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In de afgelopen maanden heeft stagiair 
Dirk Boerhout namens Sweco binnen het 
PTO project een studie uitgevoerd. 

Hij heeft gekeken naar de inpassing van 
een lokale waterstofinfrastructuur op 
Goeree-Overflakkee en een verbinding 
met de geplande waterstof backbone van 
Gasunie. Verschillende  leidingen tracés 
zijn in kaart gebracht, wat een eerste 
visualisatie heeft opgeleverd van een 
mogelijke waterstof infrastructuur op en om het eiland. De verwachte vraag en 
aanbod van groene waterstof  zal vervolgens worden uitgekristalliseerd. Op basis 
hiervan kan een realistische waterstof infrastructuur doorberekend worden, wat 
voor netbeheerders gebruikt kan worden om te  onderzoeken of de bestaande 
gasinfrastructuur op het eiland hergebruikt kan worden voor waterstof transport. 

In januari presenteert Dirk zijn eindrapportage waarin de uitgewerkte scenario’s 
staan beschreven en waar wordt ingegaan op relevante beleidsvisies op nationaal 
en regionaal niveau. Hiermee levert Dirk Boerhout een waardevolle bijdrage 
aan het overkoepelende Productie, Transport en Opslag project van het H2GO 
programma. 

Studie naar waterstofinfrastructuur 
op Goeree-Overflakkee

https://h2goeree-overflakkee.com/
https://h2goeree-overflakkee.com/studie-naar-waterstofinfrastructuur-op-goeree-overflakkee/
https://h2goeree-overflakkee.com/
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Bouw mobiele 
opvouwbare 
zonnepanelen in 
Oude-Tonge vordert 
gestaag

Momenteel wordt in Oude-Tonge, 
Goeree-Overflakkee gebouwd aan een 
bijzondere innovatie in de landbouw: 
een mobiel, autonoom zonnepanelen 
systeem.  
 
Dankzij een subsidie van Innovation 
Quarter is dit mogelijk. Hegro Agri 
Service maakt de constructie van het 
onderstel. De elementen daarvoor 
liggen al te wachten om in elkaar 
gezet te worden (zie foto). Samen 
met Hegro Agri Service zijn de 
schetsen en tekeningen gemaakt. 
De installatie wordt uitgerust met 
specifieke technieken van Axiturn om 
168 zonnepanelen te laten bewegen, 
zodat deze kunnen in- en uitklappen. 
Gebar Go zorgt voor de zonnepanelen 
en de voorziening om de energie af te 
voeren naar het netwerk. G.J. de Blois 
Watertechnologie is verantwoordelijk 
voor de aandrijving en automatisering 
van het geheel. Na de bouw wordt 

de installatie in 
het voorjaar getest bij 
Jacob Jan Dogterom in Oude-Tonge 
op Goeree-Overflakkee, zodat onder 
andere de opbrengst bepaald kan 
worden. Op 14 april 2022 wordt er een 
open dag op het terrein van Dogterom 
georganiseerd, zodat iedereen die 
dat wil deze innovatieve installatie 
in bedrijf kan zien. Tijdens de testen 
worden de effecten op de groei van de 
gewassen onderzocht en wordt bekeken 
welke aanpassingen noodzakelijk zijn 
voor verdere opschaling.

Het H2GO project Landbouw is een 
samenwerking van de gemeente 
Goeree-Overflakkee, de gemeente 
Hoeksche Waard, Vof Dogterom 
Flowerbulbs, Gebroeders Van den 
Hoek, LTO Noord en de Provincie Zuid-
Holland. Het project maakt ook deel uit 
van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta.
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De vouwarmen voor de mobiele 
zonnepanelen liggen klaar.

https://h2goeree-overflakkee.com/
https://h2goeree-overflakkee.com/bouw-mobiele-opvouwbare-zonnepanelen-in-oude-tonge-vordert-gestaag/


In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werken inwoners, bedrijven en 
de gemeente samen om in 2025 mogelijk de overstap te maken naar waterstof als 
vervanger van aardgas. 

Recent heeft woningcorporatie Oost West Wonen een woning ter beschikking 
gesteld aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad aan ’t Haringvliet. Inwoners 
en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor informatie over waterstof 
als duurzame energiebron. Ook is er op geplande momenten een deskundige in 
de woning aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de 
mogelijkheden van het verduurzamen van een woning.  

Medio maart 2022 kunnen mensen in het inspiratiehuis ook ervaren hoe het is om 
je woning te verwarmen met een waterstof cv-ketel. Wil je meer weten over het 
inspiratiehuis Stad Aardgasvrij of zelf een bezoek brengen? Klik dan hier. Vanwege 
de coronamaatregelen is het op dit moment alleen mogelijk om het inspiratiehuis 
op afspraak te bezoeken. 

Stad Aardgasvrij start 
met een inspiratiehuis
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https://stadaardgasvrij.nl/inspiratiehuis-stad-aardgasvrij/
https://h2goeree-overflakkee.com/Stad-Aardgasvrij-start-met-een-inspiratiehuis/
https://h2goeree-overflakkee.com/


Naar schatting zullen er in 2040 meer dan 500 miljoen zonnepanelen op onze 
daken liggen. Met slechts 7.000 zonnepanelen die in 2019 het ‘recycle-circuit’ 
hebben gevonden, zijn er nog grote stappen te maken voor wat betreft circulariteit. 
Hoe zorgen we er daarnaast voor dat groene waterstof een belangrijke brandstof 
wordt voor de verwarming van onze huizen en kantoren? 

Glenn van der Burg besprak het met Paul van Dorp van installatiebedrijf en 
dienstencentrum Van Dorp energie, Jean Paul Scheurleer van Hylife Innovations, 
Berend Potjer van Provincie Zuid-Holland en Mathijs Tas van Boldz.

      LUISTER HIER DE PODCAST
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Groene Groeiers op New Business 
Radio gemist?

Podcast van 
Groene Groeiers 
op New Business 
Radio
 
Het programma Groene Groeiers stond  
11 december jl. helemaal in het teken van 
de Energietransitie. Nederland is bezig 
met het opschalen van zonne-energie via 
zonnepanelen. 

https://newbusinessradio.nl/artikel/2608/hoe-circulair-is-duurzame-energie
https://h2goeree-overflakkee.com/


Sinds eind november 2020 was Fred  
Verwoerd voor de periode van een jaar  
aangesteld als projectleider H2GO. Fred was 
vanuit Sweco gedetacheerd bij de provincie  
Zuid-Holland.  Helaas zit het jaar er alweer op. 

In deze periode heeft Fred vanuit zijn rijke 
ervaring met andere waterstofprojecten in 
Nederland meegewerkt aan diverse onderdelen 
van het H2GO programma. Zo heeft hij o.a. in deze 
periode meegewerkt aan het projectplan van het 
project Scheepvaart, meegedacht met de plannen 
voor het Landbouw project en het project Stad 
Aardgasvrij. Samen met Dirk Boerhout heeft hij 
in de afgelopen maanden ook veel betekend in 
onze zoektocht naar het model voor geschikte 
infrastructuur en ook meegewerkt aan het SMART 
maken van onze projecten. Fred zal nog wel in het 
eerste kwartaal ondersteuning verlenen bij het tot 
stand komen en de presentatie van de studie naar 
waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee.

Afscheid van
Fred Verwoerd
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Langs deze weg  
willen wij Fred heel 
erg bedanken voor 
zijn uitstekende 
inzet en willen wij 
hem veel succes 
toewensen bij alle 
andere waterstof 
projecten!

https://h2goeree-overflakkee.com/afscheid-van-h2go-projectleider-fred-verwoerd/
https://h2goeree-overflakkee.com/
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Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij iedereen hartelijk voor de 
prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Graag wensen wij u 

waarin wij weer met elkaar aan de slag gaan om alle mooie plannen 
stapje voor stapje te realiseren.

Het H2GO team,
Gerdien, Fred en Tineke

sfeervolle kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

https://h2goeree-overflakkee.com/
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