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Groene waterstof, 
de motor voor 
toekomstbestendig 
wonen. Onze toekomstvisie? 

Minimaal 1 miljoen 
Nederlandse woningen 
voorzien van een 
waterstof Cv-ketel.



Hoe zorgen we ervoor dat woningen 
in Nederland duurzamer worden 
zonder dat de gemeenschap voor 
torenhoge kosten komt te staan?
In Hoogeveen werken 22 respresentatieve partijen aan 
een innovatieve en construtieve optie voor alternatieve 
energievoorziening. Vanuit overheid, hoger onderwijs en 
bedrijfsleven zijn wij vereenigd in het consortium 
Waterstofwijk Hoogeveen. 



Plaatsing, Infrastuctuur en Opslag 
bij demonstratieproject in 

nieuwbouwwijk Nijstad-Oost

van plan
naar praktijk
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Met
verenigde 
kracht, 

Fase 1: Nijstad Oost
100 woningen

Fase 2: Erflanden
1100 woningen

Fase 3: Centrale Ten Arlo
H2  productie met lokaal 

opgewekte zonne energie

naar Een 
verantwoorde

 toekomst



Nijstad Oost

Erflanden

H2 centrale



Over Nijstad-Oost
• Geografische ligging net buiten Hoogeveen
• Voormalig industriegebied voor zandwinning
• Landschappelijke ontwikkeling met combinatie 

van innovatief wonen en recreëren
• Gunstige ligging leent zich goed voor creëren van 

een overzichtelijke en gecontroleerde omgeving
• Gebied wordt voorzien van gasleidingen met 

benodigde apparatuur



Next steps
Implementatie in de naastgelegen Vinex-wijk Erflanden is eerste 
vervolgstap. Voor 2022 is de doelstelling om 1100 woningen te 
voorzien van groene waterstof als duurzame energiebron.

›››››

›››››



2019 2020 2021 2022

Waterstofplannen 
klaar

Realisatie Nijstad-Oost

Planningsfase 
waterstofwijk Eerste blok van 10 a 20 

woningen naar 
waterstof Cv-ketel

Plan fase Erflanden

Tijdlijn 
short-term



2030 2040 2050

De gaswinning in 
Groningen stopt

Eerste 1,5 miljoen woningen
 van het aardgas af.

Hoogeveen CO� neutraal

7 miljoen woningen en 1 miljoen 
gebouwen van het aardgas af

Tijdlijn 
Long-term



Opbrengsten van het 
demonstratieproject

Een innovatieve waterstof Cv-ketel zonder CO2 uitstoot door een retrofit oplossing.

De technische ontwikkeling van een waterstof Cv met een plan voor een waterstof gasmeter. 

Juridische en organisatorische houvast door het ontwikkelingen van richtlijnen op het gebied van 

wetgeving, veiligheid, normering en certificering.

Gefundeerd advies voor ontwikkeling en vergroten van het maatschappelijk draagvlak.

Een economische spin-off voor het bedrijfsleven door een opschaalbaarheid tot ruim een miljoen 

woningen, alleen al in Nederland.

Een onderbouwde maatschappelijke kosten-/batenanalyse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Gerelateerde initiatieven in 
ontwikkeling waterstofenergie
• Waterstoftankstion Green Planet in de gemeente 

Hoogeveen bij het dorp Pesse. Vanaf eind 2019 in bedrijf.
• Transformatie voormalig aardgasverwerkingsfabriek naar 

duurzame energie hub in Emmen door NAM
• Opening groene waterstofinstallatie HyStock in Veendam 

door de Gasunie. Sinds 26 juni actief.



Wat we vragen van 
de landelijke politiek
1. Een open mind
2. Een mogelijkheid tot samenwerking
3. Financiële steun
4. Beweegruimte voor innovatie



Innovatieve 
plannen? Wij 
durven het aan. 
Jullie ook?


