
Boost jouw business 
met waterstof! 

Het project de Groene Waterstof Booster zoekt innovatieve MKB-bedrijven die willen innoveren 

met waterstof. Zowel starters als bestaande ondernemers die een H2-businesscase willen onder-

zoeken of al hebben én een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de waterstofketen in 

Noord-Nederland, of een aan waterstof gerelateerd product of dienst in de markt willen zetten. We 

kunnen je ondersteunen met ons netwerk, faciliteiten én onze voucherregeling!

Als mkb'er in Groningen, Fryslân of 
Drenthe kun je gebruik maken van de 
voucherregeling als je een innovatief 
idee hebt op het gebied van duurzame 
groene waterstof. Met deelname aan 
een vouchertraject bestaat de 
mogelijkheid om:
•  jouw waterstoftechnologie uit te 
 testen binnen onze test-, 
 demonstratie- en leeromgeving. 
 Daarvoor bestaan verschillende 
 faciliteiten.
• gebruik te maken van de 
 (waterstof)kennis en expertise van 
 onze partners.
• op zoek te gaan naar partijen om 
 samen een deel van de groene 
 waterstofwaardeketen in te vullen of 
 samen een product of dienst te 
 ontwikkelen.

Voorbeelden van innovaties die 
gebruik maken van de voucherregeling 
zijn:
• een verwarmingsketel die brandt op 
 waterstof.
• een AEM-electrolyzer die groene 
 stroom uit een zonnepark onder 
 wisselende omstandigheden omzet 
 in waterstof.
• een duurproef met een 
 warmtekrachtkoppeling-generator 
 op waterstof.
• een verkenning om van aardgas over 
 te stappen naar een op waterstof 
 aangedreven oven op zonne-energie.
• een elektrische touringcar laten rijden 
 op waterstof, rendabel voor lange 
 afstanden.

Hydrolite schema elektrolyse

Warmtekrachtkoppeling-generator (WKK)

Vraag nu een H-voucher aan 
Voor meer informatie zie achterzijde



• Grote H-voucher: 

 heeft een waarde van maximaal € 15.000, waarvan jezelf 30% van het bedrag inlegt.

• Kleine H-voucher: 

 heeft een waarde van maximaal € 5.000, waarvan jezelf 20% van het bedrag inlegt.

Het EnTranCe-terrein

Je krijgt dus een prachtige bijdrage 

vanuit het project, naast een 

relatief kleine eigen investering. 

Daarbij krijg je een scala aan 

testmogelijkheden en toegang tot 

een netwerk van diverse interes-

sante partijen en initiatieven die 

actief bezig zijn met innovatie in de 

waterstofketen. Onze voucher-

regeling is dus erg interessant en 

verdient zich snel terug voor jouw 

eigen business.

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste gesprek. Dat kan door het contact-
formulier op www.groenewaterstofbooster.nl in te vullen. Tijdens dit gesprek hebben we het 
graag over jouw idee, de haalbaarheid van de potentiële innovatie en stellen we jouw specifieke 
vraagstelling vast. Ook kijken we welke voucher binnen de regeling het beste bij jou past. Meer 
informatie vind je op www.groenewaterstofbooster.nl/onze-diensten 

Over de Groene Waterstof Booster
Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met 
Hanzehogeschool Groningen als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is 
gericht op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, dé 
energieproeftuin in Groningen. Onderdeel van het project is het verder 
brengen van innovatieve ideeën rondom waterstof. Kennisdeling is een 
essentieel onderdeel van het project.

De Groene Waterstof Booster wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een bijdrage uit het Europees Fond (EFRO).

H-vouchers

Je kunt een grote H-voucher of kleine H-voucher 

aanvragen. Deze staat voor een bedrag en is in-

zetbaar bij de partners van Groene Waterstof 

Booster  De ondernemer krijgt hiermee toegang .

tot kennis uit het consortium, de netwerken en de 

testfaciliteiten op het EnTranCe-terrein.


