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Networks as platform
• Build trust;
• CoCreation;
• Share knowledge;
• Create connections;
• Show results;
• Create ambition;
• Celebrate success;
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Korte terugblik / status tm vandaag!
Waar staan we nu? 

ü Biomassa en biovergisting Joren
üWind Ferry
ü Geothermie Willem / Rene
üWaterstof Willem / Harnold
ü LNG / Bio LNG Rene
ü Opleidingen Harnold
ü Subsidie Joren

STORK: Be the industry reference. Every day. Everywhere!



3/12/20 Centre of Expertise Energy

Making noise and content



Open projects as platform
• HydroHub : (open) Upstream infrastructure;
• Green Hydrogen Booster connects as a SME 

oriented development program
– Short cyclic and open;
– Technology and skills transfer;
– Consortium building on “Golden Eggs” : i.e. 

Hoogeveen: technology and business 
development;





TECHNOLOGY CHALLENGE

• Gas quality
• Measurement
• Conversion
• Storage and Compression
• Infrastructure
• H2 Heater – House
• System test installation



We stimulate, facilitate and connect

Groene Waterstof Booster

www.groenewaterstofbooster.nl

Artikel DvhN



We stimulate, facilitate and connect

Hele Waterstofketen

productie transport conversie opslag distributie toepassing

Electrolyse
Steam methane
reforming
Uit biomassa

Pijpleiding – hoge druk
staal, kunststof
Verbinding/ afsluiters
H2 – gas,  hoge druk

Brandstofcel
H2- gebonden aan 
vloeistof
H2 –gebonden aan 
vaste stof

Gasfles/tank (hoge 
druk)
Metaal hydride
Caverne
Compressie

Flessenwagen
Pijpleiding  -
midden/lage druk
Gebonden aan vloeistof

Grondstof in industrie
Mobiliteit (voorkeur 
zwaar verkeer, treinen, 
trucks, schepen)
Gebouwde omgeving 
(verwarming)



We stimulate, facilitate and connect

Wat doet de Groene 
Waterstof Booster

• Initiatief van een consortium van kennisinstellingen en 
bedrijven, gericht op het neerzetten van een open innovatie 
omgeving op EnTranCe, de energieproeftuin in 
Groningen/Noord-Nederland.

• Partijen en initiatieven verbinden, de innovatie in de 
waterstofketen versnellen en verduurzamen middels groene 
waterstof, en duurzame groei en werkgelegenheid realiseren

• Open innovatie klimaat creëren en waterstof promoten om 
de regio te laten uitgroeien tot een innovatie-ecosysteem 
voor transitie naar groene waterstof

• Omgeving van kennis en technologie bieden voor het 
(vak)onderwijs.
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We stimulate, facilitate and connect

Testen
Op EnTranCe wordt gewerkt aan de 

waterstofinfrastructuur voor het testen van kleine 

en middelgrote schaal productie- faciliteiten en 

waterstoftoepassingen. Voor grotere schaal 

experimenten wordt samengewerkt met andere 

locaties zoals het laboratorium van DNVGL 

(Groningen) en Emmtec.

Demonstreren
Op EnTranCe zijn de 

komende jaren 

experimenten en 

demonstraties te zien van 

alle delen van de 

waterstofketen. 

Electrolysers voor 

productie, brandstofcellen 

voor conversie, 

waterstofopslag en 

waterstoftoepassingen.

Leren
Kennisdeling is een belangrijk onderdeel 

van de open innovatieomgeving van de 

Groene Waterstof Booster. Waar mogelijk 

wordt de opgedane kennis gedeeld en 

breed beschikbaar gesteld of opgenomen in 

het onderwijs curriculum van WO, HBO en 

MBO opleidingen, alsmede in 

contractonderwijs,

Drie Invalshoeken
Groene Waterstof Booster

TESTEN

LATEN 

ZIEN
LEREN



We stimulate, facilitate and connect

EnTranCe Oktober 2019, Beoogd waterstofgebied

EnTranCe Energie 
proeftuin Groningen



We stimulate, facilitate and connect

Groene Waterstof Booster

• SNN: Gehonoreerd vanuit Open Innovatie Call:
• Link met Hydrohub : geproduceerde waterstof en warmte van 

testen i.k.v. Hydrohub mogelijk inzetbaar voor andere 
waterstofexperimenten op EnTranCe of t.b.v. warmtestad.

• Link met Hydrogen valley (HEAVENN): specifieke onderzoeksvragen 
van MKB- deelnemers aan HEAVENN consortium kunnen 
ingebracht worden in project Groene Waterstof Booster



We stimulate, facilitate and connect

Status
• Infra (ringleiding & opslag) in aanbesteding en deels 

uitvoering
• Inventarisatie Opleidingsaanbod en confrontatie
• Themabijeenkomst op  HydrogreeNN
• Planning : bijeenkomst Delfzijl en Emmen / Assen (richting 

zomer)
• Eerste 7-8 projectideeen binnen
• Beschikking nog niet rond (staatssteun analyse)
• Loket provisorisch open (zie contact)
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• Partners: Shell, Gasunie, Yara, Frames, GSP, TNO/ECN, Hanze, RUG, ISPT, Yokogawa
• Planned to be operational in summer 2020

Ring line

Demiwater
facility

PEM test 
unit

(250 kW)

Alkaline 
test unit

(250 kW)

H2 out

Transformer 
& rectifier 1

Transformer 
& rectifier 2

Other utilities
(nitrogen, compressed air. 

auxiliary power)

Building

O2 out

• The MW test center aims to support technology development of water electrolysis at higher TRL levels (4-7).
• The technology development at the MW test center should lead to a cost prize for the electrolyzer stack of 

50-100 €/kW at an efficiency of >80% (for first 5 years of operation) and a pressure of 30 bara by 2030.
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