WATERSTOFREGIO 2.0

Financiële info
EU-subsidie
Publieke financiering
Private financiering

Uit het voorgaande Interreg-project ‘Waterstofregio’ (2009-2013) bleek dat in de regio
Vlaanderen - Zuid-Nederland een aantal unieke technologiespelers zoals onder andere Colruyt
Group en Beukers Autoschade BV door samenwerking bijzonder sterke innovatieve projecten
konden realiseren, zoals een 1 Megawatt powerplant, een nieuw bus concept, een tankstation
in Vlaanderen voor heftrucks, een tankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een
vuilniswagen en een sloep, allemaal op waterstof. Het project besteedde eveneens aandacht
aan opleidingsmodules via een samenwerking tussen hogescholen in de grensregio. Dit leidde
tot een stevige positie in Europa als één van de topregio's op vlak van de overstap van
traditionele brandstoffen naar waterstof.
‘Waterstofregio 2.0’, dat via Interreg Vlaanderen-Nederland bijna 6 miljoen euro subsidie
ontvangt, richt zich op het verbeteren en tonen van de verschillende toepassingen. Met de
goedkeuring van ‘Waterstofregio 2.0’, gecoördineerd door WaterstofNet, wordt de samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt: Colruyt Group en Beukers Autoschade BV
engageren zich opnieuw, samen met nieuwe partners zoals VDL en PitPoint.
Met de goedkeuring van Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt
deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende
projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio. Ook krijgen diverse eindgebruikers
zoals burgers, private sector en overheden de mogelijkheid toepassingen te testen en zo op een
laagdrempelige ‘hands-on’ manier kennis te kunnen opdoen.

Projectleider
Waterstofnet

Partners
POM West-Vlaanderen, Colruyt, PitPoint,
Strategische Projectorganisatie Kempen
vzw, ISVAG, Beukers Autoschade B.V.,
POM Antwerpen, VDL Enabling Transport
Solutions, AutomotiveNL

Thema
Economie en streekontwikkeling

Realisaties op vlak van waterstofinfrastructuur:
Ontwikkeling en bouw van twee unieke waterstofstankstations, waar ter plaatse uit
groene elektriciteit waterstof geproduceerd zal worden: in Wilrijk wordt het tankstation
gekoppeld aan een verbrandingsoven, in Breda wordt het tankstation gekoppeld aan de
zonne-energie
Uitbreiding van het bestaande waterstofstankstation op de Automotive Campus in
Helmond om nog meer demonstratietoepassingen te kunnen bedienen
Ontwikkeling en inzet van een mobiel waterstofstankstation om demonstraties op
verschillende plaatsen in de regio te faciliteren
Realisaties op vlak van zero-emissie toepassingen:
Demonstratie van Europa’s grootste vloot van 75 heftrucks, waarbij gebruik gemaakt zal
worden van ‘indoor’ waterstof tanken
Ontwikkeling en demonstratie van de eerste grote (40 ton) vrachtwagen op waterstof in
Europa
Het demonstratieprogramma voor vuilniswagens, opgestart in het vorige Interreg-project,
zal in dit project Vlaanderen en Zuid-Nederland verder gezet worden
Om het bestaande ecosysteem, bestaande uit technologie-ontwikkelaars en eindgebruikers,
verder uit te bouwen wordt samengewerkt met regionale ontwikkelingsmaatschappijen en
netwerkorganisaties.

Prioriteit
Onderzoek en innovatie
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