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Mengsel van water
en aardgas (CH4)
wordt in fabriek
verhit

Grijze waterstof

Uitstoot
CO2

Water
(H20)

H2

Aardgas
(CH4)

1

Hierdoor ontstaat
waterstof (H2)
maar ook
koolstofdioxide
(CO2)

2

Onder-
grondse
opvang

H2

. Waterstof wordt ge-
zien als een unieke scha-
kel in de overgang naar
duurzame energie.. Maar grootschalige
ontwikkeling van groe-
ne waterstof via groene
stroom zal nog een tijd
op zich laten wachten.. De industrie pleit voor
subsidie, net als voor
windparken, om kosten-
daling te bereiken. Bij
waterstof is echter niet
de techniek duur, maar
de grondstof.

E N E R G I E

O
pbijna elk congres over energie
of het halen vandeParijs-doel-
stellingen voorhet klimaat, en
inbijna elk rapport over de ener-
gietransitie neemtwaterstof een
prominente rol in.Waterstof,

een reuk- engeurloosniet-giftig gas,wordt ook
inhetnogop te stellenNederlandseKlimaat-
akkoordgezien als dé schakel indeovergang
van fossiele brandstoffennaar duurzameener-
gie.Wantwaterstof kan fossiele brandstoffen
als aardgas vervangen inde industrie enbij
huishoudens. En je kunt er groene stroomvan
bijvoorbeeldwindparken inopslaan, zodat je
langeperiodeswaarindewindnietwaait, kunt
overbruggenmet schone energie.Maar schept
al die aandacht voorwaterstof niet veel te hoge
verwachtingen?

Eerder dit jaar stelden tientallenorganisaties
verzameld indeWaterstofcoalitie in eenmani-
fest dat groenewaterstof (waterstof geprodu-
ceerdmet groene stroom)noodzakelijk is omde
klimaatdoelen vanParijs te halen,CO2-reductie
te realiseren endeNederlandse economie te
vergroenen.

Door zijnunieke eigenschappen iswaterstof
bij uitstek te gebruiken voordeomschakeling
naar schone energie: bij verbrandingkomen
geenCO2 en schadelijke stoffen vrij,maaruit-
sluitend zuiverwater.Waterstof is ook te gebrui-
kenals schonebrandstof voor auto’s.

Minister EricWiebes vanEconomischeZaken
enKlimaat erkent dekansen vanwaterstof en
heeft het TopconsortiumvoorKennis en Inno-
vatie opdracht gegevende toekomst vanwater-
stof als een vandepijlers vande energietransitie
in kaart te brengen.

Maarniet iedereen is zo euforisch.Wantwa-
terstoftoepassingen zijn ergduur enbij depro-
ductie ervangaat veel rendement verloren. ‘Het
duurt zekernog tien jaar voorhet zover is’, tem-
pertRenéPeters vanTNOde verwachtingen.

Peters, businessdirector gastechnologie bij
onderzoeksinstituut TNO, kwamtijdenshet
Springtij ForumopTerschelling eind septem-
ber verschillendewethouders tegendiedachten
deheilige graal voor de energietransitie gevon-
den tehebben:waterstof. ‘Wehoevendangeen
winden zonmeer tedoen,washun redenering.’
Peters hielpde gezagsdragers terstonduit hun
droommetde vraagwaar zedandiewaterstof
vandaandachten te kunnenhalen.

‘Waterstof is geenenergiebron,maar een
energiedrager’, legt debusinessdirector gedul-
dig uit. Ermoet eerst energie inwordengestopt
(zoals bij eenbatterij), voordat er energie uit
kanwordengehaald. ‘Opditmoment is er spra-
ke vaneenhype.Maardat betekentniet datwe
moetenwachten.Wemoeten juist nu starten
metdemo’s enproefprojectenomte laten zie
dat het technischkan, omhet later, na 2030,
opgrotere en industriële schaal te kunnen
toepassen.Maarwemoetenoppassenmet
te denkendatwaterstof overal de oplossing
voor is.Waterstof is slechts éénbenodigdon-
derdeel voor eennieuwbetaalbaar en stabiel
energiesysteem.’

OVERSCHOTTEN GROENE STROOM
Grote overschotten stroomafkomstig vanwind-
molensop zeekunnen inde toekomstworden
gebruikt voorhetmaken vanwaterstof, is een
vande ideaalbeeldenover groenewaterstof of
‘het nieuwegas’.Maardewens lijkt hier vooral
vader vandegedachte.Want, zo valt te beluiste-
ren indewindenergiesector, tot 2030 zal alle te
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producerenwindstroomnodig zijn voor de elek-
triciteitsvoorziening vanNederland. Vangrote
overschotten zal voorlopig geen sprake zijn.

‘Bovendiengaat bij hetmaken vangroene
waterstof nog60%vande energie verloren’, zegt
energiedeskundigeRobertKleiburg.Dushet is
alleen zinvol groene stroom in te zetten voorhet
maken vanwaterstof, als het aanbodervan veel
groter is dande vraag ernaar voorde elektrici-
teitsvoorziening.Kleiburgwasbegindeze eeuw
verantwoordelijk voordewaterstofactiviteiten
vanShell en later directeurduurzameenergie
bij onderzoeksinstellingECN. ‘Het zou zonde
zijn omdie spaarzamegroene energie daarvoor
in te zetten.’

‘Erwordt elk jaar voor ééngigawatt aanwind-
parkenbijgebouwd.Die stroommoet vooral
de grijze stroomvannu vervangen zodat deko-
lencentrales in 2029kunnen sluiten’, zegt ook
Peters. ‘Het duurt zeker tot 2030 voor er 12giga-
watt aanwindop zee staat. Pasdanontstaat er
misschien eenoverschot aangroene stroomdie
niet inhetnet past enwaar andere sectorendan
over kunnenbeschikken.’

De vraag is of deoverheiddaarvoor grootscha-
lige subsidies zoumoetengeven.Grote indus-
triepartijenwillendatwel. Ze vragenhet kabinet
deontwikkeling vanwaterstof te stimulerennet
zoals bijwindop zee is gebeurd.Daar zijnde
kostende afgelopen jaren spectaculair gedaald.

‘Als groenewaterstof dekomende jarenwordt
uitgerold enopgeschaald,wordt elektrolyse
(waarbij onder invloed vaneenelektrische
stroomwaterstofwordt gemaakt) onderhet kli-
maat- en energieakkoorddenieuwe “windop
zee”: financieringkoppelen aandebelofte van
kostendaling engroeneproductie’, zo staat er
hoopvol te lezen inhetmanifest vandeWater-

“
‘Wemoeten juist nu
startenmetdemo’s en
proefprojectenomte laten
ziendathet technischkan’
René Peters
Onderzoeksinstituut TNO

Waterstof,waken
‘Het nieuwe gas’ moet dé schakel worden in de overgang van fossiele b
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Drie verschillende
soorten waterstof

1

Groene waterstof

CO2

Aardgas
(CH4)

Bij ondergrondse afvangst van
koolstofdioxide (CO2) blijft schone
waterstof over

Blauwe waterstof

H20

H2

Water wordt
gesplitst met groene
stroom in zuurstof
en waterstof

2

Windmolen levert
groene stroom

Waterstof
die vrijkomt,
kan aan het net
worden toegevoegd
of opgeslagen

3

Waterstofgas (H2) is gas
waarin energie kan worden
opgeslagen en vervoerd.

Water
(H2O)

Zuurstof
(O2)

Water-
stof
(H2)

+ -

stofcoalitie,waarinondermeer industrie, ener-
giebedrijven ennatuur- enmilieuorganisaties
zijn verenigd.

Maardekostendalingbijwindop zee is vooral
tot standgekomendoor technische innovatie
en externeomstandigheden zoals lagefinancie-
ringslasten en lage staalprijzen. ‘Bijwaterstof
ligt dat heel anders’, zegt eenwinddeskundige.

Daar is de techniekniet duur,maar zijnhet de
hoge grondstofkostenomwaterstof temaken
diehet zoduurmaken: elektriciteit. Eenmega-
wattuur elektriciteit diemet eenwindmolen
op zeewordt geproduceerdkost nuongeveer
€50.Hetmaken vanwaterstofmet groenewind-
stroom isdaarmeenuongeveer tweekeer zo
duur alswaterstof opbasis vanaardgas.

Kleiburg is vooral bezorgdover tehoge ver-
wachtingen voorwaterstof. ‘Waterstof is eerder
overhypedgeweest’, zegt hij. Inde jaren2001-
2005, toen ikbij Shell verantwoordelijkwas voor
waterstof,warende verwachtingenhooggespan-
nen. En sinds eenpaar jaar is hetweerhot.We
moetendusoppassendatweniet in een cyclus
zittenwaarinbelofteswordengedaandie later
niet kunnenwordenwaargemaakt.’

TUSSENOPLOSSING
Veel zal ook afhangen vande industrie. Vooral
inde chemie en in raffinaderijenwordt al ja-
renmetwaterstof gewerkt.Ongeveer 10%van
het aardgasdat inNederlandwordt gebruikt
fungeert inde industrie als grondstof voorhet
maken vanwaterstof.Waterstof vangaswordt
‘grijzewaterstof’ genoemd.Daar komt veelCO2
bij vrij. Peters noemt grootschalige industriële
toepassing vangroenewaterstof eenonmisbare
schakel om tekomen tot eennieuwenergiesys-
teem. ‘Maar voorlopig is blauwewaterstof, die
wordt geproduceerduit aardgasmetCO2-opslag
op zee, noghardnodig.’

Elektrolyse-installaties vanbestaandegroene
waterstofproefprojectenhebben tot dusver een
omvang vanhooguit 5 tot 10megawatt. ‘Voor
industriële toepassingenmoet je danalgauw
denkenaaneen installatie of elektrolysermet
een vermogen vanééngigawatt. Bestaande elek-
trolysersmoetendusmet een factor honderd
wordenopgeschaald, als je over tien, twaalf jaar
een verduurzaming vande industriewilt be-
werkstelligen.Maardergelijkeunits zijn ernog
helemaal niet’, aldusPeters.

Tochachthij proefprojecten van cruciaal be-
langomde industrie te verduurzamen.Hijwijst
opondermeerprojecten vanDowenYara in
Terneuzen, vanNuonenGasunie inGroningen,

vanDowenTata Steel in IJmuidenen van
Shell inde raffinaderij inWesselingnabij
Keulen.

‘Het zijn ervaringsprojecten.We
krijgendaarmee inzicht inde tech-
nischeprocessen, bijvoorbeeld
hoe je eenbestaandepijpleidin-
genkunt inzetten voorwaterstof.
Maarwekrijgenook inzicht in
dekostenenhoewedezepro-
jecten inde toekomst rendabel
kunnenkrijgen.’
De leden vandeWaterstof-

coalitie blijvenoptimistisch, ze
zienkansenomdeproductie van
waterstof dekomende jarenmet

een factor 200op te voeren.Omdit
droomscenario te realiseren,moeten

de investeringskostenwelmet twee
derdeworden verlaagd. Anders blijft de

waterstofdroomvooralsnog eenwensdroom.

voordewensdroom
brandstoffen naar een duurzame energievoorziening. Hoe reëel is dat?
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