
Is waterstof hét nieuwe goud?…….

Contact: Stefan Neis, WaterstofNet

Locatie: Nationaal Tankstation Congres 2018, Expo Houten.



▪Duur

▪Zeldzaam en niet overal te vinden

▪Luxeproduct

▪Elektrolyse



Agenda

▪Korte introductie

▪Waar liggen de kansen voor waterstof?

▪Wat zijn de plus- en minpunten?

▪Hoe zal de markt zich gaan ontwikkelen?

▪Hoe springen autofabrikanten in op waterstof?

▪Wat zijn de grootste uitdagingen?



WaterstofNet
• Ontstaan in 2009 als non-profit organisatie

(geen structurele overheidsfinanciering)

• Focus op concrete projecten met en 
roadmaps voor bedrijven

• Ontwikkelen, realiseren, coördineren, 
communiceren

• Samenwerking met industrie, overheden en 
kennisinstellingen

• Lid van Hydrogen Europe 

• Gevestigd in Nederland en België

• Reeds 6 jaar hands-on ervaring met eigen 
waterstof tankstation in Helmond en diverse 
demonstratieprojecten  



Tankstation Halle (Brussel, 2012)
350 bar (certified by Daimler)
1 -> 75 heftrucks

Tankstation Helmond (2013)
350+700 bar (certified by Daimler)
> 1600 tankingen





Vulpunt Zeeland (2014)
200 bar
2 bootjes op waterstof op het Veerse Meer

Mobiel Tankstation (2018)

350 bar
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H2BeNeLux

▪ 4 tankstations in Nederland
▪ Amsterdam (2)
▪ Utrecht
▪ Rotterdam

▪ 3 stations in België
▪ Gent
▪ Leuven
▪ Luik

▪ 1 station in Luxemburg
▪Berchem, Shell

> 80 auto’s



Waar liggen de kansen voor waterstof?

▪Grootschalige opslag groene elektriciteit

▪Zero Emissie mobiliteit

▪Sterke decarbonisatie mogelijk indien ‘groene 
waterstof’ wordt gebruikt.

▪Lage emissie zones voor een betere 
luchtkwaliteit

▪Flexibiliteit en snel tanken voor grote 
afstanden

▪Potentie om te voldoen aan operationele 
eisen

o Actieradius relatief eenvoudig te verhogen 
door meer tanks in ontwerp mee te nemen

o Beperkte toename gewicht brandstofcel 
systeem en tanks (gewichtsverlies is geld) 

▪ BeNeLux dimensie voor waterstof



Wat zijn de plus- en minpunten? 

Autonomie

Snel tanken

Niet gevoelig voor 
weersomstan-

digheden

Massaproductie 
mogelijk

Geen 
schadelijke 

uitstoot

Laag 
verbruik

Koppel –
rijplezier

Stille 
werking 

+ +

Autonomie

Laadtijd

Grote 
batterij

Prestaties 
onder 
invloed van 
het weer

-

Beperkte 
oliereserves

Schadelijke 
emissies

-

Batterij EVFossiele brandstof
Minpunten:

• Perceptie “veiligheid 

waterstof” nog te 

verbeteren

• Actueel brandstof en 

voertuigen duurder

• Noodzaak aan 

infrastructuur, nu nog 

schaars

• Beperkte supply-

chain en aantal 

toeleveranciers

• Kosten 

componenten hoog, 

door beperkte 

schaalgrootte



Hoe zal de markt zich gaan ontwikkelen? 

▪ Grote spelers, OEMs (Toyota, Hyundai, Mercedes, Honda, BMW, Audi,…) en 
brandstoffen leveranciers (Shell, Total, AirLiquide, Linde, …..) zetten 
duidelijk in op waterstof.

▪ Ontstaan van structurele samenwerkingen (Hydrogen Council, H2Mobility 
Deutschland) of concreet tussen voertuig leveranciers (Toyota & BMW, 
Hyundai & Audi, Nissan & Renault, Honda & GM, VW en Ballard).

▪ Meer gestandaardiseerde stations en tankslang geïntegreerd in het 
dispensereiland.

▪ Aantrekken van de markt door succesvolle demonstraties en proeftuinen



Hoe zal de markt zich gaan ontwikkelen? 

Country Amount of 

fuellingstations 2020

Germany 200+

UK 65

France 150

Denmark 150

Netherlands 20

Belgium 25

2016



Wat zijn de uitdagingen?
▪Demonstreren en aantonen dat waterstof een 
oplossing is voor mobiliteit d.m.v. sterke 
referentieprojecten

▪Weinig H2 infrastructuur beschikbaar, die ook nog 
eens een hoge betrouwbaarheid heeft en hoog 
scoort op gebruiksgemak.

▪Kosten van componenten verlagen door
grootschalige implementatieprojecten

▪Verwachtingsmanagement, waarmaken wat men 
beloofd.

▪Conclusie:

Betrouwbaar netwerk èn voertuigen tegen 
“normale” prijzen.



Hoe springen autofabrikanten in op waterstof?

▪Iedere OEM heeft een auto in ontwikkeling of 
is al op de markt beschikbaar

▪Diverse samenwerkingen tussen OEMs, om 
de ontwikkeling te versnellen

▪Opschaling productie naar 10.000-30.000 
voertuigen/jaar

▪Niet alleen personenwagens

Europa:

350 => 600 stuks Mirai

600 stuks IX35

< 100 stuks Nexo

10 stuks Honda Clarity

~ 200 Mercedes GLC



Heavy Duty en Trucks 



Is waterstof nu hét nieuwe goud?

▪Als we grootschalig goedkoop groene waterstof kunnen produceren en deze 
waterstof in zero-emissie mobiliteit economisch interessant kunnen gebruiken:

……………………dan gaan wij een “Gouden” toekomst tegenmoet.



Bedankt voor uw aandacht!

▪Stefan Neis

▪Project manager infrastructuur 
en demonstraties

▪Stefan.neis@waterstofnet.eu

▪www.waterstofnet.eu

▪Tel. 0032 - 499 73 83 60

▪@waterstofnet

mailto:Stefan.neis@waterstofnet.eu
http://www.waterstofnet.eu/

