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Waterstof als
brandstof
Voor waterstofauto’s wordt
wereldwijd een grote
toekomst voorzien. Ze
hebben slechts waterdamp
als uitstoot. Deze auto’s
zijn nog een zeldzaam-
heid. In Nederland rijden
er zo’n twintig.
Oorzaken: waterstofauto’s
zijn erg duur en er is nau-
welijks gelegenheid de
brandstof te tanken.
Een van de Nederlandse
waterstofauto’s is eigen-
dom van gashandel Holt-
hausen in Hoogezand, dat
experimenteert met deze
schone brandstof. Het
bedrijf bouwde onder meer
een personenbusje en een
rondvaartboot om voor
waterstof. Het bedrijf wil
ook een aantal tankstati-
ons met ‘groene’ brand-
stoffen gaan exploiteren,
waarvan er op zijn minst
één ook een waterstofvul-
punt krijgt.
Een waterstofauto lijkt in
veel opzichten op een
elektrische auto. De motor
wordt echter niet aange-
dreven door elektriciteit uit
een accu. Hij krijgt stroom
doordat een brandstofcel
de waterstof met zuurstof
verbindt tot water (de
verbranding). Daarbij
ontstaat elektriciteit (om-
gekeerde elektrolyse).
In Noord-Nederland zijn
meer initiatieven om wa-
terstof als brandstof te
stimuleren. Zo komt in
Delfzijl een waterstoftank-
station en gaan in eerste
instantie twee bussen op
het waterstof rijden dat
vrijkomt bij de chloorpro-
ductie van AKZO.
Het Amerikaanse onder-
zoekbureau Bloomberg
New Energy Finance voor-
spelde enige tijd geleden
dat er volgend jaar in de
VS, Japan, Europa en
Zuid-Korea gezamenlijk
zo’n 7500 auto’s op wa-
terstof rijden.

stroomstoringen te voorkomen.
Elektrolyse is maar een van de methodes

om groene waterstof te maken. De andere
manier is het vergassen van biomassa, dat in
het Noorden aanwezig is, maar ook zal moe-
ten worden aangevoerd over zee.

Beide productiemethodes zijn meer dan
toekomstmuziek. Het bedrijf Torgass, dat een
proefinstallatie in Groningen heeft staan,
bereidt de bouw van een fabriek in Delfzijl
voor waar een syngas uit biomassa wordt
gemaakt. Dit syngas bevat een grote hoeveel-
heid waterstof.

<<

TRANSPORT
Waterstof is niet alleen makkelijk op te slaan
in tanks of bestaande ondergrondse gasop-
slagen. Het gas kan ook makkelijk worden
getransporteerd. In de visie van Van Wijk
kunnen daarvoor aardgaspijpleidingen wor-

den gebruikt naar de chemische industrieën
in Rotterdam, Bremen en Hamburg. ,,De
aardgasverbindingen van Gasunie die vanuit
Groningen naar Duitsland, het westen en het
zuiden van ons land lopen, bestaat uit een
aantal leidingen. We gaan steeds minder
aardgas maken, dus moet het mogelijk zijn
een van deze pijpleidingen voor het trans-
port van waterstof te benutten.”

Maar het Groningse waterstof kan ook
over zee worden vervoerd. De speciale sche-
pen daarvoor kunnen afmeren in de Eemsha-
ven. De productie van waterstof biedt de
noordelijke provincies de mogelijkheid een
modelregio te worden voor ‘schoon’ vervoer.
Bij de verbranding van waterstof komt alleen
water(damp) vrij, van de energie die deze

reactie oplevert wordt in een brandstofcel
elektriciteit gemaakt. De regionale treinen
zijn nu dieseltreinen, die zou je kunnen
vervangen door brandstofceltreinen die met
waterstof worden gevoed. Bij de nieuwe
concessieverlening zouden provincies kun-
nen eisen dat deze regionale treinen op
waterstof gaan rijden. Van Wijk suggereert
ook om zwaardere voertuigen en boten,
(bussen, vuilniswagens, trucks, veerboten) op
termijn te laten overschakelen op waterstof,

De hoogleraar realiseert zich dat het plan
ambitieus is. Van Wijk: ,,Het is een veel om-
vattend plan. Het is niet alleen een kwestie
van fabrieken bouwen, maar ook van markt-
ontwikkeling, infrastructuur, regelgeving,
innovatie, onderzoek en onderwijs. De ken-
nis over waterstof moet in het onderwijsaan-
bod op alle niveaus terugkomen. Maar als je
niets doet, gebeurt er ook niets. En de moge-
lijkheden zijn er.”

NIB IS IN
PROJECTEN DE
ONDERNEMER

De Noordelijke Innovatie Board (NIB) moet
Noord-Nederland innovatiever en onderne-
mender maken. Het komt erop neer dat
zwaarder ingezet wordt op vooral de uitvoe-

ring van noordelijke projecten van economische waar-
de. NIB-directeur Denisa Kasova: ,,We hebben vijf opga-
ves vanuit de vraag: wat zijn de meest kansrijke ont-
wikkelingen waarop we kunnen inhaken? Dat hoeven
niet altijd nieuwe projecten te zijn, we kijken ook naar
beschikbaarheid.’’

De noordelijke waterstofeconomie is een van de
eerste opgaves die de NIB ter hand neemt. Vanuit de
energietransitie die gaande is, is het volgens Kasova
een logisch project. Kasova: ,,We hebben de beschik-
king over Ad van Wijk, die zowel professor als onderne-
mer is. Dat is een weinig voorkomende combinatie.
Van Wijk is bovendien een internationaal erkend ex-
pert.’’

Kasova en Van Wijk voerden van april tot de zomer
talloze gesprekken met partijen die een rol kunnen
spelen, zowel uit de regio als daarbuiten. Het waren
steeds een-op-eengesprekken waarin commitment
werd gezocht: zien jullie het zitten en pakken jullie het
ook op? Kasova: ,,We hebben uitsluitend positieve
reacties gekregen.’’

Op een grote bijeenkomst werd vervolgens het idee
gepresenteerd en partijen gevraagd daaraan op korte
termijn gezamenlijk verdere invulling te geven. De
partijen werden pas een week van tevoren ingelicht.,
vertelt de NIB-directeur, om hun agenda schoon te
vegen. Kasova: ,,Iedereen was er. Daaruit blijkt wel hun
commitment. Een belangrijk signaal. Want we hebben
elkaar nodig, iedereen is onderdeel van de uitvoering.’’

Kasova benadrukt dat de noordelijke waterstofeceno-
mie geen NIB-project is. ,,Het is van iedereen en steeds
stellen we elkaar de vraag: is dit de ontwikkeling waar-
mee we met z’n allen vooruit kunnen? De volgende
stap is namelijk altijd het meest relevant.’’

De komende maanden moeten drie hoofdzaken
worden uitgewerkt: hoe wordt het gefinancierd, hoe
wordt het georganiseerd en wat is de impact (economi-
sche groei en werkgelegenheid). Dat levert het busi-
nessplan op en indien dan voldoende partijen mee
willen doen wordt begonnen met de uitvoering.

Drones op
waterstof
– er wordt onderzocht om
drones te laten vliegen op
waterstof. Van Wijk: ,,Eel-
de zou een luchthaven
kunnen zijn waarvandaan
drones het verste kunnen
vliegen. Dat is een kans als
je over pakketbezorging
praat.’’ Het kan een unieke
kans zijn voor de drones-
ontwikkeling in het Noor-
den;
– met de datacenters in
Noord-Nederland is groene
waterstof van groot belang.
Partijen als Tesla en en
Facebook en Google willen
alleen maar groene energie;
– van de energie die Neder-
land verbruikt wordt 5 à 10
procent gebruikt voor de
productie van waterstof,
die wordt gebruikt als
grondstof voor methanol en
ammoniak en voor de
verwerking van aardolie in
raffinaderijen;
– bij bestaande innovatie-
centra in het Noorden,
Wetsus in Leeuwarden,
API in Emmen en Entrance
in Groningen, kunnen
nieuwe onderzoeks-, inno-
vatie- en start-upactivitei-
ten rond waterstof worden
ontwikkeld;
– waterstof en aardgas zijn
op sommige vlakken min of
meer vergelijkbare gassen.
Bestaande pijpleidingen
voor aardgas kunnen wor-
den ingezet voor waterstof;
– bestaande bedrijven en
organisaties die zich met
aardgas bezighouden kun-
nen veel van hun installa-
ties en mensen blijven
inzetten als het gas wordt
vervangen door waterstof.
Bestaande industrie krijgt
een nieuwe toekomst.
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