
Beste Hydrogreenn leden, 

We zitten alweer aan het einde van 2021. Sinterklaas heeft het land net verlaten en we komen 

langzamerhand steeds meer in de sfeer van Kerst. Nog voordat we dit bijzondere jaar afsluiten 

sturen we je deze nieuwsbrief, om je op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen die 

van belang zijn voor de H2-ontwikkelingen. In het komende jaar willen we ons opnieuw 

inzetten voor het boosten van de energietransitie met gebruik van brandstof. En daarbij MKB-

ers enthousiast maken om die innovatie concreet te maken. Met onder andere een vernieuwde 

voucher, nieuwe interessante Hydrogreenn-bijeenkomsten en een congres. Voor nu wens ik je 

alvast fijne feestdagen en heel veel positieve energie in 2022! 

Mirjam Kramer 

regiomanager VNO-NCW MKB Noord 

en voorzitter werkpakket 2 Groene Waterstofbooster 

Online Hydrogreenn-sessie vanuit EnTranCe 

De eerste volgende Hydrogreen-sessie zijn we te gast bij EnTranCe. Met een goed inhoudelijk 

programma zijn alle deelnemers op 14 december weer up-to-date van wat er allemaal speelt 

op deze broedplaats van waterstofinnovatie. We kunnen dit evenement niet fysiek 

organiseren, daarom een online editie. Opgeven is nog mogelijk! 

Zet jezelf op de kaart! 

Binnen het project Groene Waterstofbooster gaan we aan de slag met een Noordelijke 

waterstofkaart. Hiermee willen we laten zien hoe groot het netwerk, de infrastructuur en het 

ecosysteem zijn. Wil je daar aan meewerken? Laat het dan weten door een bericht te sturen 

naar kramer@vnoncw-mkbnoord.nl 

Nienke Homan gaat zich inzetten voor de wereldwijde energietransitie 

Gedeputeerde Nienke Homan heeft de Groningse provinciale politiek ingeruild om zich nu in 

te gaan zetten voor de energietransitie. Over deze nieuwe stap in haar carrière sprak zij met de 

Dagblad van Noorden. We wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en hopen dat zij 

kan bijdragen om de grenzen te verleggen om waterstof als een goed groen alternatief op de 

wereldkaart te zetten. Lees het interview 

Drentse Ondernemer van het Jaar werkt met waterstof 

Fuhler Loon en Verhuur BV is op 24 november 2021 verkozen tot Drentse Onderneming van 

het Jaar 2021. Dit bedrijf in Emmen staat voor duurzaamheid, innovatie en 

oplossingsgerichtheid. Dat is concreet zichtbaar omdat zij als één van de eersten ter wereld 

een New Holland-tractor op waterstof hebben aangeschaft en gebruiken. Lees meer over de 

verkiezing en de winnaar op de site van Ik Ben Drents Ondernemer 

Ontwikkelingen Hydrogen Valley 

In Noord-Nederland zijn er vele mooie ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de 

ontwikkelingen rondom waterstof. Zo verscheen vanwege de European Hydrogen Week 2021 

in de Europese Unie een interessante video hierover met onder andere: Patrick Cnubben over 

de Eemscentrale en H2-bussen. Hij is projectleider en initiator Waterstof en LNG bij New 

Energy Coalition. Bekijk de video  

https://p.easydus.com/project/e2d01b80-bcb8-451e-b84f-604f4bcc8471/form/2?sig=ec53f81108a0dd4393c936020e10816d625df2470b290cef82a31be0e8690f99
mailto:kramer@vnoncw-mkbnoord.nl
https://dvhn.nl/groningen/Warmlopen-voor-waterstof-gedeputeerde-Nienke-Homan-verruilt-de-Groningse-zaak-voor-de-wereldwijde-energietransitie-27247649.html
https://ikbendrentsondernemer.nl/fuhler-loon-en-verhuur-bv-uit-emmen-is-de-drentse-onderneming-van-het-jaar-2021/
https://youtu.be/Pn2BZhnSAGw


Eerste woning aangesloten op ondergronds waterstofnet 

Nederland heeft met de eerste woning die aangesloten is op een ondergronds 

waterstofleidingnetwerk een wereldprimeur. Deze woning staat in Delft. De bewoners 

verwarmen hun woning en hun tapwater met waterstof. De woning is een onderdeel van 

ontwikkelingsproject H2@Home. Lees meer  

Geef jouw waterstofbusiness een boost 

Met die kop schenkt SNN aandacht aan de zeer interessante voucherregeling van Groene 

Waterstofbooster. Daarbij geven ze ook een mooi voorbeeld waarin ondernemer René Wit 

vertelt over de fiets op waterstof die hij ontwikkeld heeft. EnTranCe heeft bij de ontwikkeling 

een belangrijke rol gespeeld. Lees meer  

 
 

 

 

 

https://www.h2athome.nl/
https://www.snn.nl/nieuws/geef-jouw-waterstof-innovatie-een-boost

