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1. WaterstofNet algemeen

Ontwikkelt en realiseert projecten 
(18 projecten in uitvoering)

‘Hands-on’ ervaring met 
ontwikkeling tankstations en 
afnemers (onafhankelijk)

Roadmaps voor bedrijven en 
overheden

Coördineert ecosysteem van 
bedrijven

Goed geconnecteerd met 
internationale netwerken (IEA, 
Hydrogen Europe, etc.) 



Nikola One

2. Hoe maak je waterstof? 

De krachtbron bepaalt hoe 
duurzaam de waterstof is



Grijze, blauwe en groene waterstof



Hoe haal je energie uit waterstof? 
De brandstofcel

https://www.youtube.com/watch?v=bXHwnKMchkk

https://www.youtube.com/watch?v=bXHwnKMchkk


3. Waterstof in mobiliteit



Een brandstofcel brengt de voordelen van diesel en 
batterijen bij elkaar 
Elektrisch met het comfort van diesel/benzine



Personenauto’s:
Verkrijgbaar in NL 

Hyundai ix35 Toyota MiraiHyundai Nexo



Overige buiten Nederland

Honda Mercedes GLC FCell



Nikola One

Personenauto’s verwachting 

BMWLexus Audi

Toyota Mirai II



Nikola One

Heavy duty trucks



Nikola One

http://www.hydrogencarsnow.com/index.php/hyundai

cell

Light commercial vehicles



Vuilniswagens



Bussen

Van Hool

HyMove
MAN

Hino (Toyota)

VDL Mercedes Solaris

Hyundai



4. Tanken van waterstof?

Wat is het doel?

a. Een veilige betanking

b. Een betaalbare betanking

c. Een snelle betanking

d. Een volle betanking

e. Een betrouwbare betanking

f. Een groene betanking



Filling hose

350 bar

Compressor  

& storage

Filling hose

700 bar

Electrolyser

Transformer

 Pressure level: 350 & 700 bar

 Storage 450 bar: 220 kg & storage 950 bar: 60 kg 

 Applications: passenger vehicles, buses, trucks, refuse
vehicles

 Operational: 6 years, since 2013

 Location: Helmond,  The Netherlands

 Production: renewable hydrogen, electrolyses 60 Nm3/h or 5,4 
kg/hr or 130 kg/day

Hoe tank je waterstof? 



Tankstations Europa 

Wereldwijd = 369 waarvan 273 
publiek (febr 2019)

Europa = 152

Azie = 136

Noord-Amerika = 78

Nov. 17, 2019



Tankstations in BeNeLux

Variatie in 
uitvoeringsvormen

(semi) openbaar of niet

Bereikbaarheid

Eigen productie, pijpleiding 
en levering tube-
trailer/flessenpakketten

Slow-fill en fast fill

Bussen, vuilniswagens, 
trucks en/of 
personenvoertuigen

Etc.



Proces ontwikkeling, realisatie en exploitatie

Nikola One



Conlusies en aanbevelingen

1. Waterstof is een marathon en geen sprint

2. Starten met ‘Coalition of the Willing’: wie gaan de schouders eronder zetten?

3. Creëer goede basis/vertrouwen tussen bedrijfsleven/overheid

4. Partners dienen zich bewust te zijn van elkaars uitdagingen en risico’s (u bent een 
geheel nieuwe keten aan het bouwen in een tijd van transitie, technologische 
ontwikkeling, weerstand etc. ) 

5. Wie gaan de eerste afnemers van waterstof zijn, hoe ziet hun afnameprofiel eruit, 
wanneer komen gewenste voertuigen op de markt (jaar 1, jaar 2, etc…….)  welke 
locaties zijn acceptabel, scenario’s, hoe onrendabel zijn de eerste jaren, ……… 

6. Betrek omwonenden, omgevingsdienst en brandweer zo vroeg mogelijk

7. Bereid je voor op mogelijke subsidie aanvraag als je bovenstaande zaken helder hebt, 
dit verhoogt slagingskans. 

8. Professionele coördinatie is belangrijk in deze dynamische ontwikkeling.  



Bedankt voor uw aandacht!!!! 

Laten we deze puzzel samen leggen en bel me gerust. 

Wouter van der Laak

WaterstofNet
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