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‘Maak van GasTerra dé waterstofbank’
Professor Ad van
Wijk presenteerde
ruim vijf jaar gele-
den het plan voor
een waterstofeco-
nomie in Noord-
Nederland. Er ge-
beurt meer dan
hij destijds be-
pleitte, zegt de
hoogleraar.
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Toen professor Ad van Wijk in
januari 2017 zijn plan voor
een groene-waterstofecono-
mie voor Noord-Nederland

presenteerde, werd dat met enige
scepsis onthaald. Inmiddels is heel
Europa in de ban van de duurzame
energiedrager. Het Groningse ‘hy-
drogen valley’ is officieel de voor-
beeldregio voor de lidstaten. ,,Eigen-
lijk is de opmars van de groene wa-
terstof in het Noorden begonnen”,
zegt Van Wijk.

Ook van de steeds ambitieuzere
Brusselse plannen met groene wa-
terstof is de hoogleraar New Energy
Systems aan de TU Delft een van de
architecten. Mede vanwege het weg-
vallen van het Russische aardgas,
heeft de Europese Commissie zijn
doelen ongekend hoog gesteld: in
2030 10 miljoen ton eigen productie
en 10 miljoen ton import uit landen
met goedkope zonne- of wind-
stroom zoals Marokko, Egypte, Chili
of Australië.

Van Wijk schreef indertijd zijn
plan voor Noord-Nederland in op-
dracht van de Noordelijke Innovati-
on Board (NIB, inmiddels Economic
Board Noord-Nederland). Hij heeft
zich daarna nog wel enige tijd be-
moeid met de voortgang ervan.
,,Maar uiteindelijk zat mijn werk er-
op. Ik had niet meer zo veel toe te
voegen.”

Het initiatief was vervolgens aan
het bedrijfsleven, met Groningen
Seaports (GSP) en Gasunie als noor-
delijke voortrekkers. Van Wijk heeft
de doelstellingen uit zijn plan nog
eens nagekeken. Het streven was om
in de Eemsdelta in 2030 1 gigawatt
aan door de windmolens op zee ge-
produceerde energie met elektroly-

sers in groene waterstof om te zet-
ten.

De energiereuzen Engie, RWE en
het consortium NortH2 (met onder
meer GSP) hebben voor dat jaartal
inmiddels plannen voor het vijfvou-
dige. Dat is ook meer dan de 3 tot 4
gigawatt waar het kabinet landelijk
naar streeft.

Van Wijk: ,,Dat moet natuurlijk
nog wel gebeuren, maar we hebben
ook nog wel even. In de sfeer van
toepassingen, mobiliteit en infra-
structuur zijn er ook meer en sneller
dingen gebeurd dan in het plan
stonden. We hebben in Winschoten
Hyzon gekregen, de fabriek voor wa-
terstoftrucks. De belangstelling in
het zwaar transport is groot. Er rij-
den streekbussen en vuilniswagens
op waterstof. De eerste waterstof-
treinen komen eraan. En waterstof-
techniek is in het curriculum van
heel veel opleidingen opgenomen.”

De bewering van de hoogleraar
dat het Nederlandse aardgasnet-
werk kon worden aangepast
voor waterstoftransport van
Groningen naar de industri-
ele clusters in ons land, stuit-
te destijds op veel ongeloof.
De hoogleraar: ,,Ik was zeker
van mijn zaak. Gasunie had
het namelijk al uitgezocht. Er
zijn nog allerlei onderzoeken
naar gedaan. En het bleek in-
derdaad te kunnen. Inmid-
dels heeft het kabinet beslo-
ten tot de aanleg van de ‘back-
bone’, het waterstofnet dat bij-
na geheel uit bestaande
gaspijpleidingen bestaat, en twee
opslagen in zoutkoepels. Dat is er
in 2030.”

Wat Van Wijk jammer
vindt, is dat het Noorden on-
voldoende probeert om
ook maakindustrie te lok-
ken die aan groene water-
stof is gelieerd. ,,Het zou
heel goed zijn als er ook
een fabriek voor elektro-
lysers of brandstofcellen
komt. Dan krijg je ook de
kennis en ontwikkelin-
gen van die technologie
mee. Terwijl al die fabri-
kanten hun capaciteit
moeten uitbreiden. Toyo-
ta bijvoorbeeld bouwt
evenals Hyundai nieuwe
fabrieken voor brand-
stofcellen. Waarom
spreekt Groningen of de
Rijksoverheid zo’n con-
cern niet aan? Ook de
NOM zou zich voor
moeten inzetten.”

Groene waterstof is na de presen-
tatie van het plan Van Wijk in een
ongekend tempo ook hoog op de na-
tionale en Europese agenda geko-
men. Van Wijk: ,,In december 2016
ging ik, samen met directeur Denisa
Kasova van de NIB, op bezoek bij de
toenmalige Eurocommissaris voor
energie, de Tsjech Maroš Šefcovic.
Hij bleek nog nooit van waterstof te
hebben gehoord. Het gesprek zou 40
minuten duren, maar toen ik erover
vertelde hebben we twee uur door-
gepraat. Hij haalde al zijn kabinetsle-
den erbij.”

Het enthousiasme voor de groene
waterstof is ook in Nederland in
hoog tempo gegroeid. Het kabinet
verdubbelde onlangs het aantal
windparken op zee dat in 2030 ge-
reed moet zijn. Ze moeten dan een
gezamenlijk vermogen hebben van

22,5 gigawatt, waarvan een deel be-
schikbaar komt voor de productie
van groene waterstof. Een woud van
windmolens op de Noordzee moet
in 2050 goed zijn voor 70 gigawatt.

Van Wijk ziet de ontwikkelingen
met instemming. Hij heeft deson-
danks kritiek op het kabinetsbeleid.
De hoogleraar: ,,Ik pleit voor meer
snelheid. Je ziet gelukkig dat ook in
andere landen de groene waterstof
goed opkomst. Maar als we niet op-
passen, gaan de ontwikkelingen
daar sneller en kunnen ze net wat
goedkoper produceren. En dan is het
nog maar de vraag of Nederland zijn
ambities kan waarmaken.”

Volgens Van Wijk zoekt Neder-
land te weinig mogelijkheden om

de waterstofmarkt aan te jagen.
Want die ontstaat niet vanzelf,

zegt hij. Daarvoor is groene wa-
terstof nu nog te duur.

Hij roemt een Duits initia-
tief (H2Golbal) om – ondanks
de nog hoge prijs – een markt
voor groene waterstof te cre-
eren. Een speciaal opgericht
bedrijf bedrijf heeft van de

Duitse overheid een ‘pot’ van
900 miljoen euro gekregen.

De onderneming gaat via
een tender (aanbeste-

ding) een leverings-
contract aan met

de goedkoop-
ste aan-

bieder

van groene waterstof. Die waterstof
wordt vervolgens verkocht aan de
hoogste bieder in de Duitse indus-
trie. Het verschil tussen de in- en
verkoopprijs komt uit het fonds van
900 miljoen euro.

Voorzitter Ursula von der Leijen
heeft onlangs de oprichting van zo’n
‘waterstofbank’ voor Europa aange-
kondigd, zegt Van Wijk. Volgens
hem heeft Nederland een uitsteken-
de kandidaat om die functie te gaan
vervullen: de in Groningen gevestig-
de gashandelsonderneming GasTer-
ra. Die wordt echter in verband met
het einde van de gaswinning afge-
bouwd en houdt eind 2014 op te be-
staan.

De hoogleraar: ,,Daar zit echt alle
kennis om de rol van zo’n waterstof-
bank voor Europa voor zijn rekening
te nemen. Nederland moet zorgen
dat die bank naar Groningen komt.”

Van Wijk vindt ook dat in de plan-
nen voor na 2030 uitgangspunt
moet zijn dat de waterstof niet op
land, maar op zee wordt geprodu-
ceerd. De elektriciteit van de wind-
parken die daar de komende jaren
worden gebouwd, wordt via een ka-
bel aan land (,,De Eemshaven of en
Helder”) gebracht. Daar wordt de
elektriciteit gebruikt om waterstof
te maken.

Productie op zee maakt groene
waterstof veel goedkoper, doordat je
veel elektriciteit conversie stappen
uitspaart. Dat kan met elektrolysers
op bijvorbeeld oude productieplat-
forms voor gas of olie. Er zijn echter
ook al windmolens in ontwikkeling,
die zijn voorzien van een elektroly-
ser. De waterstof die ze maken kan
dan via bestaande aardgasleidingen
naar land worden getransporteerd.
Van Wijk: ,,Transport van watergas
door een pijpleiding is tien keer zo
goedkoop als transport van elekrici-
teit per kabel. Het is ook beter voor
de natuur. Je kunt niet alsmaar nieu-
we elektriciteitskabels door het wad-

dengebied laten lopen, terwijl je
waterstof gewoon via bestaande

leidingen aan land kan laten
komen.”

Consortium is al
bezig met het
vijfvoudige van
plannen uit 2017

Ad van Wijk

Professor Ad van Wijk is

een van de sprekers

tijdens het congres ‘Wind

meets gas’ dat donderdag

en vrijdag in de Martini-

kerk in Groningen plaats-

vindt. Het congres telt

ruim 400 deelnemers uit

vijftien landen.


