812c12408d976980b7d%7C40fc5994400545ba98c6192803c2299a%7C1%7C0%7C637671217660684012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WydSgCEleRF2xyPuSNqe4N%2BWCguY1iIG6PsW0FerT9I%3D&reserved=0


Hoogeveen – Nieuws in India Link 9/21

https://fuelcellindia.in/september-edition/


De vierde podcast die “Alles over waterstof” samen met 54events BV opnemen voor 
de #DutchHydrogenDays in oktober, staat online. Deze keer over de duurzame 
woonwijk in #Hoogeveen waar ze woningen met behulp van #waterstof willen gaan 
verwarmen.

Met Kees Boer, Willem Hazenberg MBA EUR ING RI en Frank Mietes

https://lnkd.in/epU2n736

30 minuten interview  - aug 2021

https://www.linkedin.com/company/54events/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=dutchhydrogendays&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6840903625766694912
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hoogeveen&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6840903625766694912
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=waterstof&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6840903625766694912
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAhMYNgBHPkTfdIwyFEmsuDt5vbtZgr5Hiw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAACAMWMBUbYx6zENKygLAV7lForSYphAHeQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFzhdgBhD6UU6-q5vH5RJ5iBcWqgzN0Zlw
https://lnkd.in/epU2n736


IDIC Nederlandse Hydrogen Valley Summer School



Agenda items Q4/2021

2021 sept 19 Louwman Groningen 
efficiency toer

2021 sept 23-24  New Energy Regatta 
Groningen

2021 – Oktober 4-6 World hydrogen leaders 
conference Amsterdam

2021 – Oktober 7-8 Wind meet Gas Groningen

2021 November 18 Hydrogreenn Bijeenkomst

https://www.newenergycoalition.org/new-energy-regatta-2021/
https://www.worldhydrogencongress.com/
https://www.windmeetsgas.com/
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Willem.hazenberg@stork.com

mailto:Willem.hazenberg@stork.com

	Hydrogreenn- De Groene waterstof booster
	HYDROGREENN Leden Status
	Global Overview
	Who are the players?
	Policy & Regulation
	Nieuwe Documenten Nederland  �
	Nieuwe Documenten  Sept 2021
	Nieuwe Documenten  Sept 2021
	KIWA “De Invloed van waterstof op de zachte materialen in RNB Gasdrukinstallaties
	Hyway27 – waterstof backbone
	Ontwikkeling transportnet voor waterstof
	Kamerbrief
	Event: Louwman Groningen efficiency toer 19/9/21
	Metrics Cost- Scale up can make low-carbon hydrogen competive – IEA 2021
	Waterstof tankstations omvang
	Waterstof tankstations in Noord Nederland
	Pesse Tijdlijn
	Defensie Marine – uitvraag voor een mobiel tankstation. 
	Hive.Mobility krijgt eigen plek�
	Onderwijs ontwikkelingen
	vraagverkenning rondom ‘human capital, kennisontwikkeling en R&D’ i.r.t. GZI Next/Energietransitie
	Onderwijs Technasium
	Onderwijs Ozone modules energy college
	H2 New Energy Regatta ’21, Startplek in Groningen
	H2 New Energy Regatta ’21, Startplek in Groningen
	H2 Hydrogen Technology Bremen 20-21 oktober
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	IDIC Nederlandse Hydrogen Valley Summer School
	Agenda items Q4/2021
	Dianummer 33

