
 

 

Livestream op 15 juni 2021. 

Fabricage en toepassingen van Waterstoftrucks uit Nederland. 
Door: 

Stefan van der Spek. 

 

Stefan is Business Develper voor HYZON Motorrs Europe & Holthausen Clean Technology. 

In een livestream van 1,5 uur bracht hij ons op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van transport 

met waterstoftrucks die in de fabriek in Hoogezand worden ontwikkeld en gefabriceerd. 

 

Hierbij is Holthausen gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

bouwen van waterstof-elektrische en batterij-elektrische voertuigen 

en HYZON is een wereldwijde leverancier van emissievrije, door 

waterstofbrandstofcellen aangedreven bedrijfsvoertuigen, 

waaronder zware vrachtwagens, bussen en touringcars. 

 

In een video werd in de werkplaats  

een blik getoont hoe in Hoogezand 

het e.e.a. wordt gerealiseerd.                  OUR MISSION, ZERO EMISION 

 

 

 

 

Kort werd er ingegaan op het 

technologische deel van de 

ontwikkelingen. 

 

 

 

In een video werd de samenwerking met 

HYZON, De ontwikkelaar van de 

brandstofcellen getoond. 

 

 

 

 

 

In 2023 volgt er een joint venture 

met Hyzon Motors Europa en 

Holthausen Clean Technology in 

Nederland, waar nu al voertuigen 

van het merk Hyzon Motors 

worden geproduceerd. 

 

 

  



 

Een serie van die voertuiguitvoeringen werden met hun technische specificaties getoond en besproken. 

 

In de vragenserie werd ingegaan op de tankstations, drukken, subsidies, levering van onderdelen, rijdbare 

afstand op een tank, prijs van de waterstof, regelgeving, levensduur van een brandstofcel, concurrentie,  

garantie, leasing, …….. 

 

 

In de vragenserie kwam ook de vraag over de toekomst van HYZON. 

Stefan heeft een link gegeven met daarin alle informatie. 
https://hyzonmotors.com/wp-content/uploads/2021/02/Hyzon-Investor-Presentation-02.12.21ck.pdf 

En ook een link over Hyzomotors: 

https://hyzonmotors.com/virtualdrive0321/ 

 

 

Voor die personen die wat meer uit het verleden en het ontstaan van Holthausen wil zien, heb ik de volgende 

links gevonden. 

 

13 dec 2017 Stefan Holthausen. 

Kijken onder de motorkap. 

https://youtube/vpFjUGGetxQ 

 

26 juni 2018 Max Holthausen. 

Over zijn HESLA: 

https://youtu.be/JmmylK5VRmU?t=53 

 

De stream nog een keer zien: 

https://youtu.be/CNYiQdT9RQk 

 

 

Voor verslag: 

Arie van Doorn, 

Sitebeheerder afd. ’s-Gravenhage. 
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