
Wieringerwerf ! Hygro en de an-
dere deelnemers in project Duwaal
hopen een startpunt te stichten voor
de waterstofeconomie, die de fossiel
aangedreven economie in Neder-
land op termijn moet vervangen.
Het is nog altijd een kip-ei verhaal:
aanbieders van waterstof beginnen
er niet aan, omdat er geen afnemers
zijn. En omgekeerd koopt bijvoor-
beeld een transportbedrijf geen wa-
terstofvrachtwagens omdat er ner-
gens tankstations staan die water-
stof aanbieden.

Met project Duwaal moet dat ver-
anderen, te beginnen in Noord-Hol-
land. Hygro heeft al enkele jaren een
windturbine in de Wieringermeer
in bezit die bestemd is voor de pro-
ductie van waterstof. Die windmo-

len produceert nu nog steeds elek-
triciteit, maar dat gaat volgend jaar
veranderen. Dan wordt er een elek-
trolyzer naast gezet die de opgewek-
te stroom omzet in waterstof

Greenchoice
,,Deze molen is in staat om jaarlijks
525.000 kilo waterstof te produce-
ren. In windstille tijden nemen we
stroom af van Greenchoice, die zijn
groene stroom dan opwekt met zon-
nepanelen”, zegt directeur Jan-Wil-
lem Langeraar van Hygro.

Met meer dan een half miljoen ki-
lo groene waterstof per jaar kunnen
tachtig tot honderd vrachtwagens
rijden, wat weer gelijk staat aan pak-
weg 2.500 personenauto’s die elk
20.000 kilometer per jaar rijden, be-
cijfert Hygro.

Samen met Hygro zet Avia Marees
in Wieringerwerf, vlakbij de gelijk-
namige afslag van de A7, een water-
stoftankstation neer, waar de nieu-
we waterstofvrachtwagens kunnen
tanken. Dit tankstation is via een
pijpleiding van vijf kilometer ver-
bonden met de waterstof produce-
rende windturbine.

Elders in Noord-Holland verschij-
nen drie satelliettankstations waar
eveneens getankt kan worden. Lo-
gistieke bedrijven kunnen aan-
spraak maken op subsidies om wa-
terstof aangedreven vrachtwagens
aan te schaffen. Die zijn nu nog
duur, maar Langeraar voorspelt een
omslag. ,,De kostprijs van onze
groene waterstof benadert de prijs
van diesel, waterstofvrachtwagens
worden goedkoper en vanaf 2026

zullen dieselvrachtwagens een kilo-
meterheffing betalen die hoger ligt
dan met waterstof. Uit de heffing
wordt jaarlijks ongeveer 300 mil-
joen euro subsidie beschikbaar ge-
steld voor de aanschaf van water-
stofvrachtwagens.”

Toenemen
De waterstofwindmolen van Hygro
is de eerste van het land. ,,In Frank-
rijk, Denemarken, Australië en
Amerika zijn ook initiatieven waar
wind en waterstof worden gecombi-
neerd. Wij denken het efficiëntste

proces bedacht te hebben”, aldus
Langeraar. ,,Onze plannen voldoen
volledig aan Europese regelgeving
en het is een innovatief project.”

De verwachting is dat vanaf 2025
de vraag naar waterstof significant
gaat toenemen waardoor er snel
meer waterstofmolens door het land
zullen volgen. Zo is Hygro al bezig
over met een volgend project op het
Zuid-Hollandse eiland Goeree.
Maar eerst moet de transportsector
in Noord-Holland over op water-
stof, met behulp van project Du-
waal.

REPORTAGE Schone brandstof geproduceerd met een windturbine in de Wieringermeer

Miljoenensubsidie voor
eerste ’waterstofmolen’
De overheid geeft 11,8
miljoen euro subsidie
aan het project Duwaal
in Noord-Holland. Het
bedrijf Hygro levert
straks aan vier tankstati-
ons waterstof voor
vrachtwagens. Deze
schone brandstof wordt
geproduceerd met een
windturbine in de Wie-
ringermeer.
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De Hygro-windturbine in de Wieringermeer. FOTO'S HYGRO

##Wij denken
het efficiëntste
proces bedacht

te hebben

In Noord-Holland komen vier tankstations waar de nieuwe waterstofvrachtwagens kunnen tanken. ILLUSTRATIE HYGRO
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