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In 2017 is een brede beweging in de haven van 
Lauwersoog ontstaan voor een duurzame haven 
in samenhang met zijn omgeving, de Waddenzee 
en het Lauwersmeer. Ondernemers, overheden 
en belangenorganisaties hebben zich verenigd 
in de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog, een 
netwerkorganisatie. In gezamenlijkheid is een 
koersdocument 2030 opgesteld.  

Met het programma “Naar een duurzame haven 
Lauwersoog” beoogt de Havencoalitie diverse 
duurzame projecten.  Belangrijk thema binnen het 
programma is de transitie naar fossielvrij varen.  
Ondernemers in de haven hebben het voortouw 
genomen en aangegeven waterstof te zien als de 
“brandstof” van de toekomst. Gedurende een jaar is 
onderzocht wat in Lauwersoog nodig is om te komen 
tot (om)bouw van schepen, het realiseren van een 
tankfaciliteit én (lokale en regionale) productie van 
groene waterstof. De resultaten van deze verkenning 
zijn vastgelegd in het Eindrapport Waterstof in Schepen 
Lauwersoog. 

Doel: “Fossielvrij varen vanuit Lauwersoog in 2030” 
1e (zee)milestone: ombouw H2 Ecolution 

Lauwersoog kenmerkt zich door ondernemerschap 
en pioniersgeest. De laatste jaren is een breed besef 
gekomen dat groei van de haven onlosmakelijk 
verbonden is met de wijze waarop de activiteiten zich 
verhouden met de Waddenzee. De Haven ligt op een 
schakelpunt tussen de Waddenzee en Lauwersmeer.  
Duurzaam ondernemen heeft zich ontwikkeld tot een 
vanzelfsprekende keuze! 

Het doel om in 2030 alle schepen vanuit Lauwersoog 
fossielvrij te laten varen, is een grote uitdagende 
opgave. In Lauwersoog willen we daar stapsgewijs 
en in gezamenlijkheid naar toewerken.  De pilot met 
de Ecolution om ervaring op te doen met ombouw 
naar en varen met waterstof, is daarin de eerste stap. 
Deze stap is belangrijk voor alle partners van de  
Havencoalitie Lauwersoog. Met de eerste 
testopstelling, die veel praktische kennis oplevert en 
een vlaggenschip heeft voor zichtbaarheid en beleving, 
zal de bewustwording van de potentie van waterstof als 
energiedrager van de toekomst gaan groeien.
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Wubbo Ockels” (1946- 2014) Eerste Nederlandse 
ruimtevaarder en initiatiefnemer Ecolution 
“Het is genoeg. We zijn te ver gegaan! De 
industriële revolutie heeft ons in een ongewenste 
situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, 
we vernietigen onze levensbronnen. We moeten 
een ander pad kiezen. We moeten onze levens 
veranderen en de manier waarop we zaken doen”  

PARTNERS
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De pilot H2 Ecolution start vanuit een breed draagvlak  
en bouwt voort op de verkenningen die reeds 
zijn gedaan. Nu is het tijd van toepassen, testen, 
doorontwikkelen en delen! 

De pilot kent verschillende fases:  
• Testopstellingen 
• Ombouw 
• Proefvaren 
• Optimaliseren 
• Meet-up Kennisdelers 
• Communiceren en beleven van varen op waterstof. 
• Resultaten en aanbevelingen 

 
De resultaten en aanbevelingen van deze pilot, hebben 
grote betekenis de vervolgstappen die Havencoalitie 
in Lauwersoog wil realiseren: de ombouw van bruine 
vloot-schepen, rondvaartschepen en viskotters voor 
Werelderfgoed Waddenzee. 
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