
Vragen en antwoorden gesteld in de chat van het webinar Waterstof voor iedereen, 23 juni 2020 

 

Vraag Bert van Woudenberg: 

 Wanneer komt er eindelijk een openbaar waterstofstation in Utrecht?  

Antwoord ECUB:  

 Er lopen op dit moment verschillende initiatieven en plannen voor waterstoftankstations in en rond 

Utrecht. Wanneer de eerste precies gereed is, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. De kans is wel 

heel groot dat er uiterlijk in 2021 minimaal een waterstoftankstation zal zijn in Utrecht.  

 

Vraag Wim Roks:  

 Hoeveel vrachtwagens kunnen op waterstof rijden? 

Antwoord Ad van Wijk, tijdens het webinar:  

 Binnen 10 tot 20 jaar kunnen alle vrachtwagens op waterstof rijden. Er is geen probleem met de 

beschikbaarheid van waterstof.  

 

Vraag Bram Cool: 

 In de tabel ‘Waterstof als energiedrager’: zou je iets kunnen zeggen over de prijs per kWh per type 

energieopwekking? 

Antwoord Ad van Wijk: 

 De waterstofprijs bij alle vormen van omzetting hangt voor 60-80% af van de kosten van de energie die 

je er in stopt. Bij kolenvergassing is dat de prijs van kolen, bij electrolyse van water is dat de prijs van 

elektriciteit. Als de electrolyser gekoppeld is aan een zonnepark, is dat dus de prijs van de elektriciteit 

van het zonnepark. De techniekkosten zijn dus wel belangrijk, maar in feite minder bepalend dan de 

energiekosten.  

Waarom zijn er dan zoveel mensen die zeggen dat de kosten van een electrolyser nog sterk moeten 

dalen voordat groene waterstof rendabel wordt? In feite is dat dan ook een misvatting. Op dit moment 

is in Nederland de prijs van elektriciteit uit zon en wind gewoon nog te hoog, zeker in vergelijking met 

de prijs van aardgas. Natuurlijk is prijsverlaging van electrolysers van belang, maar daarvoor is het 

allerbelangrijkst massaproductie, net zoals dat bij zonnepanelen is gebeurd. 

 

Vraag Kees Huizenga: 

 Kunnen we niet voldoende elektrische energie produceren binnen Europa, moet dat van zo ver weg 

komen? 

Antwoord ECUB: 

 Ad van Wijk heeft in zijn presentatie uitgelegd dat er wereldwijd meer dan voldoende ruimte is om 

voor de hele wereld duurzame energie met zon en/of wind op te wekken (10% van Australië of 1,5% 

van de Stille Oceaan of 8% van de Sahara is al voldoende), maar dat dit niet in ieder land kan. 

Bijvoorbeeld in Nederland is niet voldoende ruimte. Voor veel andere Europese landen geldt hetzelfde. 

Voor landen zoals Nederland zal er dus energie getransporteerd moeten worden, als we volledig 

overgaan op zon en wind. Bovendien is de efficiëntie van zonnepanelen in bijvoorbeeld de Sahara zo 

hoog, dat het ondanks transport goedkoper is om de zonnepanelen daar te leggen. Energie 

transporteren in de vorm van waterstof is dan een goede oplossing, omdat er geen verliezen optreden 

en omdat het relatief goedkoop is.  

 

Vraag Bram Cool:  

 En stel dat deze uit UAE komt, welke kosten komen daar dan bij voor transport en conversie?  

En vraag Kees Huizenga:  

 Kan zonnestroom uit de UAE niet goedkoper via UHVDC naar Europa komen? 

  



Antwoord Ad van Wijk, tijdens het webinar: 

 Transportkosten van elektriciteit zijn rond de 5-6 cent per kWh en een behoorlijk verlies over die 

afstand. Transportkosten van waterstof zijn slechts een 0,5 cent per kWh en er is geen verlies. Dus 

energie via waterstof transporteren is vele malen goedkoper dan via elektriciteit. Bovendien ligt het 

gasnet met voldoende capaciteit er al, terwijl het elektriciteitsnet  niet voldoende capaciteit heeft.  

 

Vraag Willem J.R. Sorel: 

 Hoe staat het met de politieke lobby in Den Haag om e.e.a. onder de aandacht te brengen? 

Antwoord ECUB: 

 We lobbyen in Den Haag, we hebben o.a. contacten met ministeries. We hebben een signaalfunctie. 

Hoe meer ze in Den Haag weten wat we doen in de regio Utrecht, hoe makkelijker we middelen naar de 

regio kunnen trekken. Ons waterstofconvenant sluit aan bij de visie uit de kamerbrief van Wiebes. 

Hierin wordt benadrukt dat voor de regio’s een sleutelrol is weggelegd.  

 

Vraag Kees Huizenga: 

 We kunnen wel wind- en zonneparken bouwen maar geen elektriciteitstransportnetten? 

Antwoord ECUB: 

 Er kunnen zeker elektriciteitstransportnetten gebouwd worden. Dit is echter duurder en minder 

efficiënt dan de energie transporteren via waterstof. Ad van Wijk heeft dit bij de beantwoording van 

een andere vraag uitgelegd.  

 

Vraag Wim Roks:  

 Hoeveel energie blijft er dan over van zonlicht in Australië via waterstof naar Nederland naar energie in 

de brandstofcel in mijn truck? Is het dan wel goedkoper?  

Antwoord Ad van Wijk, tijdens het webinar:  

 Het rendement van zonnepanelen is daar minstens 2x hoger dan hier. Als je de energie transporteert 

via waterstof heb je verlies (door het omzetten, eventueel vloeibaar maken en voor het transport per 

schip), maar nog steeds een hoger rendement dan als je de stroom hier zou opwekken. Je hebt wel die 

omzetting naar waterstof nodig om op grote afstand te kunnen transporteren en opslaan.  

 

Vraag Kees Huizenga:  

 We moeten dus naast elkaar een gasnet en een elektriciteitsnet blijven bouwen en tot in de verre 

toekomst blijven onderhouden?  

Antwoord Ad van Wijk tijdens het webinar:  

 Het gasnet vervangen door een elektriciteitsnet zou honderden miljarden kosten. Bovendien is de 

opslag dan niet geregeld. Juist de combinatie van 2 netten (gas/waterstof en elektriciteit) maakt het 

betrouwbaarder en goedkoper en een goed systeem.  

 

Vraag Kees Huizenga:  

 Klopt het dat in Noorwegen waterstofstations worden gesloten vanwege ervaring met explosies? 

Antwoord ECUB:  

 Het gevaar zat in de compressoren, niet zo zeer in waterstof zelf. Een jaar geleden was er een ongeluk 

in Noorwegen met een zeer verouderd station. Die techniek wordt niet meer toegepast. 

 

  



Vraag Kees Huizenga:  

 Klopt het dat een waterstofpompstations maar twee of drie auto's na snel elkaar kan aftanken, omdat 

daarna het systeem weer op 700 bar moet worden gebracht, wat zomaar een kwartier duurt? 

Antwoord ECUB: 

 Dat is verschillend per tankstation. Er zijn waterstoftankstations waar men inderdaad moet wachten, 

maar er zijn ook tankstations mogelijk waar meerdere auto’s wel snel achter elkaar waterstof kunnen 

tanken.  

 

Vraag Kees Huizenga:  

 Is Ad van Wijk bekend met de waterstofladder, wat vindt hij daarvan, en op een tijdlijn, wanneer zou 
het de beurt kunnen zijn aan de automobiliteit om serieus op waterstof te kunnen gaan leunen? 
Hoeveel extra windmolens en zonnevelden hebben we dan geplaatst, die niet nodig zijn als elektrische 
apparaten zoals auto's direct op stroom werken? 

Antwoord Ad van Wijk: 

 Eigenlijk gaat het niet om de systeemefficiëntie maar om de systeemkosten, waarbij je productie, 

conversie-, transport- en opslagkosten als geheel moet beschouwen. Je wil immers ook kunnen 

autorijden in de wintermaanden als de zonnepanelen een factor 8 minder opbrengen dan in de 

zomermaanden.  

 

De opmerking dat je extra zonnevelden zou hebben geplaatst klopt niet. Als je de waterstof uit 

bijvoorbeeld de Sahara haalt, waar de zonnepanelen zo’n 2,5 keer hogere opbrengst hebben, je de 

zonne-energie omzet in waterstof en via een pijpleiding hierheen haalt (die er al ligt) en weer omzet in 

elektriciteit hier met een brandstofcel, dan heb je een hoger keten-omzettingsrendement dan 40% en 

heb je dus in vergelijking met de opbrengst van zonnepanelen hier ook een overall rendement van 

100%, je begon immers met 250%. En je hebt precies evenveel zonnepanelen daar neer gezet als dat je 

hier zou doen. Bovendien heb je nu wel voor opslag gezorgd en kun je ook in de winter op zonne-

energie rijden. 

 

De waterstofladder getuigt niet van veel inzicht in hoe het energiesysteem werkt. Laat ik drie 

elementen noemen. 

 Er is geen tekort aan waterstof. Er wordt nu al veel waterstof geproduceerd maar dat is grijze 

waterstof waarbij veel CO2 vrij komt. Maar we kunnen veel zogenaamde blauwe waterstof 

produceren, veel groene waterstof gaan importen en ook nog wat groene waterstof via wind op 

zee verweg van de kust hier produceren. Elektriciteit is nu namelijk ook niet alleen maar groen en 

vanwege de beperkte kabelcapaciteit met het buitenland kunnen we dat ook nog eens veel minder 

goed importeren. 

 Maar laten we eens voor waterstof het woord elektriciteit lezen, dus een elektriciteitsladder 

introduceren en via dit principe groene elektriciteit toebedelen. De exergetische waarde (kwaliteit 

van energie) van waterstof en elektriciteit is immers vrijwel gelijk. Dan zou dus alle groene 

elektriciteit eerst aan de industrie worden toegewezen, die er via warmtepompen hoge-

temperatuur-warmte van maakt! Woningen moeten dan maar voorlopig op gas blijven en 

mobiliteit doen we dan via vuile kolenstroom of gewoon via verbrandingsmotor? 

 Ons energiesysteem werkt niet volgens een toebedelingssysteem. Dat zou je in een centraal geleide 

economie misschien kunnen doen, maar niet in onze markteconomie. Degene die bereid is te 

betalen kan een bepaald product of dienst af nemen. Dus het is veel verstandiger, de opties aan te 

bieden en de klant kan dan zelf bepalen wat hij of zij koopt. Dat geldt voor mobiliteit en ook voor 

de verwarming van je woning. Als de klant voor een batterij-elektrische auto wil kiezen dan is dat 

prima en als de klant voor een waterstof-elektrische auto wil kiezen is dat ook prima. De overheid 

kan alleen normen stellen aan de CO2-emissie in de totale keten, maar nooit verbieden om in een 

waterstof elektrische auto te gaan rijden. 



 

Vraag Kees Huizenga:  

 Kunnen waterstofauto's helpen het elektriciteitsnet te stabiliseren, zoals elektrische auto's dat kunnen? 

Antwoord Ad van Wijk: 

Dat kan zeker, want het is gewoon een elektrische auto. De waterstof elektrische auto kan dat zelfs 

veel langduriger, immers het waterstofsysteem is gescheiden van het elektriciteitssysteem, dus als de 

tank leeg raakt, kan die gewoon bij een tankstation weer bijgevuld worden. Een batterij moet je bij het 

zelfde elektriciteitnet weer opladen. 

 

Vraag Kees Huizenga:  

 Passen de enorme fuel-cell/tankinstallaties alleen in grote auto's zoals de Mirai, of ook in Polo's enz? 

Antwoord Ad van Wijk: 

Een fuel cell is een relatief klein plat doosje. De tanks hebben qua volume dezelfde omvang en qua 

gewicht hetzelfde gewicht als de benzinetanks. Dat waren de ontwerpspecificaties aan het begin van 

het ontwikkeltraject. Dus ja je kunt het in elk voertuig inbouwen, zelfs in fietsen (Frankrijk in de bergen) 

in drones die pakketjes verzorgen, etc. 

 

Vraag Alwin Anninga:  

 Op welke locaties in Utrecht komen waterstoftankstations? 

Antwoord Bert Strijker tijdens het webinar:  

 Er lopen onder andere initiatieven in Utrecht op Lage Weide en De Wetering-Haarrijn en dichtbij 

Utrecht in Nieuwegein. Daarnaast lopen er diverse andere initiatieven in de provincie Utrecht.  

 

Vraag Kees Huizenga: 

 Wat zijn de bouwkosten van een waterstofpompstation? Gaat dat ook zonder subsidie? Wat is de 

capaciteit per uur? 

Antwoord ECUB:  

 Dat is afhankelijk van de locatie, van de afname en van meer factoren. De kosten kunnen variëren van 

ongeveer € 250.000 tot een paar miljoen. Op dit moment worden er subsidies toegekend. Er zijn nog 

geen waterstoftankstations zonder subsidie. De capaciteit varieert van ongeveer een paar kilo 

waterstof per uur tot enkele tientallen kilo’s waterstof per uur.  

 


