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Hoogeveen wil met de ‘Waterstofwijk’ laten zien dat groene waterstof een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het aardgasvrij maken van een deel van de 
Nederlandse woningvoorraad, met:

• hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk

• een nieuwe waterstof Cv-ketel.

Met deze pilot dragen we bij aan de kennisontwikkeling in Nederland voor de 
mogelijke opschaling van waterstof in de gebouwde omgeving na 2030.





Kern van het project
1. Het realiseren van het waterstofnetwerk

2. Aansluiten van 80 a 100 nieuwbouwwoningen van Nijstad-Oost

3. Omzetten van 427 woningen in de bestaande wijk Erflanden van aardgas 
naar waterstofgas.





Systeemfasering (I, II en III)

Systeemfase 1

Nijstad-oost + eerste 

woningen Erflanden

+/- 110 woningen

2022/2023

Systeemfase 2

Verdere uitbreiding Erflanden

Tot +/- 290 woningen

2024

Systeemfase 3

Verdere uitbreiding Erflanden

> 2027



Voorbeeld woningfasering

Fase 1: Nijstad-oost

Nieuwbouw

100 woningen

2022/2023

Fase 2: Erflanden

Bestaand bouw

6 woningen

2023

Fase 3: Erflanden

Bestaand bouw

95 woningen

2024

Fase 4: Erflanden

Bestaand bouw

193 woningen

2025

Fase 5: Erflanden

Bestaande bouw

303 woningen

2026

Fase 6: Erflanden

Bestaande bouw

418 woningen

2027

Fase 7: Erflanden 

Bestaande bouw

> 420 woningen

> 2028



Aanpassing woning



Verwachte activiteiten binnenshuis

• vervangen CV-ketel

• vervangen gasmeter

• dichtheidsbeproevingen

• eventueel nieuwe sensoren

• vervangen gastoestellen

• bouwkundige aanpassingen

• onderhoud en beheer



Integraal plan, 
stimulans tot 
nadenken.



Doelgroepen

Partijen die bereid zijn zich te verdiepen

• Beleidsmakers

• Bestuurders

• Ontwikkelaars

• Netwerkbeheerders

• Bewoners



Nuance
• Maatschappelijk debat over inzetbaarheid (groene) waterstof 

loopt en is nodig;

• We willen niet dat die discussie dit project in de weg zit;

• Wel de discussie voeden met onderbouwde bevindingen



positionering

Een oplossing die veilig, comfortabele en betaalbare is;

Een oplossing die meegewogen dient te worden;

Een oplossing die opties open houdt;

Een oplossing die ruimte schept voor geleidelijkheid;



Belangrijkste conclusies

• Maatschappelijke kosten in beeld = een goede aanvulling;

• Veiligheid niveau is dezelfde als in het geval van aardgas;

• doen = leren;

• Integraliteit project van belang voor integraliteit oplossing;

• Regelgeving biedt ook ruimte!

• Voor opschaling is H2 productie van belang, maar ook 
verdere industrialisering



Draagvlak: bestuurlijk

















Kabinetsvisie Waterstof

“Om al wel zoveel mogelijk kennis op te doen, zal er een 
aantal gerichte pilots in de gebouwde omgeving in

de periode 2020-2025 gerealiseerd worden, waarbij onder 
andere gekeken wordt naar de plannen in Rozenburg, Stad 
aan 't Haringvliet en Hoogeveen.”





Draagvlak: publiek







Bewonersraad Waterstof 
Erflanden

• Onafhankelijke bewonersraad

• Eigen projectleider in dienst



Website
https://www.waterstofhoogeveen.nl/

https://www.waterstofhoogeveen.nl/


Programma aardgasvrije 
wijken
In oktober bijdrage van circa 4,4 mln toegekend voor:

• Transformatie 418 woningen in Weidemilieu Erflanden naar 
Waterstof (gasmeter, leiding Cv-ketel, inductie koken).

• Betalen van gat tussen de aardgasprijs en de waterstofprijs.

• Proceskosten: aanstellen projectleider bewoners, modelwoning en 
communicatiekosten



Samen verzinnen samen doen
• Inzetten op informeren

• Samen werken aan een H2-aanbod dat aansluit bij de 
randvoorwaarden van de bewoners

• Gezamenlijke uitwerking van de plannen.

• Reis naar een gezamenlijk besluit: of en hoe het project wordt 
uitgevoerd.







Publieksreis





Eerste draagvlakpeiling



Van de tekentafel naar de 
uitvoering



Subsidie

Steun van RVO

Europa Hydrogen Valley en Stonghouse, met cofinanciering 
van de provincie Drenthe

Regiodeal Zuid en Oost Drenthe

Programma Aardgasvrije Wijken



Investeringsbeslissing

Besluit partijen voor de zomer van 2022 voor eerste fase:

• Aanleg distributiesysteem

• Aansluiten van 100 nieuwe woningen en 6 bestaande



Vergunningen

1. Los- en waterstof ontvangststation, uitgebreide 
milieuvergunning, QRA

2. Reduceerstation (4bar naar 100 millibar) uitgebreide 
milieuvergunning, QRA

3. Omgevingsvergunning conform bouwbesluit aantonen 
gelijkwaardigheid H2-installatie aan aardgas





Pilot projecten H2→ guideline

Op basis van de technische oplossingen van de 4 bekende 
H2 pilots (Hoogeveen, SAH, Lochem en Wagenborgen) 
maken avn een guideline voor de waterstof binnen installatie.



Waterstof CV-ketel
REMEHA levert 100 ketels via Europese aanbesteding



Opening H2 testnetwerk 
EnTranCe

RENDO, Cogas
en BAM Energie 
& Water
Testnetwerk H2: lerende en veilige 
omgeving veel praktische ervaring 
met waterstof in de gebouwde 
omgeving opendoen op het gebied 
van veiligheid en beheer en 
onderhoud.

https://www.rendogroep.nl/nieuws/opening-
waterstof-testnetwerk-bij-entrance-geopend/

https://www.rendogroep.nl/nieuws/opening-waterstof-testnetwerk-bij-entrance-geopend/



