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De scheepvaart is jaarlijks verantwoordelijk voor 2,5 
procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. 
In 2018 hebben 173 landen van de maritieme VN 
organisatie IMO (International Maritime Organisation) 
afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen voor 
de internationale scheepvaart in 2050 gehalveerd te 
hebben ten opzichte van 2008. 
Het Programma Green Shipping Waddenzee gaat nog 
verder en heeft een ambitie van 60% reductie van de 
uitstoot in het Waddengebied in 2030. 
Om deze doelstelling  te behalen, is een transitie naar 
schone(re) en bij voorkeur emissievrije brandstoffen 
noodzakelijk. Groene waterstof is een brandstof die het 
mogelijk maakt om langdurig aan de vermogensvraag 
van een schip te kunnen voldoen zonder dat daarbij 
schadelijke emissies vrijkomen. Groene waterstof 
lijkt hiermee een zeer interessante brandstof om de 
klimaatdoelstellingen van de scheepvaart te behalen.  

Om het gebruik van groene waterstof in de haven van 
Den Helder mogelijk te maken heeft Port of Den Helder, 
samen met Damen Shipyards, ENGIE en Total/PitPoint 
en In Holland, een consortium opgericht. Het doel van 
het consortium is het demonstreren en stimuleren van 
groene waterstof als maritieme brandstof op en rond 
de Waddenzee door middel van het project “Groene 
waterstof in de haven van Den Helder”. Dit wordt 
bereikt doordat de gehele keten, van lokale productie 
van groene elektriciteit tot aan elektrolyser en van 
waterstoftankstation tot waterstofschip, gedekt wordt 
binnen het consortium. Deze ketenaanpak is de kracht 
van het consortium en lost het “kip-ei” dilemma van de 
transitie naar groene waterstof in Den Helder op.  

Het doel van het project is het technisch en commercieel 
valideren en demonstreren van innovatieve maritieme 
waterstoftechnologie. Hiermee wordt het gebruik 
van groene waterstof in de maritieme sector en 
de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in het 
Waddengebied gestimuleerd. Om dit te bewerkstelligen 
bestaat het project uit realisatie van een lokaal 
zonnepark, een elektrolyser, een buisleiding van de 
elektrolyser naar een binnenhaven en een openbare 
waterstof tankvoorziening, de ontwikkeling van een 
waterstof-elektrisch aangedreven vaartuig en het 
gebruik van het vaartuig door een poule van maritieme 
dienstverleners en kennisinstellingen.  

 Uit deze keten worden 2 onderdelen deels gefinancierd 
uit het Programma Green Shipping Waddenzee, 
namelijk de ontwikkeling van de Elektrolyser (zie 
andere factsheet) en het H2-serviceschip. Voor dat 
programma is de vereniging FME de penvoerder. 

Het H2 Service Schip 
Het consortium voor het H2 Serviceschip bestaat uit: 
FME, Port of Den Helder, ENGIE en Damen Shipyards. 
Binnen het totale project wordt een door groene 
waterstof aangedreven serviceschip ontwikkeld 
en omgebouwd. Een dergelijke serviceschip is 
niet beschikbaar op de markt, hiernaast zijn er 
momenteel geen standaard retrofit oplossingen voor 
serviceschepen. Het project innoveert hiermee op 
het gebied van waterstof aandrijflijnen en retrofit 
oplossingen voor waterstofschepen, ontwikkeling 
van ontwerpmethodieken, bunkerprotocollen voor 
waterstofschepen en onderhoudsprotocollen.  
 
De activiteiten die binnen het Programma Green 
Shipping Waddenzee vallen omvatten niet de (om)bouw 
van het schip (los van de vergunning), maar wel het 
uitvoeren van een test- c.q. demonstratieprogramma 
met het schip. De inzet van het waterstof serviceschip 
zal al tijdens de pilot de uitstoot van schadelijke 
emissies verlagen (143 ton CO2 per jaar). Wordt de 
maximale productie van de elektrolyser aangewend 
voor maritieme doeleinden dan loopt de potentiële 
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CO2-reductie op tot zo’n 2.730 ton per jaar. Dit draagt 
direct en sterk bij aan de verduurzaming van de 
Waddenhavens, de vermindering van de belasting van 
de natuur in het Waddengebied en de verduurzaming 
van de energiehuishouding. 

Hiernaast is de huidige wet- en regelgeving niet 
afgestemd op de nieuwe toepassing van waterstof 
als energie voor vaartuigen. Mogelijk moet de wet- en 
regelgeving rond de goedkeuring van brandstoffen en 
diverse vaartuigen worden aangepast. Ontwikkeling en 
gebruik van het schip zal derhalve leiden tot innovatie 
op het gebied van wet- en regelgeving. Binnen het 
project wordt samen met kennispartners, regionale 
overheid en de landelijke overheid samengewerkt om 
de wet- en regelgeving te ontwikkelen.  

Onderzoeksvragen hierbij zijn:
•  Hoe wordt het waterstofschip in praktijk op de 

Waddenzee gebruikt?  
• Wat zijn de ervaringen van op de Waddenzee actieve 
eindgebruikers van het waterstof serviceschip? 
•  Hoe dient het onderhoud van het waterstof 

serviceschip gepland en uitgevoerd te worden? 
•  Wat zijn de daadwerkelijke milieuprestaties 

van het waterstof serviceschip en welke 
verbetermogelijkheden zijn er? 

•  Hoe kunnen de resultaten van dit project praktisch 
ingezet worden bij het toepassen van groene 
waterstof als brandstof in de visserij, recreatie, 
logistiek en marine? 

Bijdrage aan de verduurzaming van het 
Waddengebied
 
1. Duurzaam 
Het project richt zich op de productie en het maritiem 
gebruik van groene waterstof. Hiermee wordt een 
directe bijdrage geleverd aan het reduceren van 
emissies (CO2, NOx, SOx, fijnstof en geluid) als 
gevolg van maritieme activiteiten op de Waddenzee. 
Door kennisontwikkeling, communicatie en kennis 
disseminatie wordt aan de verduurzaming van de 
scheepvaart, de ontwikkeling van groene waterstof 
als energiedrager voor de scheepvaart en de reductie 
van emissies van de scheepvaart in het Waddengebied 
een substantiële bijdrage geleverd. De duurzame 
waterstofinfrastructuur die zal worden gerealiseerd, 
is schaalbaar en de kennis, ervaring en techniek 
die worden ontwikkeld zal ook in andere havens 
toepasbaar zijn.  
 
2. Wadden specifiek 
Het project richt zich op de ontwikkeling van 
waterstofinfrastructuur in de haven van Den Helder. 
Hiermee wordt het gebruik van groene waterstof op 
en rond het Wad gestimuleerd en fungeert Den Helder 
als springplank voor het realiseren van waterstof 
infrastructuur in de overige Waddenhavens.  
Het waterstofschip wordt ingezet in de haven van Den 
Helder en op de Waddenzee, hiermee wordt direct 
een reductie van schadelijke emissies gerealiseerd. De 
poule van gebruikers van het waterstofschip heeft de 
Waddenzee als haar werkgebied. Door ervaring op te 
doen met het gebruik van een waterstofschip wordt het 
verduurzamen van de op de Waddenzee actieve vloot 
versneld.  

3. Additioneel 
Volledig door groene waterstof aangedreven 
serviceschepen zijn niet beschikbaar op de markt. 
Met de ontwikkeling en ombouw van het schip voegt 
Damen een volledig waterstofschip toe aan haar 
productportfolio. Het specifieke type schip is een 
serviceschip dat momenteel, met conventionele 
brandstof, reeds door diverse partijen op en rond de 
Waddenzee wordt ingezet. 
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