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MOU1 Kleur wijzigen of afbeeldingen invoegen? 

1.  Selecteer op het tabblad Ontwerpen de optie Achtergrond opmaken.
2. Selecteer Afbeelding uit bestand of Vullen met effen kleur.
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1. Rechtermuisknop
2. Achtergrond opmaken
3. Opvullen met afbeeldingen of Vullen met effen kleur.
Microsoft Office User; 28/09/2020



Outline
• WaterstofNet
• Introductie waterstof
• Overzicht toepassingen

• Industrie
• Transport
• Power & warmte

• Toepassing in gebouwde omgeving
• Technologieën
• Waterstof in Vlaanderen/België : projecten & beleid
• Q&A

2



WaterstofNet: ruim 10 jaar H2 ervaring

• °2009, vzw-structuur, 13 personen

• Kantoren in Turnhout en Helmond

• 4 pijlers

 Industriële cluster > 80 leden

Projectorganisatie: 20 projecten

Partner van de overheid

Kennis: studies, consultancy, …

• Hands-on experience: HRS Helmond, H2 wagen
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Waterstof Industrie 
Cluster
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• °2016 IBN “Power to Gas”

• > 100 leden

• > 500 dedicated VTE

• Zwaartepunt Vlaanderen

• Actief in volledige waterstofketen

 uniek!



Waterstof Industrie Cluster: value chain
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Wat is waterstof
Eigenschappen en veiligheidsaspecten

Productiemethoden
Opslag en transport

Introductie waterstof



Wat is waterstof?

• Niet nieuw: °1779 en sindsdien veelvuldig gebruikt 

• Chemisch element  symbool H en atoomnummer 1

• Meest voorkomend element in universum

• Niet-giftig kleurloos en geurloos gas

• vloeistof bij -252,77 °C 

• vaste stof bij -259,2 °C

• Bestaat niet op zichzelf moet geproduceerd worden (energiedrager)
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Energiedichtheid
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Hoog per eenheid van massa => voordeel voor mobiele toepassingen t.o.v. batterijen
Laag per volume => onder hoge druk opslaan



Veiligheid
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Source: Shell Hydrogen Study, Wuppertal Institute

Lage ontstekingsenergie: 0,02mJ (methaan 0,29mJ)
Mengsel lucht (O2) /waterstof ontvlambaar

Veiligheids-
Maatregelen!



Productiemethoden
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• Productiemethode bepaalt de ‘kleur’ van waterstof: grijs, blauw en groen

• Wereldwijd en Vlaanderen: vooral grijze waterstof via SMR (fossiele bron)

• Duurzame H2: elektrolyse, restwaterstof en fossiele bron + CO2 afvang



Steam Methane Reforming (incl. CCS)

Reforming waterstof 
= 90-95% van wereldwijde productie

• Grootschalig (BASF in Antwerp or 
AirProducts Rotterdam)

• Kleinschalig (on-site) f.e. HyGear



Water-electrolyse

• PEM (Polymere Electrolyte membrane )
• Alkaline (KOH, sodium or potassium hydroxide electrolyte)
• Solid Oxide

=> H2 atmosferisch of onder druk ( 1<p>30 bar, devel. 350 bar)



Directe omzetting zonlicht  waterstof (e.g. KU-Leuven)
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Waterstofproductie rechtstreeks van de zon.

• Waterstof geproduceerd in zonnepaneel zelf.

• Gebruik van water uit lucht 

• Goedkopere materialen dan elektrolyse

• http://solhyd.org/nl/



Opslag van waterstof
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• Gasvormig: < 1 bar => 1000 bar (compressoren)
• Vloeibaar (<= -253°C): cryogene opslagtanks
• LOHCs: “liquid organic hydrogen carriers” 

of in afgeleide vloeistoffen Methanol, 
formic acid etc.)

• “Vast”: bv. gebonden aan metaal hydrides

• Bovengrondse containers (kleinschalig)
• Lege gasvelden of zoutcavernes (grootschalig)

• https://www.agbzw.nl/onze-cavernes
Source website Hydrogen Europe
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• Gasvormig (@verschillende drukken):
• Flessen /cilinders
• Tube Trailers 200-500 bar (ontwikkeling 700 bar +)
• Pijpleidingen (network) +/- 70 - 100 bar

• Vloeibaar (<= -253°C)
• Cryogene opslagtanks, trailers of schepen

Source: http://www.catalog-airliquide-benelux.com/

Source: www.waterstofnet.eu

Source: www.linde-gas.nl

Source: rechargenews

Transport van waterstof



Gebruik bestaande aardgasnet voor H2
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• Bijmengen H2 in bestaande gasnet
• Synthetisch methaan
• 100% H2 

Status: 
piloot projecten  

Source: 
The future of hydrogen, IEA 2019
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European hydrogen backbone

Source: European Hydrogen Backbone, July 2020
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Voorstel open-access H2/CO2 infrastructuur

• Source: Fluxys



Waar wordt het nu al gebruikt?
Mogelijke toepassingen industrie, transport, power & warmte

Toepassing van waterstof



(Grijze) waterstof veelvuldig gebruikt in industrie

Source: Hydrogen Roadmap Europe, FCH-JU, 2019 



Waterstofnetwerk van Air Liquide
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Source: Air Liquide



Mogelijke (nieuwe) toepassingen duurzame H2
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+ CO2 => hernieuwbare koolwaterstoffen

Import
Biomethaan



Duurzame (groen-blauw) waterstof in industrie

Vervanging (drop-in) van fossiel H2 in bestaande toepassingen
• Raffinaderijen
• Productie van ammoniak -> meststoffen
• Diverse processen in verschillende industrieën
Grote afname mogelijk opschaling van H2 productie

Nieuwe toepassingen van H2
• Warmte (midden/hoogwaardig), stroom, vervanging aardgas
• Staalproductie, vervanging cokes
• Feedstock voor chemie of synthetische brandstoffen (H2 + afgevangen CO2 (CCU))

Pilootprojecten in raffinage (Shell/ITM), staal (Voest-Alpine), methanol (CRI, ..)



Omzetting waterstof naar stroom en warmte
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High grade > 500°C

Mid grade 100°C-500°C

Low grade < 100°C
Electrification & biofuels

Biofuels, fossil fuels + CCS 

Koolstofneutrale alternatieven

• Waterstof reeds courant gebruikt in industrie; 
vaak aanwezig als bijproduct => verbranden met 
methaan voor warmte/stroom productie

• WKK/gas turbines van vandaag reeds compatibel
met bepaald % H2

• Vervanging van aardgas door H2 kan gradueel
over tijd..

• Uitdaging: 
Verschil in kostprijs met aardgas

=> Wetgeving nodig (CO2 emissie-kost…)

Hydrogen

WARMTE

POWER

Vervanging aardgas in WKK of turbines*

*Agreement within EU gas turbine sector to enable 20% H2 in 2020 
and 100% in 2030 (https://powertheeu.eu/) 

Industriële toepassing
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https://corporate.engie.be/nl/press/release/primeur-belgie-ineos-phenol-en-
engie-gebruiken-waterstof-industriele-installatie



Waterstof in staalindustrie
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• EU: per ton staal 1,9 ton CO2 (wereldwijde gemiddelde op zo’n 2,3 ton CO2).
• Gedeeltelijke vervanging van cokes door waterstof in hoogovens
• Alternatief proces: Direct Reduction Iron Ore met aardgas ipv cokes => 100% H2

• Arcelor Mittal Gent: hoogoven proces
• Focus op vergroening huidige proces: “biokoolstof” en bijmenging H2
• Verwerking CO2 uitstoot tot ethanol
• Recente aankondiging DRI –investering!!

https://bondbeterleefmilieu.be/artikel/duurzame-staalindustrie-zal-circulair-zijn-ze-zal-niet-zijn

https://www.voestalpine.com/group/en/media/press-releases/2019-11-11-h2future-worlds-largest-
green-hydrogen-pilot-facility-successfully-commences-operation/

SSAB, LKAB (Europe’s
largest iron ore producer) 
and Vattenfall

https://belgium.arcelormittal.com/inhuldiging-hoogoven/



Feedstock voor chemie of synthetische brandstoffen
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Groene H2 

 Ammoniak

 Synthetische 
koolwaterstoffen
(captured CO2)



Transport van hernieuwbare elektriciteit vanuit regio’s met groot 
aanbod HE

Source: Renewable Energy for Industry, IEA 2017

Transport of energy:
Piplines/shipping

Energy carriers:
(Liquid) hydrogen,
Ammonia, Methanol, e-CH4



Waterstof import coalitie
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29

Sun

Wind

Electrolysis

Storage & Liquefaction Storage Pipelines

Renewable hydrogen
Renewable methane
Renewable methanol
Renewable ammonia
Liquid organic hydrogen carrier (LOHC)

End useTransport

hydrogen-carrierElectricity hydrogen

Synthesis



Waterstof in transporttoepassingen (1)



Waterstof in transporttoepassingen (2)

WEGTRANSPORT
• Grote passagiersvoertuigen voor veelvuldig en continu gebruik (e.g. taxi-vloten)
• Openbaar vervoer- regionale bussen
 Gecentraliseerde, eigen infrastructuur hoge benuttingsgraad
 Snel vullen BEVs: beperkt # voertuigen opladen in gegeven tijdsframe
 Operationele flexibiliteit

• Heavy-duty transport
 Korte vultijden
 Beschikbare nettolading BEVs: 

massa batterij, verlies nettolading

• Status: auto’s en bussen “commercieel beschikbaar”; vrachtwagens in pilootfase
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Waterstof in transporttoepassingen (3)
SPOOR
• Zero-emissie alternatief voor Diesel treinen
• Vermijden van aanleg bovenleidingen reeds positieve business case
• Eigen tankinfrastructuur met hoge benuttingsgraad

WATER
• Ferries/ Binnenvaartschepen met beperkte afstand
• Zeeschepen: hoge energiedichtheid nodig

(verlies laadvermogen)
 Liquid H2 of synthetische brandstof

• Status: piloten; trein in Duitsland; eerste schepen in pilot phase;  
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Waterstof in transporttoepassingen (4)
LUCHT
• Lange vluchten hoge energie dichtheid

• H2  Synthetische kerosine Mengen met fossiel kerosine in overgangsperiode
• Korte(re) vluchten: LH2 + gasturbines / fuel cells

• Status: R&D (voor LH2)

• Synthetische kerosine: recente aankondiging Synkero in Amsterdamse haven, 
productie vanaf 2027; ook Waals project met Engie
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Airbus: LH2 in gasturbines met elektromotor, commercieel in2035
https://www.airbus.com/innovation/zero-emission/hydrogen/zeroe.html



Waterstof in power & verwarming
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Waterstof in gascentrales?



Waterstof in gebouwde omgeving?
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• Waterstof aangevoerd via gasnet uit 
centrale bron

• Waterstofproductie op wijkniveau; 
distributie via lokaal net

• Waterstof wordt geproduceerd in/dichtbij 
het gebouw uit onsite geproduceerde 
energie (zon)

Centrale 
productie

Lokale 
productie

H21 project in Leeds
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Waterstof aangevoerd via gasnet uit centrale 
bron



• Opslag van lokaal geproduceerde energie (PV) in waterstof; re-elektrificatie met 
WKK/brandstofcel
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Opslag van lokaal geproduceerde elektriciteit

Source:
Solenco power



Waterstof in gebouwde omgeving?
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• Studie BatHyBuild (eindpresentatie eind april beschikbaar)

Rol van waterstof, naast alternatieven all-electric?

Verder uit te zoeken en te 
testen:

Combinatie van warmtepompen 
en H2 ketels/WKK voor 
wijkverwarming

BatHyBuild



Waterstofwijk Hoogeveen
• Nieuwbouw Nijstad Oost, “Greenfield project”, 80-100 nieuwe woningen, 

aangesloten op een nieuw lokaal waterstofnet
• Bestaande wijk Erflanden, 1150 woningen, gebouwd 2000-2005 (geen lage T verw.)

met gebruik van bestaande gasnet
• Technologie:  Waterstof cv-ketel
• Planning: 2021-2022

Test Uithoorn   (Stedin, NL) https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof/uithoorn

Sloopwoningen op bestaande aardgasnet omgebouwd voor H2 (in werking sinds dec 2020)
Technologie:  Waterstof cv-ketel

Project Engie-Duinkerke (F), GHRYD project https://www.engie.com/en/business-case/engie-x-ghryd

Bijmenging van H2 in lokaal aardgasnet tot (20%)  

https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/34882351/HANZE_20_0635_Publieksvriendelijke_versie_Waterstofwijk_Gewijzigde_Herdruk.pdf

• fase 1: Externe aanvoer/opslag H2, 2021  (tube trailer)
• fase 2: Lokale productie H2, 2023 
• fase 3: Aanvoer H2, via backbone, 2027

Proefprojecten gebouwde omgeving



Omzetting waterstof naar stroom & warmte

Omzetting naar grondstoffen

Mobiliteitstoepassingen

Waterstoftechnologie



Omzetting waterstof naar stroom en warmte: 
Brandstofcellen
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Brandstofcel =>  anode en kathode, 
gescheiden door een membraan.

Waterstof toevoer aan anode; zuurstof aan kathode.

Mbv katalysator wordt H2 gesplitst in H+-ionen en elektronen; 
die elektronen stromen via elektrisch circuit naar de kathode.

De H+ ionen stromen door de elektrolyt naar de kathode en 
recombineren met de elektronen 
en reageren met zuurstof tot water. 

Hoe werkt het?

Per cel : spanning van theoretisch 1,2V opgewekt.  
Afzonderlijke cellen worden gestapeld om hogere spanning te kunnen leveren. 

Elektrische efficiëntie 40-60%
Rest is warmte



Omzetting waterstof naar stroom en warmte
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Gebruik in gebouwen

• Waterstof gas boiler  
• WKK gebaseerd op brandstofcel of verbrandingsmotor
• Hybride warmtepomp (elektrische warmtepomp met extra boiler op H2 voor piekvraag)

boiler
CHP- PEM fuel cell CHP- SOFC

CHP- ICE



µ-WKK op waterstof, verschillende types

• Verbrandingstechnologie
• Minder zuivere waterstof nodig
• Flexibiliteit naar brandstof
• Lagere elektrische efficiëntie, meer warmte
• Uitstoot Nox?
• Levensduur

• PEM-brandstofcel
• Zuivere waterstof nodig 
• Lage temperatuur => flexibel aan/uit
• Lagere elektrische efficiëntie , meer warmte
• Nul uitstoot

• SOFC (Solid Oxide brandstofcel)
• Hoge temperatuur => continue operatie
• Verschillende brandstoffen mogelijk 
• Hogere elektrische efficiëntie
• Nul uitstoot
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Vandaag werken de 
brandstofcel modellen altijd 
op aardgas.
Lokale SMR nodig om H2 te 
onttrekken aan methaan

Viessmann Vitovalor PA2
0,75 kW elektriciteit (37%)
1,1 kW warmte

Elugie 60% 
elektrisch 
rendement 
(1,5kW)
30% thermisch
(0,75 kW)

100% H2



Omzetting elektriciteit  waterstof  stroom en warmte
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• Aparte componenten: 
Elektrolyse of waterstofpanelen
+ brandstofcel of ICE-WKK

• All-in-one oplossingen
• Reversibele brandstofcel

boiler
CHP- PEM fuel cell CHP- SOFC

CHP- ICE

Gebruik in gebouwen



Beleid EU/ Vlaanderen/BE



EU strategy
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• Green Deal  carbon neutral continent 2050

• EU Strategy for Energy System Integration 
(July 2020)

• A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe 
(July 2020)

• Fit for 55, including revision of relevant EU 
directives (REDIII, energy taxation, ETS…)



EU / BE-Federaal / Vlaamse strategieën
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• Vlaamse Waterstofvisie (eind 2020)
 Productie van H2 en prioritair gebruik in industrie & zwaar transport
 Waterstof in gebouwde omgeving geen prioriteit

• BE waterstofstrategie in de maak
• Focus op transport & opslag infrastructuur

• BE/FL budgetten voor waterstof voorzien: IPCEI, Relance plan.. 
(totaal België > 400M€)



Strategie voor Vlaanderen van de Waterstof Industrie Cluster
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Potentieel/vraag naar H2 in België

Productie in België?

Bedrijven actief in onze regio

Overzicht projecten

Waterstof in Vlaanderen/België



Vraag naar energie / waterstof in EU
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Source: De toekomstige rol van gas in een 
klimaatneutraal energiesysteem in België, Deloitte 
2021, based on scenario’s in 
European Commission, Stepping up Europe’s 2030 
climate ambition: investing in a climate-neutral future 
for the benefit of our people - Impact Assessment, 
SWD(2020) 176 final, September 2020, PART 2/2

Flexibiliteit & 
opslag nodig

Geïnstalleerde 
elektrolyse-
capaciteit van 
gemiddeld 
550 GW in de EU 
tegen 2050



Vraag naar energie / waterstof in België
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Uit De toekomstige rol van gas in een klimaatneutraal energiesysteem in België, Deloitte,
Gebaseerd op data uit Fuels for the future van Federaal Planbureau

Studie Planbureau (Fuel of the Future 2020):
• Elektriciteitsvraag België neemt toe met factor 3 in 2050
• Nodige geïnstalleerde capaciteit 80GW
• Nood aan elektrolyse voor flexibiliteit 11-19 GW

Technisch beschikbaar potentieel België?

Theoretisch
ELIA: 9GW onshore wind + 40GW zon + 6GW offshore
20GW onshore wind en 84GW zon (Bregilab)

Realiteit..?
Import nodig => klimaatneutrale moleculen



Vraag naar waterstof in België
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2000-5000 kton H2 per jaar

Huidig verbruik H2 België:  
15 TWh/400 kton

Inschatting 2050:
35-150 TWh
1000-4500 kton

Importcoalitie:
350 TWh including ammonia,
Methanol…



Vraag naar energie/waterstof in België

Cijfers importcoalitie

Hydrogen import coalition H2C
53

Gerekend vanuit totale energieverbruik EU/België en eigen elektriciteits-productie potentieel



Lokale H2 productie => kostprijs?
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2030 2040

Different ENTSOE TYNDP 2020 scenarios => different electricity duration curves:
NT: National Trends scenario is the baseline scenario that is based on the National Energy and Climate Plans (NECPs) submitted by the member states. This scenario represents the current ambitions.
DE: Distributed Energy scenario & GA: Global Ambition scenario are more ambitious in terms of climate action compared to the national trends scenario.

Bron: Greenports project

Electriciteitsprijzen 2030-2040



Lokale productie: voorspelde H2 prijzen
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€/kg H2
€/kg H2

2030

2040

• Wetgeving nodig om taksverschuiving te krijgen fossiel -> koolstofarm
Europa zal tools aanreiken => targets, wetgeving rond taksen etc…

• IMPORT!! 



Concrete realisaties: made in Belgium
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De toekomst?
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• Van “hype” naar realiteit

• Labo  proefprojecten  first industrial deployment opschaling

• Geen silver bullet, wel onontbeerlijk in decarbonisatie hard-to-abate sectors

• Bijdrage klimaatdoelstellingen België/Vlaanderen + economische return

• Nood aan samenwerking: overheden (wetgeving, funding), industrie (early adopters), 

kennisinstellingen (verbetering technologie), middenveld (acceptatie), … 



WaterstofNet

Open Manufacturing Campus
Slachthuisstraat 112 bus 1
2300 Turnhout
België

T +32 (0)14 40 12 19

Kantoor Nederland

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
Nederland Thank you for your attention!

Bedankt voor uw aandacht!

WaterstofNet

WaterstofNet

WaterstofNet.eu

Isabel François
Tel +32/478 98 21 40

Isabel.Francois@waterstofnet.eu


