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➔   Hoe ziet de toekomstige 
waterstofinfrastructuur eruit  
op Goeree-Overflakkee?

➔   Terugblik op een intensieve tijd!
➔  H2GO Roadmap

Dit is de vraag die aanleiding is geweest 
voor een stageonderzoek van Dirk Boerhout, 
MSc student Geographical Information 
Management & Applications (GIMA) in 
opdracht van Geodata Consultancy Sweco. 

In dit onderzoek worden verschillende 
tracés op het eiland onderzocht, alsook 
een verbinding met het Haven Industrieel 
Complex. Ook is gekeken naar twee 
verschillende soorten pijpleiding met de 
daaraan verbonden kostenprofielen.  
Ook geeft het onderzoek antwoord op de 
vraag hoe groot het waterstof potentieel aan 
vraag en aanbod zou kunnen zijn. Dit zijn 
belangrijke vragen die beantwoord moeten 
worden om vervolgstappen te kunnen  
zetten in de realisatie van gebruik en 
productie van groene waterstof op het  
eiland Goeree-Overflakkee. 

Hoe ziet de toekomstige
waterstofinfrastructuur eruit 
op Goeree-Overflakkee?
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Lokale Infrastructuur: Geo-Data
In de GIS-omgeving worden Geo-

data gecombineerd met objecten, 

die ook invloed hebben op de loop 

van het tracé. 

De figuur rechts toont bijvoorbeeld 

de ligging van de bestaande 

aardgas transportinfra en ook de 

locatie van de H2GO projecten.

Vraag

30

Scenario’s systeemstudie Zuid-Holland

Conclusies
• Uitgaande van Scenario Europese 

sturing wordt er 5.901 ton waterstof 
per jaar verwacht. 

• Voornamelijk in de gebouwde 
omgeving, verspreid over het hele 
eiland. Ontwikkeling van een lokale 
waterstof infrastructuur zal nodig zijn 
om efficiënt aan de vraag te kunnen 
voldoen.

• Exclusief projecten H2GO

H2 ton/jaar
2050 
Europese sturing

Landbouw 0
Industrie 167.6
Gebouwde omgeving 4.042
Mobiliteit 1.692
Totaal 5.901

https://h2goeree-overflakkee.com/
https://h2goeree-overflakkee.com/hoe-ziet-de-toekomstige-waterstofinfrastructuur-eruit-op-goeree-overflakkee/
https://h2goeree-overflakkee.com/


Terugblik op een 
intensieve tijd!

We mochten rondkijken op een 
nieuwgebouwde kotter. Dit op 
uitnodiging van de leden van 
projectgroep Scheepvaart (video).  
Wat ons bezoek zo ontzettend 
interessant maakte, is dat dit schip 
met de nieuwste technieken uitgerust 
is; natuurlijk ook op het gebied van 
duurzaamheid. Helaas nog niet met 
het gebruik van waterstof, want zover 
is het nog niet. Dit alles is ook nog 
eens gerealiseerd door bedrijven op 
Goeree-Overflakkee, die bijna allemaal 
gevestigd zijn bij de Stellendamse 
Binnen- en Buitenhaven. 

Dit bezoek was een mooie afsluiting van 
onze samenwerking. Met enorm veel 
enthousiasme en plezier hebben wij 
samengewerkt aan de ondersteuning van 
het mooie, innovatieve H2GO Programma. 
Nu is voor ons beiden de tijd gekomen 
om een stapje terug te doen en een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. 

Per 1 maart 2022 stoppen wij als 
programmateam van het H2GO 
Programma. Op deze plek willen wij 
iedereen heel hartelijk bedanken 
voor alle betrokkenheid en support 
tijdens de overleggen en individuele 
gesprekken. Binnen H2GO is een 
geweldig potentieel en enorm veel 
energie om op Goeree-Overflakkee 
waterstofprojecten te realiseren.   
We hebben er alle vertrouwen in dat 
er snel een nieuw team komt dat het 
H2GO programma in een nieuwe opzet 
verder zal brengen.  

Nogmaals ontzettend bedankt voor 
de prettige samenwerking, plezierige 
contacten en ontmoetingen. Iedereen 
heel veel succes toegewenst voor de 
(waterstof)toekomst!
 
Vriendelijke groeten,
Tineke Keuzenkamp,
Gerdien Koese
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Na twee jaar van bijna volledig thuiswerken (zoals 
dat overigens voor bijna iedereen geldt) brachten 
Gerdien en Tineke op donderdag 17 februari een 
bezoek aan de Stellendamse Binnenhaven. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJaxzhDhIdY
https://h2goeree-overflakkee.com/terugblik-op-een-intensieve-tijd/
https://h2goeree-overflakkee.com/


Copyright © 2022 Provincie Zuid-Holland

       LEES VERDER

Sinds 2018 wordt er gewerkt 
aan diverse projecten van 
het H2GO programma. 
Alle projecten hebben 
hetzelfde doel: onderzoek 
en/of realisatie van groene 
waterstofprojecten op het 
eiland Goeree-Overflakkee. 

In de afgelopen jaren 
zijn er bij alle projecten 
grote stappen gezet. Al 
deze ontwikkelingen zijn 
nu overzichtelijk in beeld 
gebracht in deze H2GO 
Roadmap. 

In deze Roadmap is per 
project inzichtelijk gemaakt 
wanneer welke mijlpalen 

H2GO 
Roadmap

zich voordoen en hoe alle projecten zich tot elkaar 
verhouden. Deze Roadmap is niet definitief, maar 
zal meebewegen met de ontwikkelingen binnen 
de projecten. De projecten zullen ieder kwartaal 
rapportages opleveren van de doelen van de 
projecten, die vervolgens in de Roadmap zullen 
worden opgenomen. 

HUB

Energiepark Oude-Tonge

Landbouw

Scheepvaart

Stad Aardgasvrij – Hydrogen City

InnovaHub

PTO (Productie, transport & opslag)

Onderwijs

Initiatiefase

Definitiefase

Ontwerpfase

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase � = Belangrijke kritische succesfactoren
 � = Financiering
 � = Verbinding met H2GO partnersRoadmap  � = Opschaling

 � = Belemmering in infrastructuur

LEGENDA

Mobiliteit

Hydrogen Windfarm Van Pallandt

20222021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

� Vergunning 
     technische ruimte

� Subsidie toekenning � PTO maakt case    
     interessanter

� In gesprek

� Geen
� Zicht op financiers

� Zicht op financiers

� LOI voor nieuwbouw 
     reder

� Tijdslijn
     vraag & aanbod

� Contract voor   
     nieuwbouw schepen 
     getekend � Andere schepen

     in Stellendam
� 2030: Grotere  
     kottervloot

� Infrastructuur voor  
     bunkeren gerealiseerd

� Voor opschaling van   
    meerdere schepen

� In gesprek

� Geregeld

� Mobiliteit

� PTO

� Verbinding
     landelijke    
     infrastructuur

� Beschikbaarheid
     bestaande    
     infrastructuur

� In gesprek
� Geregeld

� Aanbod van H2 
     (produktie)  
� Vergunning verlening

� Geregeld

� Vraag naar H2

� (Indicatieve)   
     waterstofprijs

� Samenwerkings-
     overeenkomsten

� Vergunning

� Realisatie

� Volledig operationeel

� Overleg lijn 4 mbo-opleidingen-
     voorlichting leerlingen gl/tl

� Technolba onderdelen & 
     materialen en samenwerking 
     bedrijven benoemen

� Voldoende leerlingen
    & zichtbaar in    
     beursvloer

� In gesprek � Geregeld

� In gesprek � Geregeld

�  Opschalen naar wijk   
      van 100 woningen

� Beperkte
    netaansluiting
    wegens lokale
    netcongestie

� Vertalers naar    
    onderwijsprogramma's

� Vertalers naar    
    onderwijsprogramma's

� Vertalers naar    
    onderwijsprogramma's

� Aanbod van H2

� Vraag naar H2

� Leveringszekerheden   
     onderdelen

� Geregeld

� opleiding installateurs
     krijgt vorm

� Tanken H2

     juli 2022

� Vraag
     naar H2

� Aanbod van H2

� In gesprek � Afzet PTO

� Afzet Stad
    Aargasvrij�  Stad Aardgasvrij

      15 megawatt

�  Stad
      Aardgasvrij
      operationeel� Vergunningen aanpassen

� definitieve afzet    
    contracten

� Vergunning
     verlening � Aanbod

     van H2� Vraag naar H2

� Elektrolyseer 
     operationeel maart 2023
� Vergunning verlening

� Vergunningen

� Subsidies

� Zicht op financiers
� In gesprek � Geregeld

� Mobiliteit

� Stad Aardgasvrij

�  Ontwikkeling 
      Martina Cornelia

� Aanbod van H2

� Infrastructuur voor 
     definitieve aanvoer H2

� Basisontwerp klantvraag

� Aansluitingsmogelijkheid
     partner voor aanleg/beheer

       H2GOEREE-OVERFLAKKEE.COM

https://h2goeree-overflakkee.com/
https://h2goeree-overflakkee.com/h2go-roadmap/
https://h2goeree-overflakkee.com

