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ΘΕΜΑ: Η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοινώνει έργο μεγάλης κλίμακας παραγωγής 
πράσινου υδρογόνου 
 

Η ολλανδική Κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας παραγωγή πράσινου υδρογόνου 
στα βόρεια της χώρας στο πλαίσιο προγράμματος που ξεκινά το 2031 και το οποίο θα τοποθετήσει 
την Ολλανδία στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην εν λόγω μορφή ανανεώσιμης 
ενέργειας.  
 
Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία αιολικού πάρκου βόρεια των νησιών Wadden, 
όπου επίσης θα κατασκευασθεί και εργοστάσιο παραγωγής πράσινου υδρογόνου (με χρήση  
αιολικής ενέργειας προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης και η διάσπαση του 
υδρογόνου από το Η2Ο). Στόχος είναι η παραγωγή 500 megawatts ηλεκτρόλυσης ή το ένα πέμπτο 
της σχεδιαζόμενης εθνικής παραγωγής υδρογόνου. Στη συνέχεια το υδρογόνο θα μεταφέρεται, 
μέσω υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου, στην απέναντι ακτή και από εκεί θα συνδέεται με τις 
υποδομές φυσικού αερίου στο Groningen και κατ’ επέκτασιν με το υπεράκτιο δίκτυο μεταφοράς 
υδρογόνου της ολλανδικής εταιρείας μεταφοράς ενέργειας Gasunie. Το πρόγραμμα είναι  σημαντικό 
και από την άποψη ότι θα αναπληρώσει τις απώλειες της οικονομικής δραστηριότητας στο 
Groningen που συνδέονται με την εξόρυξη φυσικού αερίου.  
 
Η χρήση πράσινου υδρογόνου αποτελεί λύση στο πρόβλημα της αποθήκευσης της αιολικής 
ενέργειας. Το σχεδιαζόμενο έργο θα προσφέρει στην ολλανδική Κυβέρνηση, τις εμπλεκόμενες 
εταιρείες και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πολύτιμη εμπειρία ως προς τη νέα αυτή 
τεχνολογία, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Επίσης, θα 
συντελέσει στη μείωση εκπομπών CO2 από την βιομηχανία. Υπάρχει ωστόσο το μειονέκτημα της 
μεγάλης απώλειας ενέργειας τόσο κατά την παραγωγή του όσο και κατά την μετατροπή του σε 
ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη  προεργασίες για μικρότερο, πιλοτικό δίκτυο παραγωγής 
υδρογόνου με ικανότητα ηλεκτρόλυσης  50-100 MW, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την απώλεια ενέργειας. 
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