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Waterstofchallenge filmpje

https://youtu.be/J25Zo1XFkOk
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https://youtu.be/J25Zo1XFkOk


Wat is een waterstofauto?

Een waterstof auto is een ELEKTRISCHE auto die waterstof gebruikt OM STROOM TE MAKEN in plaats van een 

batterij.
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Batterij-elektrische auto

Stroom is al gemaakt, wordt in de auto in een 

batterij bewaard

Waterstof elektrische auto

Stroom is nog niet gemaakt, heeft waterstofgas 

en een energiefabriek



Er moet Wij willen iets veranderen

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de 

leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het 

invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die 

nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed 

ging tot vijanden maakt en hen die het onder de nieuwe 

omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe 

verdedigers heeft.

Niccolo Macchiavelli (1469-1527).
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Horizon 1: de manager / beheerder: optimaliseert “vandaag”

Horizon 3: de visionair: waar gaat het naartoe?

Horizon 2: de ontwikkelaar/ ondernemer: wat doen we anders>
:
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De verandermatrix
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Project: Water als brandstof voor samenwerking
Projectverkenningen waterstof binnen de watersector in Brabant

DOEL

het initiëren onderzoeken en projecten op het gebied van 

• CO2 reductie, 

• terugwinning en hergebruik van grondstoffen, en 

• energieopwekking, 

die in een “living lab” omgeving verder kunnen worden uitgewerkt.
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De RWZI
Vol Energie!



We hebben geen energieprobleem, maar een 
verdelingsvraagstuk
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De woonwijk van de toekomst
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Kijk naar je buren!
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Solar Power to the People
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Rijden op waterstof in de praktijk
Worsteling met Kip en Ei

• 3 stations in Nederland (over 2 jaar: plus ~10)

• Helmond

• Rhoon

• Arnhem (halfvol)

• 50 stations in Duitsland (over 2 jaar plus ~50)

• 50 stations in rest Europa (over 2 jaar plus ~15)
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Er komen tankstations bij!
Eind 2020 zijn er circa 15 stations operationeel
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Full scale station bij Kerkhof, Binckhorst Den Haag (2019) Full scale station op Lage Weide (2020)



Rijden op waterstof in de praktijk
Zelf schoon rijden en de vraag naar waterstof helpen ontwikkelen. Wij doen het!
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Ook KWR rijdt in 2019 op waterstof
mbv een eigen vulpunt aan kantoor

“Tanken terwijl je werkt” 
bij Infram in Maarn (nu open)

1 februari (2019):

Open middag Maarn

Aanmelden:secretariaat@infram.nl



Wat kan er nog meer met waterstof, naast rijden?
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Noodstroomvoorziening

op waterstof

Biogas reformen tot 

waterstof

Zuurstof gebruiken in 
processen (ozon 

productie/beluchting) 

Eigen vervoer (deels) 

verduurzamen met waterstof

Warmte uit 
elektrolyse/brandstofcel 

nuttig gebruiken (60-70˚C)

Omzetten overschot zonne-

energie in waterstof als 

elektriciteitsopslag



De vraag…
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Welke rol zou waterstof kunnen spelen in jouw 

bedrijf/organisatie?



Goodiebag
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Titel Waarom/Wat kun je hier uit halen Link

How hydrogen empowers the 
energy transition – Hydrogen 
coalition

Internationale publicatie over de rol van waterstof in het 
energiesysteem, en wat er moet gebeuren om dit voor elkaar te 
krijgen.

http://hydrogencouncil.com/wp-
content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-
Council.pdf

Manifest Waterstofcoalitie Zeer breed gedragen manifest (zowel VNO-NCW als 
Greenpeace) over het belang van waterstof in de 
energietransitie.

https://www.vno-
ncw.nl/sites/default/files/manifest_waterstof_coalitie.pdf

Vier pijlers onder een 
duurzame 
waterstofeconomie in 2030 -
Waterstofcoalitie

Handreiking van de waterstofcoalitie, bedoeld ter ondersteuning 
van de onderhandelingen over het klimaatakkoord 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-
stateless/2018/11/61798793-coalitie-waterstof-vier-pijlers.pdf

Brabant aan de waterstof –
Werkplaats de Gruyter

Algemeen beeld van het nut en de noodzaak van energie 
conversie & opslag en de rol van waterstof daar in.

https://werkplaatsdegruyter.nl/2016_08_24/wp-
content/uploads/2018/04/waterstof-boekje-nieuw-04032018-
DEF-versie.pdf

Contouren van een 
routekaart waterstof  - TKI 
Nieuw Gas

Visie vanuit TKI nieuw gas op welke stappen gezet kunnen 
gaan worden om waterstof te kunnen laten bijdragen aan de 
energietransitie.

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TK
I%20Gas/publicaties/20180307%20Routekaart%20Waterstof
%20TKI%20Nieuw%20Gas%20maart%202018.pdf

Solar Power to the People  -
Allied Waters

Visie op het toekomstige energiesysteem, met waterstof als 
belangrijke energiedrager

https://www.alliedwaters.com/news/solar-power-to-the-
people/

The Green Hydrogen 
Economy – in the Northen 
Netherlands – Northen 
Innovation Board

Rapport van de Noordelijke Innovation Board over hoe in de 
noordelijke provincies een waterstofeconomie op gang kan 
worden gebracht

http://verslag.noordelijkeinnovationboard.nl/uploads/bestande
n/dbf7757e-cabc-5dd6-9e97-
16165b653dad/3008272975/NIB-Hydrogen-Full_report.pdf

Power to Protein - KWR Waterstof als grondstof voor eiwitproductie uit afvalwater https://www.powertoprotein.eu/publications/

De vraag naar water in een 
waterstofeconomie - KWR

De impact van een waterstofeconomie in Nederland voor de 
drinkwatersector

https://library.kwrwater.nl/publication/54715500/

Waterstofchallenge –E-
xpeditie & Infram

De fun van waterstof https://e-xpeditie.nl/24hc/aftermovie-waterstof-challenge-
gereed
https://e-xpeditie.nl/24hc/video-24-uur-waterstof-challenge

Het geluk van Groningen -
Brandpunt

Uitzending brandpunt over de waterstofeconomie in Groningen, 
met Ad van Wijk.

https://www.npostart.nl/brandpunt/08-02-2018/KN_1696760

http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/manifest_waterstof_coalitie.pdf
https://werkplaatsdegruyter.nl/2016_08_24/wp-content/uploads/2018/04/waterstof-boekje-nieuw-04032018-DEF-versie.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI Gas/publicaties/20180307 Routekaart Waterstof TKI Nieuw Gas maart 2018.pdf
https://www.alliedwaters.com/news/solar-power-to-the-people/
http://verslag.noordelijkeinnovationboard.nl/uploads/bestanden/dbf7757e-cabc-5dd6-9e97-16165b653dad/3008272975/NIB-Hydrogen-Full_report.pdf
https://www.powertoprotein.eu/publications/
https://library.kwrwater.nl/publication/54715500/
https://e-xpeditie.nl/24hc/aftermovie-waterstof-challenge-gereed
https://e-xpeditie.nl/24hc/video-24-uur-waterstof-challenge
https://www.npostart.nl/brandpunt/08-02-2018/KN_1696760


Meer weten?
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Bastiaan du Pré

Bastiaan.dupre@infram.nl

LinkedIn

Frank Oesterholt

Frank.oesterholt@kwrwater.nl

LinkedIn

Els van der Roest

Els.van.der.Roest@kwrwater.nl

LinkedIn

mailto:Bastiaan.dupre@infram.n
https://www.linkedin.com/in/bastiaan-du-pr%C3%A9-bb0a2a3/
mailto:Frank.oesterholt@kwrwater.nl
https://www.linkedin.com/in/frankoesterholt/
mailto:Els.van.der.Roest@kwrwater.nl
https://www.linkedin.com/in/elsvanderroest/


BRIDGING

science to practice
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