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WaterstofNet 

 Start 2009, non-profit, vanaf oktober met 10 

 projectorganisatie gevestigd in Turnhout en Helmond 

 focus op projecten en roadmaps:  
 0-emissie mobiliteit  

 energie opslag  

 Ontwikkelen, management, realisatie, communicatie 

 Samenwerking met bedrijven, overheden en   

   kennisinstellingen 

 Vertegenwoordigt België in IEA 

 Lid van Hydrogen Europe  

 Hands-on ervaring (5y exploitatie & onderhoud H2  

   tankstation Helmond & diverse demonstratie projecten 

 

Helmond 

 

Turnhout 



Hoe staat het met de ontwikkeling van waterstof 

 

 “Waterstof is hot”,….. de media ‘smullen er van’ 

 

 In het verleden (sinds eerste oliecrisis) meerdere hypes gepasseerd  

 

 Relatief recent: van onderzoeksinstituten naar de industrie 

 

 



Hoe staat het met de ontwikkeling van waterstof 

Hydrogen Council:  
 
13 multinationals invest 10 billion in hydrogen 



Voor welke voertuigen is waterstof interessant 
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1 Battery-hydrogen hybrid to ensure sufficient power

2 Split in A- and B-segment LDVs (small cars) and C+-segment LDVs (medium to large cars) based on a 30% market share of A/B-segment cars and a 50% less energy demand

Bubble size representing the relative annual 

energy consumption of this vehicle type in 2013
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FCEVs will play an essential role in decarbonizing transport
Projected economic attractiveness 

Reference: HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document



Voor welke voertuigen is waterstof interessant 



Status voertuigen H2 in de wereld 
Personenwagens  (5 kg H2 / 500 km) 

• 2018: Toyota & Hyundai   

• 2019: Mercedes  

• 2020: BMW, Toyota naar #30000/jaar 

• Honda, Audi, Kia, … 

 

Bussen  (30kg H2 / 350 km) 

• 2018: 50 bussen in EU, Van Hool- VDL 

• 2019-2020: + 250 in EU  (Jive) 

• China 

• Toyota / Hyundai… 

 

Vuilniswagens (10 kg / 250 km) 

• 2018: 2 E-trucks, productie Lommel 

• 2019-2020: + 10 (Revive) 

 

Vrachtwagens  

• 2019: 40 – 28 ton  (VDL) 

• Nikola, Toyota, Hyundai (1000) > 2020 

 

Schepen 

• 2018: Hydroville 

• Prototype ontwikkelingen 



 Operational: 6 years, since 2013 

 Location: Helmond,  The Netherlands 

 Production: renewable hydrogen, electrolyses 60 Nm3/h or 5,4 
kg/hr 

 

 

 

Hoe zit het met de infrastructuur ? 
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   Hoe zit het met de infrastructuur 



Wat zijn de voors en tegens t.o.v. stekkerauto’s 

 

 Waterstof en batterij-elektrisch zijn geen concurrenten, maar zijn complementair 

 

 Voordelen waterstof: 
 

  tanken waterstof vergelijkbaar met tanken fossiele brandstoffen 
  prestaties voertuigen vergelijkbaar met voertuigen fossiele brandstoffen 
  vergelijkbare flexibiliteit ten opzichte van fossiel 
  beperktere investering infrastructuur bij grootschalige toepassing 
  minder afhankelijk van geopolitieke materialen  
  

 Nadelen waterstof: 
  
  duurdere voertuigen en duurdere brandstof 
  lager “ketenrendement” 
  hoger ‘instapniveau’ : eerst verlieslatende tankstations en flexibele chauffeurs nodig 

 
 

 

 



Wanneer is waterstof daadwerkelijk groen ? 



13 

Wanneer is waterstof daadwerkelijk groen ? 
Running Planned 

Wilrijk ISVAG 
From waste-electricity 

Study phase 

Terranova Solar Zelzate 
From Solar-wind 

Port of Zeebrugge 
From (offshore) wind 

Colruyt distribution centre 

From wind-solar 



   


