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Het permanent plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is onwenselijk.  
De grond is niet meer bruikbaar voor voedselproductie, de bodem en het 
bodemleven gaan er op achteruit. Dankzij mobiele zonnepanelen kan 
landbouwgrond zowel voor voedsel- als energieproductie gebruikt worden,  
zonlicht en water bereiken hiermee de bodem wél.

In september 2021 wordt gestart met de bouw van een opvouwbaar en mobiel 
zonnepanelensysteem. De panelen worden gemonteerd op een onderstel met 
wielen. De gehele constructie verplaatst zich autonoom over het land. Doordat 
opgewekte energie dient als inkomstenbron voor het gebruikte stuk land is er 
ruimte om tegelijkertijd een gewas te telen dat biodiversiteit versterkt en de 
bodemkwaliteit verbetert. Zo komen mobiele zonnepanelen op landbouwgrond de 
opbrengst van de volgende productiegewassen juist ten goede.

Project Landbouw start met  
bouw mobiele zonnepanelen
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https://h2goeree-overflakkee.com/
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Inspirerende bijeenkomst  
H2GO Programma!
Begin dit jaar organiseerden we onze jaarlijkse partnerdag, mede in verband met 
de coronamaatregelen, in de vorm van een live Webinar. We kijken terug op een 
waardevolle bijeenkomst.  
 
Dit jaar hopen we elkaar weer fysiek te ontmoeten. Dat blijft wat ons betreft 
toch de meest fijne manier om elkaar te inspireren, kennis uit te wisselen en 
écht verbinding te maken. We kijken er dan ook enorm naar uit om op donderdag 
11 november 2021 u van 12:30 (inloop met lunch) tot 17:00 uur (inclusief 
netwerkborrel) te ontmoeten in Restaurant Zoet of Zout in Stellendam.

Deze bijeenkomst wilt u niet missen!
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Beginnend met een BSc 
Aardwetenschappen aan de UU en 
daaropvolgend de MSc GIMA, is een 
stage nu de laatste stap voor mijn 
afstuderen. Voor de zomer heb ik 
mijn scriptie onderzoek volbracht bij 
onderzoeksinstituut TNO in de context 
van het North Sea Energy program, 
getiteld: Network optimization in 
developing an offshore hydrogen 
pipeline infrastructure in the Dutch EEZ.  
 
Voor mijn stageproject zal ik een 
methode ontwikkelen om onder 
begeleiding van ruimtelijke data een 
nieuwe waterstof infrastructuur te 
plannen die aansluit op de backbone van Gasunie. Na eerst clusters van 
waterstof productie en consumptie in beeld te hebben gebracht,  
zijn omgevingsaspecten leidend en wordt met behulp van een eerder 
ontwikkelde tracé planner en multi-criteria analyse gewerkt naar een 
antwoord op de hoofdvraag: is er ruimte voor waterstof? 

Project PTO krijgt stagiaire 
Hallo iedereen, mijn naam is Dirk, ik ben geboren en getogen in 
Groningen stad en heb mijn studentenleven in Utrecht doorgebracht, 
waar mijn passie (naast gitaar spelen in mijn funky coverband Flexibel) 
voor GIS is ontstaan en doorgegroeid.
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RELEASE en het H2GO Programma
Het H2GO programma is sinds juli 2021 aangesloten bij RELEASE voor onderzoek 
naar Omkeerbare Grootschalige Energieopslag. Dit betreft een landelijke 
samenwerking tussen zeven universiteiten, vier hogescholen, 28 overheden, 
onderzoeksinstituten en industriële partners en ruim 40 onderzoekers. RELEASE 
heeft ruim € 10 miljoen financiering ontvangen van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wat is RELEASE?
RELEASE is eerste in zijn soort op dit 
gebied. Het streeft naar multidisciplinaire 
wetenschappelijke doorbraken om 
de systeemkosten van grootschalige 
energieopslagtechnologieën te verlagen. 
Het betreft een  project voor zes jaar met 
het plan om een innovatie-ecosysteem te 
creëren dat blijft gedijen, zelfs nadat het 
RELEASE-project in 2026 is afgelopen. 
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Interessante artikelen over H2GO 
projecten in Innovation Origins 
Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op 
innovatie, de economie van innovatie en de mensen erachter. In de zomerserie 
‘Nederland, waterstofland’ wordt gesproken met technici, wetenschappers en 
innovatieaanjagers over de huidige ontwikkelingen.

In een volgend artikel wordt geschreven 
over de toepassing van waterstof 
binnen de gebouwde omgeving. 
Volgens Silvan de Boer (Eneco) doe 
je dit “eigenlijk alleen in wijken waar je 
geen andere duurzame oplossingen kan 
bieden”. Isoleren, elektrificeren en hybride 
oplossingen zoals een waterstofketel in 
combinatie met een warmtepomp, noemt 
De Boer als eerste opties. “Maar sommige 
huizen zijn te oud of monumenten en dan 
is vaak groene waterstof of groen gas de 
enige, betaalbare, oplossing om van het 
aardgas af te gaan.” 

In een van de artikelen kunt 
u lezen hoe de agrarische 
sector aankijkt tegen waterstof. 
Jacob-Jan Dogterom, mede-
eigenaar van een akkerbouw- en 
bloembollenbedrijf: “Waterstof 
is een universele energie-drager 
waarmee ik alle processen in mijn 
bedrijf kan verduurzamen. Het kan 
brandstof voor mijn wagenpark zijn, 
warmte voor het drogen van mijn 
bloembollen en de aansturing van 
mijn machinale processen.”  
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