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1. Samenvatting 
 

Waterstof is een grondstof voor de industrie en een bron van energie. Vandaag staat waterstof meer dan ooit 

in de belangstelling. Deze recente belangstelling is zeker een gevolg van de verhoogde aandacht voor CO2.-

emissies en de impact op de klimaatverandering. De volgende jaren worden de sleutelwoorden in de 

waterstofsector: ‘innovatie’ en ‘opschalen’ met een factor 1.000 en meer, met een belangrijke kostendaling als 

gevolg. 

Voor het verbruik zijn er 2 interessante toepassingen: voor een groot aantal industriële processen (kunstmest, 

kunststoffen, olie en staal…) is waterstof als grondstof onmisbaar. De uitstoot van CO2 door het zwaar en lange 

afstand vervoer (te beginnen met luchtvaart en scheepvaart) kan sterk verminderen door het gebruik van 

vloeibare brandstoffen die op basis van waterstof geproduceerd worden. Voor andere toepassingen is het te 

vroeg om te zeggen of en welke rol waterstof wanneer zal spelen. 

De productie van waterstof is vandaag 100% grijs (fossiel, ‘black hydrogen’) en zal de volgende jaren geleidelijk 

vergroenen. Vlaanderen heeft op middellange termijn te weinig groene elektriciteit op overschot om 

grootschalig groene waterstof (‘green hydrogen’) te maken. Alle elektriciteit die in Vlaanderen geproduceerd 

wordt, zal de eerstkomende decennia gebruikt worden om de huidige verbruikers van elektriciteit te voorzien, 

en daarbij komt het extra verbruik van elektrische voertuigen en warmtepompen. Gebruik van elektrolyse voor 

waterstofproductie zou de broeikasgasemissies doen stijgen, omdat de nodige elektriciteit de 

broeikasgasemissies voor de elektriciteitsvoorziening sterker doet toenemen dan de vermeden emissies. Zolang 

de “marginale productie-eenheid” een fossiele centrale is, zal de uitstoot van broeikasgassen toenemen ten 

gevolge van elektrolyse. De inzet van elektriciteit dient daarnaast in de eerste plaats ook voorbehouden te 

worden voor die toepassingen waar elektriciteit bovendien een hoger rendement oplevert dan het alternatief 

op fossiele bronnen of waterstof: warmtepompen, elektrisch vervoer. In landen met zeer veel en goedkope 

hernieuwbare energie zal sneller groene waterstof geproduceerd kunnen worden, Vlaanderen zou deze groene 

waterstof kunnen invoeren. 

Het verduurzamen van waterstof verbruik kan dus deels gebeuren via invoer van groene waterstof via pijpleiding 

of zeeschepen, en deels via projecten in onder andere de Antwerpse haven: het afvangen van CO2 op bestaande 

of nieuwe waterstofplants (via CCU en CCS, blauwe waterstof) en de recuperatie van rest-waterstof van de 

industrie (bruine waterstof). Ook voor eventuele opslag van CO2 wordt naar het buitenland gekeken, hetzij per 

pijplijn naar Rotterdam, hetzij per zeeschip. Voor elk van deze ketens moet de energie-efficiënte en de kost in 

rekening worden gebracht. 

De flexibiliteit van de invoer van waterstof kan een troef zijn om op lange termijn te komen tot een volledig 

gedefossiliseerd en voldoende flexibel energiesysteem. De beperkte opslag van waterstof in eigen land biedt 

echter geen verhoging van de flexibiliteit in periodes van “dunkelflaute” (meestal in de winter). Voor de 

bevoorradingszekerheid maakt het immers geen verschil of de energie afkomstig is van (opgeslagen) aardgas of 

(groen) waterstof. Omgekeerd kan men in periodes met zeer veel zon en wind op middellange termijn, en 

rekening houdend met een vermindering van de nucleaire productie, beroep doen op goedkopere vormen van 

flexibiliteit (interconnecties of vraagsturing). De periodes met een “overschot” aan elektriciteit zullen in elk geval 

tot 2030 te beperkt zijn om grootschalige investeringen in elektrolyse terug te verdienen. 

Ten slotte mag het belang van innovatie, onderzoek en ontwikkeling niet onderschat worden: waterstof staat 

centraal in dossiers die zeer belangrijk zijn voor Vlaanderen: energie, chemie en staal. De ondersteuning van 

universiteiten en onderzoekscentra voor onderzoek over waterstof is en blijft zeer belangrijk. 
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3. Kleuren 
 

In deze nota is omwille van de leesbaarheid alles in TWh en €/MWh uitgedrukt. Dat maakt het 

gemakkelijker om te vergelijken en te begrijpen: de prijs en verbruik in liter diesel, kg waterstof, kWh 

elektriciteit of m³ aardgas…  

In deze nota worden verder enkele vereenvoudigingen gebruikt: 

- Groene waterstof is waterstof op basis van elektrolyse van zo groen (hernieuwbaar) mogelijke 

elektriciteit, de CO2 impact van de productie van groene waterstof zal sterk bepaald worden 

door de context 

- Blauwe waterstof is waterstof op basis van aardgas of steenkool met hergebruik (CCU) of 

opslag (CCS) van de CO2 

- Grijze (of zwarte) waterstof is waterstof op basis van een fossiele grondstof, meestal aardgas 

of steenkool 

- Bruine waterstof (weinig gebruikt): recuperatie van waterstof uit industriële processen 

In deze nota wordt meestal waterstof in gasvormige toestand bedoeld. Voor transport van de plaats 

van productie naar de plaats van verbruik of in functie van de toepassing (verbruiker) wordt kan 

gasvormig waterstof vloeibaar gemaakt worden of omgezet worden in vloeibare producten als 

methanol, ammoniak… 
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4. Details zijn belangrijk 
 

Er is geen twijfel dat waterstof in de belangstelling staat. Dagelijks zijn er studies en krantenberichten, 

wekelijks zijn er studiedagen en events. Er is zonder meer een zeer groot aanbod van informatie. 

Meestal is deze informatie juist maar niet altijd volledig of voldoende gekaderd. Na studiedagen blijken 

een aantal (meestal interessante) presentaties of slides niet beschikbaar te zijn. Er zijn enkele 

belangrijke aandachtspunten om de boodschappen te nuanceren en te helpen de juiste conclusies te 

trekken: “the devil is in the detail’: 

1) TIJD: de productie en toepassingen van waterstof maar ook de wereldwijde uitbouw van 

hernieuwbare elektriciteit zijn technologieën waar nog veel technische en economische 

vooruitgang wordt gemaakt. Het is daarom aanbevolen steeds te kijken over welke periode 

het gaat in de informatie: gaat het over vandaag (2019), binnenkort (2025 – 2030) of in een 

verdere toekomst (2050) ? Dit maakt een enorm verschil. 

In het onderzoeks- en ontwikkelingstraject wordt dit aangeduid als het TRL1 niveau (hoe ver 

staat de technologie zonder commercieel beschikbaar te zijn), eenmaal commercieel 

beschikbaar spreken we over de leercurve2 (hoe snel wordt iets goedkoper). 

2) PLAATS: de productie van groene waterstof op basis van elektrolyse met hernieuwbare 

elektriciteit heeft zeer grote voordelen en is essentieel in de toekomst. Het potentieel (in TWh) 

en de prijs (in €/MWh) zijn echter sterk verschillend naargelang de landen (en het tijdstip). 

Voor toepassingen in Vlaanderen gelden een beperkte oppervlakte en de zon- en wind-

omstandigheden zoals we die kennen, op andere plaatsen in de wereld (te beginnen bij 

Nederland) is het potentieel veel groter3, op sommige plaatsen is de prijs van de hernieuwbare 

elektriciteit 2 tot 3 keer lager, zie figuur 8. Hetzelfde geldt voor CCS en in het bijzonder voor 

opslag van CO2: in een aantal landen lijkt dit onderwerp uitgesloten (Duitsland), in andere 

landen is opslag een optie (Noorwegen en Nederland).  

3) CO2: het koolstof gehalte bij de productie van waterstof wordt een steeds belangrijker aspect 

naast de prijs. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om dit gehalte te bepalen. Hoe ga je 

om met gerecupereerde (circulaire, bruine) waterstof, hoe groen is elektriciteit, houd je 

rekening met de lokale of systeem-impact, hoe duurzaam is waterstof op basis van biomassa, 

wat met blauwe waterstof (CCU), hoe duurzaam is recuperatie (bruine waterstof)…  

4) VORM: de nota gaat in eerste instantie over gasvormig waterstof. Voor kleine volumes en/of 

korte afstanden tussen plaats van productie en verbruik is gas een evidente vorm. Zodra de 

volumes en/of afstanden (veel) groter worden, en voor bepaalde toepassingen met grote 

volumes (kunstmest, zeeschepen…), is het waarschijnlijk dat waterstof wordt omgezet in 

vloeibare producten als methanol en ammoniak die geproduceerd, getransporteerd, 

opgeslagen en verbruikt worden. Dit is de wereld van “Power-to-X”, synfuels; e-fuels… In 

algemene bewoordingen is dit in deze nota meestal ‘waterstof’, in de praktijk kan het ook een 

andere molecule zijn in vloeibare vorm. 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level - zie verder in deze nota 
2 2012 EC JRC Technology Learning Curves for Energy Policy Support 
3 IEA offshore potentieel in Europa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level
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5) EURO: het verhaal moet ook economisch kloppen. Vandaag kennen we in Europa een CO2 prijs 

van 25 à 30 €/ton CO2. De verwachtingen zijn dat deze prijs zal stijgen, cijfers van 50 en zelfs 

100 €/ton worden vermeld. Maar: hoe snel, hoe hoog, en is deze stijging enkel voor Europa of 

ook voor onze handelspartners elders in de wereld. Naargelang de studies over waterstof vind 

je tussen de regels prijzen van ver boven 100 €/ton. Globale modellen veronderstellen echter 

een maximum van 60 USD/ton CO2 (figuur 1, dit komt overeen met 54 €/ton, november 2019). 

Zonder flankerende maatregelen als een ‘koolstof-grens-taks’ en ‘carbon leakage’ (figuur 2) 

zullen sectoren als chemie, cement en staal onredelijk zwaar onder druk staan door 

internationale concurrentie. 

 

 

Figuur 1 DNV: prijs van CO2 tot 2050  – ETO Behind the Scene, Parijs 20191009 
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Figuur 2 Carbon Leakage fase 3 en 4 – Twitter Philippe Quirion 
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5. De toekomst voorspellen is niet eenvoudig 
 

Het is verleidelijk om de toekomst te voorspellen met tal van modellen en veronderstellingen. Voor 

waterstof is dit uitzonderlijk moeilijk. 

- In Vlaanderen en bij uitbreiding voor de meeste landen met een stevige chemische industrie, 

is het totale waterstofverbruik vandaag ongeveer 1 à 2 % van het totaal energieverbruik. Het 

gaat hierbij vooral over het ‘niet-energetisch verbruik van energetische dragers’4. De 

verwachtingen zijn dat het verbruik van waterstof sterk zal toenemen Het gebruik voor 

waterstof voor energietoepassingen (transport en warmte) is nog marginaal. in bepaalde 

niches als mobiliteit zal het verbruik 1000voudig toenemen. 

- De gerealiseerde projecten voor de productie en verbruik van groen en blauwe waterstof zijn 

minimaal of zelfs marginaal ten opzichte van het huidig verbruik van grijze waterstof. 

- De groene en blauwe projecten die aangekondigd worden zijn een factor 10 groter dan de 

bestaande. Daarna moeten de volgende groene projecten nog eens een factor 10 en meer 

groter worden. Elke opschaling met een factor 10 kost al snel 5 jaar of meer.  

- Bij blauwe waterstof zit de sleutel niet in het opschalen van de productie van waterstof, maar 

in het deel CO2: CCU en CCS. 

- Door de enorme opschaling van groene en blauwe waterstof zal de prijs sterk dalen: maar hoe 

snel de prijs van welke technologie zal dalen is vandaag niet te voorspellen. De verwachtingen 

zijn vandaag dat groen de uiteindelijke winnaar zal zijn richting 2050. 

- Naast de projecten van productie en verbruik van waterstof is nieuwe basisinfrastructuur 

nodig. Zo wordt gedacht aan een ‘backbone’ voor waterstof in Europa: wie gaat deze wanneer 

ontwerpen, financieren, vergunnen en bouwen – en binnen welk wettelijk kader en 

marktmodel. Hetzelfde geldt voor opslag en haven-infrastructuur: hoeveel, waar, welke vorm 

enz.… 

Kortom: het is vandaag belangrijk de juiste strategie te bepalen, met als kader: “technologie 

neutraal en lage kost”5 

 

 
4 IEA definitions: “Non-energy use covers those fuels that are used as raw materials in the different sectors and are not consumed as a fuel 

or transformed into another fuel. Non-energy use is shown separately in final consumption under the heading non-energy use.” 
5 20191011 overleg bij FOD economie met EU Commissie (Florian Ermacora) 
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6. Inleiding 
 

Waterstof is een molecule. Het is de meest voorkomende en kleinste en lichtste molecule met een 

grote energie-inhoud. 

- Natuur: waterstof komt zeer veel voor in de natuur: water, fossiel (steenkool, olie en aardgas) 

en biomassa. Maar waterstof komt nooit in ‘zuivere’ vorm voor, het is steeds gebonden aan 

bij voorbeeld zuurstof (in water) of koolstof (in fossiele brandstoffen). Waterstof moet dus 

‘geproduceerd’ worden. 

- Scheikunde: waterstof staat op de 1ste plaats in de periodieke tabel van de scheikundige 

elementen (tabel van Mendeljev). Het is dus de kleinste en lichtste molecule, en is daardoor 

uiterst geschikt en zelfs onmisbaar voor het grootste deel van de chemie: zonder de 

waterstofmolecule zou het grootste deel van de industrie in de haven van Antwerpen 

stilvallen. De industrie beschouwt waterstof daarom vooral als een grondstof, de energie-

inhoud is in dat geval een nevenaspect. 

- Energie: waterstof is ook zeer zuivere energie en kan gebruikt worden voor de productie van 

warmte (door verbranding) of voor de rechtstreeks productie van elektriciteit (met een 

brandstofcel of fuel cell). Met warmte voor industrie en gebouwen en met elektriciteit voor 

industrie, kantoren, huizen en transport kan je vanuit een technisch standpunt alle vandaag 

gekende toepassingen van energie voorzien. Economisch is elektriciteit in veel toepassingen 

zinvoller dan waterstof. 

Waterstof vertoont veel gelijkenissen met elektriciteit. Beide zijn zeer polyvalent, beide hebben 

zowel energetische als niet-energetische toepassingen, alle toepassingen hebben een goed tot zeer 

goed rendement. Er is geen lokale vervuiling (behalve NOx bij verbranding van waterstof). De ‘kleur’ of 

het koolstof gehalte wordt bepaald door de productie: groen, blauw, grijs of zwart, bruin… Maar ook: 

beide zijn niet goedkoop, en de logistiek (transport en opslag) van grote hoeveelheden waterstof of 

elektriciteit over grote afstanden is niet eenvoudig. 

Ook de vergelijking met biomassa is interessant. Voor grootschalige energie-toepassingen op basis 

van biomassa komen steeds 2 vragen terug: wat is de beschikbaarheid (‘betaalbaarheid’) van 

biomassa, en wat is de duurzaamheid (‘kleur’) ? 

Ten slotte moet aandacht besteed worden aan het aspect kwaliteit of zuiverheid van waterstof. 

Naargelang de bron is waterstof extreem zuiver (groen: elektrolyse), zeer zuiver (grijs en blauw: SMR 

– industrieel) en van zuiver tot zwaar verontreinigd (bruin: recuperatie van waterstof in de chemische 

of staalindustrie, of ook: het vroegere ‘stadsgas’). Voor bepaalde toepassingen in chemie of voor de 

voeding van een brandstofcel is zuiverheid noodzakelijk, in het geval van verbranding voor de 

productie van warmte is zuiverheid minder belangrijk. Dit heeft een grote impact op de logistiek: bij 

pijpleidingen wordt de noodzakelijke kwaliteit van waterstof bepaald door de meest veeleisende 

klanten die aangesloten zijn. 
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7. Aanbod - productie 
 

Waterstof komt in zeer ruime mate in de natuur voor. Om deze waterstof in zuivere vorm (‘gas’) te 

krijgen zijn twee elementen nodig: een grondstof die waterstof bevat (water, steenkool, aardolie, 

aardgas of biomassa) en energie (elektriciteit of warmte). 

Voor de productie van waterstof worden 3 ‘kleuren’ gebruikt (groen – blauw – grijs), die elk naar een 

methode verwijzen. Deze kleuren zijn niet ‘formeel’ maar worden frequent gebruikt (zie Kleuren). Voor 

de recuperatie wordt over ‘bruine’ waterstof gesproken. 

 

Elektrolyse – groene waterstof 
 

De bron: water (gedemineraliseerd) en elektriciteit, rendement van grote installaties 75% ‘bovenste 

verbrandingswarmte’ of HHV en tegelijk ook 60% ‘onderste verbrandingswarmte’ of LHV6. In de 

meeste documenten wordt niet vermeld of het over HHV of LHV gaat. Het verschil is belangrijk en 

groter dan bij aardgas (20% bij waterstof versus 10% bij aardgas ‘verbrandingswarmte’). Een 

elektrolyse splitst water in waterstof en zuurstof: H2O ⇌ O + H2 

Installaties: de meeste operationele installaties vandaag zitten in de range van 100 kW tot enkele MW. 

In de toekomst moet dit toenemen tot 1 GW per grote installatie of site, vermoedelijk op basis van 

modules van bij voorbeeld 3 of 5 MW7. 

Gebruiksduur: dit is een economisch gegeven dit kan gaan van een beperkt aantal honderden uren per 

jaar (de ogenblikken dat er ‘te veel’ elektriciteit is) tot vele duizenden uren (als er voldoende volume 

en voldoende goedkope elektriciteit is). 

Prijs van waterstof: deze wordt bepaald door de prijs van elektriciteit (commodity + alle andere kosten: 

transport, opslag…) en de prijs van de elektrolyse-installatie (levensduur en gebruiksduur per jaar). 

Beperking: bij elektrolyse van water zijn er geen lokale CO2 emissies, en daarom wordt deze methode 

meestal gelijkgesteld met groen. Om ‘echt’ groen te zijn, moet waterstof gemaakt worden op basis van 

hernieuwbare elektriciteit en op het ogenblik dat er geen andere elektriciteit op fossiele basis 

geproduceerd wordt. 

 
6 https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html Waterstof = 39.4 kWh/kg Higher Heating Value HHV en 

33.3 kWh/kg Lower Heating Value LHV. 
7 Zonneparken van 1 GW zijn gebouwd met PV panelen van 300 Watt 

https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html
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Stand van zaken: elektrolyse is reeds 200 jaar oud. De industriële ‘groene’ installaties zijn 100 jaar 

geleden opgestart in Noorwegen op basis van veel en goedkope hydro-elektriciteit. Tot de opkomst 

van veel en goedkoop aardgas in de jaren 70 waren meerdere installaties van 135 MW in dienst in 

Noorwegen (figuur 3). Een andere grote installatie op basis van hydro-elektriciteit: 156 MW bij de 

Aswan stuwdam (1965 – 1970) in Egypte8. De productie van groene waterstof op basis van elektrolyse 

is in Vlaanderen en Europa nog zeer beperkt, bij een strikte interpretatie op basis van een 

systeembenadering9, wordt er geen groene waterstof geproduceerd, ook niet in Noorwegen. 

 

Figuur 3 NEL: waterstof elektrolyse in historische context – 20150324 NEL large scale hydrogen production 

 

Uitdaging: tijd en schaal 

Elektrolyse staat terug op de tekenplank en wordt als het ware heruitgevonden en sterk verbeterd. 

Waar er vandaag weinig en kleine installaties zijn, moet het vermogen per installatie (‘site’) met een 

factor 1.000 stijgen, en moet het aantal grote installaties (sites) wereldwijd ook met 1.000 stijgen. 

Deze toename is indrukwekkend, maar hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon hebben bewezen 

dat het kan. De vraag is dus niet of het kan, maar waar, wanneer en aan welke prijs10. 

 
8 20130312 psi paul scherrer bbc electrochemie 156 MW Oerlikon BBC (vandaag ABB) 
9 Als in 2030 in Duitsland 4.000 MW elektrolyse continu in dienst worden genomen, blijven enkele steenkoolcentrales in Duitsland langer 

open 
10 De prijs van waterstof bepaalt de vraag: wat is de ‘willingness to pay’ van verbruikers 
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Hetzelfde terugkijken naar oplossingen uit het verleden gebeurt met de elektrische auto: voor 1900 

was de elektrische auto de referentie, maar door de beschikbaarheid van veel en betaalbare olie vanaf 

1900 in de USA, werd de elektrische auto volledig vervangen door benzine en later ook dieselwagens. 

 

SMR – grijze en blauwe waterstof 
 

Bron: vandaag wordt bijna alle waterstof in Vlaanderen en wereldwijd gemaakt op basis van fossiele 

dragers: in Azië en Australië is dit de grootschalige vergassing van steenkool, in Europa en USA worden 

SMR11 installaties gebruikt. SMR-installaties splitsen methaan (CH4) in waterstof (H2) en koolstof (C) 

Installaties: in de haven van Antwerpen staat een grote SMR-installaties van Air Liquide op de site van 

BASF12, de input is 900 MW aardgas. 

Gebruiksduur: meer dan 8.000 uren per jaar. 

Prijs van waterstof: deze wordt zeer sterk bepaald door de prijs van aardgas en de prijs van de 

installatie (levensduur en gebruiksduur per jaar) en in de toekomst ook de prijs van CO2. 

Beperking: een nevenproduct van de SMR methode is koolstof (C), meestal onder de vorm van CO en 

CO2. Indien de CO en CO2 van een SMR installatie opgevangen worden (CC: carbon capture), kunnen 

deze CO en CO2 ofwel gebruikt worden als grondstof voor de chemische industrie (CCU: carbon capture 

& utilisation13) of opgeslagen worden (CCS: carbon capture & storage of sequestration). In Vlaanderen 

is CCU mogelijk in de industrie van de haven van Antwerpen, voor de optie CCS kan een pijpleiding 

naar Nederland (Rotterdam) aangelegd worden, of kan de CO2 per schip naar een opslagplaats 

vervoerd worden, voorbeeld: Noorwegen. 

Stand van zaken: SMR is een standaard, grootschalig door en door ontwikkeld proces (TRL 9). De grote 

uitdaging is de ‘carbon capture’. Maar eigenlijk is dit laatste een gekende chemische problematiek met 

verschillende oplossingen. Bovendien zijn andere CCU / CCS projecten in de industrie (chemie, 

raffinage, staal...) misschien eenvoudiger en goedkoper. De volledige kostprijs van CC (carbon capture) 

is moeilijk te ramen, dit hangt af van de schaal, de bron (volume en aandeel koolstof), de mogelijkheid 

tot hergebruik (CCU) of opslag (CCS, inclusief compressie en transport). 

Een recente studie14 van de Stanford University stelt het nut van CCU en CCS vanuit de doelstelling om 

broeikasgasemissies te reduceren sterk in vraag omwille van de grote energiebehoefte. 

Uitdaging: CCU zou een belangrijk industrieel proces moeten worden (circulaire economie) waar CCS 

als een tijdelijke / tussen oplossing beschouwd wordt. 

 

 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_reforming Steam Methane Reforming: CH4 + H2O ⇌ CO + 3 H2 
12 20060221 persbericht Air Liquide en BASF Antwerpen: nieuwe eenheid voor 100.000 m³ per uur waterstof 
13 Hier is nog discussie: waarom eerst methaan splitsen in waterstof en koolstof, om de waterstof daarna met (andere) koolstof te binden 

tot methanol of andere ‘synfuels’ 
14 https://news.stanford.edu/2019/10/25/study-casts-doubt-carbon-capture/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_reforming
https://news.stanford.edu/2019/10/25/study-casts-doubt-carbon-capture/
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Recuperatie – bruine waterstof 
 

Bron & installaties & gebruiksduur: bij tal van industriële processen komt waterstof vrij als restproduct. 

Bij onder andere elektrolyse (o.a. van Chloor) en dehydrogenatie is deze waterstof zuiver, bij andere 

processen als ethaan crackers of cokes fabrieken kan de waterstof vervuild zijn met CO, CO2 , water, 

stikstof. Volgens voorlopige ramingen15 zou de recuperatie van zuiver waterstof bij enkele grote 

projecten in de haven van Antwerpen kunnen oplopen tot meerdere TWh. Voor de productie en 

gebruik van onzuivere waterstof zijn weinig betrouwbare cijfers beschikbaar aangezien het meestal 

over intern gebruik gaat. 

Aangekondigd in 2018: op de site van Borealis Antwerpen gaat Air Liquide grootschalig waterstof 

recupereren16. 

Stand van zaken: vandaag zou er reeds een recuperatie zijn van enkele 100 GWh, dus een 5% van het 

totaal verbruik van waterstof in Vlaanderen. 

 

Innovatie en TRL 
 

Er gebeurt zeer veel onderzoek, en geregeld duikt er iets op in de pers. Er zijn vandaag enkele 

belangrijke en interessante pistes (figuur 4) met verschillende TRL niveaus (figuur 5) die sterk 

verschillen van bron tot bron. Een globaal overzicht is gegeven in figuur 6. 

- Groene waterstof - elektrolyse   7 à 8 

- SOEC, solid oxide electrolyser, brandstofcel 4 à 6 

- Liquid metal (Madrid – TNO)   4 à 6 

- E-TAC17      4 à 5 

- KU Leuven waterstof / zonnepanelen  4 à 5 

 

 
15 Haven van Antwerpen 
16 20181008 gasworld borealis antwerpen air liquide 
17 https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-

safe-hydrogen-technology/ 

https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-safe-hydrogen-technology/
https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-safe-hydrogen-technology/
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Figuur 4 Strategic Analysis:onderzoek – 20160930 hydrogen production pathways 

 

Figuur 5 Strategic Analysis: TRL technological readiness level – 20160930 hydrogen production pathways 
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Figuur 6 DNV: overzicht van technologie & TRL status – Paris 20191008 hydrogen as en enabler 

 

Overzicht 
 

 

Figuur 7 Overzicht van aanbod van waterstof – eigen raming 

Op basis van de prijzen is grijs de absolute winnaar en zou blauw interessant kunnen worden indien er 

voldoende toepassingen zijn (CCU) of opslag (CCS). Elektrolyse is nog relatief duur. 

Op basis van CO2 zou groene elektrolyse de winnaar zijn op voorwaarde dat er een voldoende 

overschot aan groene energie in Vlaanderen is (zie Hoe groen is groene waterstof. In afwachting is 

blauw een optie, maar ook: invoer uit andere landen waar het goedkoper is om groene waterstof te 

maken. 

Recuperatie of bruine waterstof blijft in een aantal gevallen de beste oplossing. 
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Internationaal 
 

Naast alle opportuniteiten en projecten voor de ontwikkeling van elektrolyse in Vlaanderen en Europa, 

bestaat een reële kans dat groene waterstof grootschalig kan ingevoerd worden via zeer lange 

pijpleidingen (vanuit Noord Afrika), of per schip, ofwel in de vorm van waterstof, ofwel in de vorm van 

afgeleide producten18 of ‘synfuels’: methanol, ammoniak, dimethylester (DME), ‘e-fuels’…Dit is een 

basis veronderstelling van het IEA gebaseerd op een economische analyse (figuur 8). 

 

Figuur 8 IEA: lange termijn kost van groene waterstof – 201906 the future of hydrogen 

 

Nederland, dat met een groot deel van de Noordzee beschikt over de ‘green powerhouse of Europe’ 

(figuur 9), sluit de piste van invoer naast blauw en groen niet uit omwille van technische en 

economische redenen (figuur 10). 

 

 
18 Het aspect PtX, P2X of Power-to-X is in deze nota niet uitgewerkt. Dit is de optie om waterstof verder te verwerken tot een gas of 

vloeistof die gemakkelijker te transporteren of op te slaan is, of die geschikter is voor eindgebruikers. Voorbeelden zijn methanol en 
ammoniak, maar er zijn veel alternatieven. 
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Figuur 9 Economische verdeling van de Noordzee per land 

 

Figuur 10 Gasunie: mogelijke bevoorrading van waterstof in Nederland – 20191001 growing hydrogen 
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Besluit 
 

Figuur 11 van IRENA geeft een goede samenvatting. Vandaag is het totaal verbruik 14 EJ of 4.000 TWh 

grijze waterstof19. Het verbruik zal verdubbelen, en een groot deel zal groen zijn, en de rest zal blauw 

en zo ‘low carbon’ als mogelijk zijn. 

 

 

Figuur 11 Irena vooruitzichten verbruik 

 

 
19 4.000 TWh is een zeer groot volume – mogelijk zitten hier ook de waterstof rijke restgassen in van de chemie, raffinaderijen en 

staalindustrie in – deze gassen worden grotendeels lokaal verbruik voor thermische toepassingen – hiervan zijn in Vlaanderen weinig cijfers 
beschikbaar. Het verbruik van zuivere waterstof in Vlaanderen wordt geschat op 7 TWh 
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8. Groene waterstof en elektrolyse in detail 
 

Veel scholieren hebben gezien hoe hun leraar met een mini elektrolyse waterstof maakt uit water en 

daarna laat ontploffen: water (H20) + gelijkstroom (DC – direct current) geeft waterstof (H2 – ‘knalgas’) 

en zuurstof (O2).  

Dit is tegelijk de basis van de grootschalige industriële elektrolyse, de totale keten van een grote 

installatie bestaat typisch uit de volgende componenten: 

- De bron, meestal wisselspanning (AC – alternative current) en hoogspanning (HS, 10 kV tot in 

de toekomst 400 kV) 

- Een transformator voor de omzetting van hoogspanning (HS) in laagspanning (LS) 

- Een gelijkrichter voor de omzetting van wisselspanning (AC) in gelijkspanning (DC) 

- Gedemineraliseerd water (‘demin’): er is 9 liter gedemineraliseerd water of ongeveer 14 liter 

‘gewoon’ water nodig voor de productie van 1 kg waterstof. 

- De ‘elektro-chemische cel’ voor de productie van waterstof. Hier zijn de twee meest gebruikte 

types een alkalische of een PEM cel. Deze ‘elektrochemische cel’ is grotendeels analoog aan 

een brandstofcel, het verschil is dat de brandstofcel waterstof en zuurstof terug omzet in 

elektriciteit. 

- Eventueel is er nog een compressor om de geproduceerde waterstof op een hogere druk te 

brengen voor transport of opslag. 

De omzetting van elektriciteit in waterstof heeft een rendement. In theoretische en test-

omstandigheden wordt meestal het rendement van de elektrochemische cel vermeld, in de praktijk is 

het totaal rendement van de gehele keten (inclusief de productie van gedemineraliseerd water en 

compressor) enkele procentpunten lager. 

Voor deze nota wordt 75% HHV (dit is 60% LHV) als rendement voor grote installaties gebruikt. Op 

termijn kan het rendement misschien nog enkele procentpunten verbeteren, omwille van de wetten 

van de elektrochemie (Gibbs20 vrije energie) zal deze stijging beperkt zijn. Door hergebruik van de 

vrijgekomen warmte (vandaag op lage temperatuur voor Alkali en PEM, later mogelijk op hoge 

temperatuur bij een SOEC) kan het systeem rendement ook nog enkele procentpunten stijgen. 

September 2019: E-TAC proces21, de verwachtingen zijn een veel hoger rendement (98.7% !), een lagere 

investerings- en uitbatingskost. TRL: vermoedelijk 4 à 5. 

 

 

 
20 https://nl.wikipedia.org/wiki/Gibbs_vrije_energie  
21 https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-

safe-hydrogen-technology/  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gibbs_vrije_energie
https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-safe-hydrogen-technology/
https://fuelcellsworks.com/news/fuel-of-the-future-technion-researchers-have-developed-an-inexpensive-environmentally-friendly-safe-hydrogen-technology/
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De prijs van elektriciteit en de dimensionering en uitbating 
 

Uitbating op basis van de MARKT 
 

Een grote elektrolyse die in Vlaanderen op het ELIA-net wordt aangesloten, wordt een grootverbruiker 

van elektriciteit, met een prijsvorming zoals in studies22 van Deloitte voor Febeliec wordt beschreven. 

In de studie van 2018 is een prijs voor een verbruik van 1.000 en 100 GWh (nagenoeg continu verbruik) 

respectievelijk 45 en 60 €/MWh, dit komt overeen met een groothandelsprijs van 40 €/MWh voor de 

zuivere elektriciteit (‘commodity’), verhoogd met 5 en 20 €/MWh voor alle andere kosten die op de 

factuur verschijnen (vooral transport, heffingen…). Voor verbruikers die op lagere spanningen 

aangesloten zijn (dus meer distributie), die minder verbruiken (dus minder vrijstellingen op certificaten 

en heffingen), of een lagere gebruiksduur hebben (dus een duurder net-tarief) zal de totale prijs snel 

stijgen richting 100 €/MWh en hoger. 

De vooruitzichten van de groothandelsprijs voor elektriciteit in België (en Noordwest Europa) liggen 

rond de 50 €/MWh. Dit is de referentieprijs voor installaties die grotendeels continu werken, de 

zogenaamde ‘baseload’ verbruikers. De kans is groot dat de uitbaters van een elektrolyse hun 

installaties stil zetten op ogenblikken dat de prijs hoog is23. Economisch is dit ‘arbitrage’, technisch 

wordt dit vandaag ‘sector coupling’ genoemd: de uitbating wordt geoptimaliseerd op basis van de 

economische signalen uit de beide commodity markten. 

Een aantal projectontwikkelaars willen hun installatie in de toekomst vooral laten werken op de 

ogenblikken dat de prijzen heel laag tot zelfs negatief zijn (‘als er te veel zon of wind is’). Een analyse 

van de prijzen op uurbasis (bron: BELPEX) geeft volgende resultaten: 

- 2018 (figuur 12) was een jaar met relatief weinig kerncentrales in dienst. De prijs op jaarbasis 

was 55 €/MWh, er waren 3% uren met een prijs lager van 20 €/MWh en 0.1% uren met een 

negatieve prijs. 2018 zou een goede indicatie kunnen zijn van de prijsvorming na 2025, als de 

kerncentrales gesloten zijn. 

- 2019 (figuur 13, 8 maanden) was een jaar met relatief veel kerncentrales in dienst. De prijs op 

jaarbasis was 40 €/MWh, er waren 5% uren met een prijs lager van 20 €/MWh en 1 % uren 

met een negatieve prijs. 

 

 
22 2018 deloitte febeliec Benchmark electricity 
23 Technisch en economisch gebeurt de optimalisatie op zowel de Belpex Day Ahead markt worden, op de intraday en onbalans markt, of 

tenslotte via de systeemdiensten FCR en FRR. 
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Figuur 12 Belpex 2018 monotoon diagram – Belpex 

 

 

Figuur 13 Belpex 2019 (8 maanden) monotoon diagram - Belpex 
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Naar de toekomst zijn er twee grote veranderingen: 

- Door de sluiting van de kerncentrales (6.000 MW) in de periode 2023 – 2025 zal het aantal 

uren met lage en negatieve prijs dalen, en zal de gemiddelde prijs stijgen. Deze evolutie is niet 

gunstig voor elektrolyse. 

- Door de verder uitbouw (verdubbeling en meer) van wind en zon zal het aantal uren met lage 

en negatieve prijs stijgen. De gemiddelde prijs zal dalen. Deze evolutie is wel gunstig voor 

elektrolyse. 

Ten slotte wordt één element weinig tot niet vermeld of onderschat: als het verbruik van elektriciteit 

stijgt, zal ook de prijs stijgen. Dit is een gevolg van het marktproces waar de goedkope eenheden 

voorkeur genieten boven de duurdere eenheden. Op Belpex wordt daarom de ‘market resilience 

berekend (figuur 14). Als het verbruik met 500 MW stijgt, zal de prijs van elektriciteit gemiddeld met 3 

tot 5 €/MWh stijgen. 

 

Figuur 14 Belpex 'market resilience' – CREG 20190905 … study wholesale electricity market, report 2018 

 

Uitbating op basis van een WINDPARK 
 

Een aantal ontwikkelaars van waterstofprojecten overwegen om hun elektrolyse als het ware 

‘rechtstreeks’ aan hun windpark te koppelen. Op deze wijze worden mogelijk een aantal kosten van 

ELIA of heffingen vermeden, en wordt tegelijk het hernieuwbaar karakter van de elektriciteit fysisch 

aangetoond. Op vlak van het energiesysteem maakt dit echter geen verschil, want de geproduceerde 
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windstroom had net zo goed gebruikt kunnen worden voor andere verbruikers. Het feit dat men kiest 

voor elektrolyse, betekent dat men elders extra elektriciteit moet opwekken uit fossiele bronnen. 

In figuur 15 en 16 staan de windcurves van respectievelijk de offshore (1.200 MW) van 2018 en de 

totale wind (3.200 MW, gans België) van 2019. 

 

 

Figuur 15 2018 offshore gemeten waarde – ELIA download 

 

 

Figuur 16 2019 (8 maand) wind totaal day ahead forecast – ELIA download 
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Op land zijn de windcondities relatief niet optimaal voor de productie van elektriciteit: weinig uren 

met veel productie, en veel uren met weinig productie. Op zee zijn de condities duidelijk beter: meer 

uren met veel productie en nog een redelijk aantal uren met een redelijke productie. Door de steeds 

betere windmolens zal – vooral op zee – nog veel vooruitgang geboekt worden.  

De echte doorbraak (veel uren met veel productie) komt binnen enkele jaren met de nieuwste en 

grootste windmolens24 in de windrijke gebieden tussen Nederland – Schotland – Noorwegen. In het 

laatste IEA rapport25 over offshore wind staat: “Offshore wind’s high capacity factors and lower 

variability make its system value comparable to baseload technologies, placing it in a category of its 

own – a variable baseload technology.” 

Op basis van de windcurves zijn er twee mogelijke benaderingen: een grote installatie (met een lagere 

kost €/MW) met een lage gebruiksduur en zeer lage prijzen voor elektriciteit, of een kleinere installatie 

met een hoge gebruiksduur en grotendeels marktprijzen. Dit leidt tot bij voorbeeld de volgende cijfers: 

- 8.000 uren per jaar, elektriciteit 50 €/MWh, 5 à 10% van de capaciteit van een windpark (200 

à 400 MW), investering van 1.900 €/kW. Op basis van een berekening26 van SDE++ voor een 

installatie van 20 MW is de kostprijs van waterstof in de periode 2020 – 2030 160 €/MWh. 

- 2.000 uren per jaar, elektriciteit aan 10 €/MWh, 50% van de capaciteit van een windpark (200 

à 400 MW), investering wordt relatief een factor 2 goedkoper door de schaal. Waterstof kost 

dan ruim meer dan 200 €/MWh. 

De productie van waterstof op basis van elektrolyse is zeer kapitaalsintensief, vandaag is de kost van 

de investering 2 à 3 keer de prijs van een grote gascentrale. Zoals bij alle kapitaalsintensieve processen, 

heeft de gebruiksduur een zeer grote invloed op de kostprijs van het eindproduct (figuur 17). 

 

 

Figuur 17 Irena cost duration curve for electrolysis – 201909 Hydrogen, a renewable energy perspective 

 
24 https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/general-electric-bouwt-grootste-windmolen-ter-wereld/9988083.html  
25 201910 IEA offshore wind outlook 2019, pag 13 
26 20190726 P2H2 conceptadvies SDE waterstofproductie 

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/general-electric-bouwt-grootste-windmolen-ter-wereld/9988083.html
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Bij een lage gebruiksduur van installaties, komt naast elektrolyse (power to gas) ook warmte (power 

to heat) op tafel als economische oplossing. Met een zeer lage investeringskost en een rendement van 

bijna 100% is het logisch om in de winter op momenten met (te)veel wind en lage tot negatieve prijzen 

een warmtenet elektrisch te verwarmen. Op de studiedag warmtenetten te Antwerpen op 22 oktober 

2018 werd gezegd dat een eerste elektrische boiler van 40 MW (figuur 18) met succes werd 

geïnstalleerd op een warmtenet in Denemarken, en dat een tweede boiler van 80 MW werd 

overwogen. 

 

 

Figuur 18 Denemarken elektrische boiler op warmtenet – Antwerpen 201811 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme 

 



   

30 oktober 2019 Prioriteiten Waterstof 30 

Curtailment 
 

De problematiek is natuurlijk anders als een groot aandeel hernieuwbare elektriciteit NIET kan 

geproduceerd worden wegens (vooral) netwerk beperkingen. 

- In Europa is de situatie ernstig in Duitsland (5.5 TWh niet geproduceerd in 201727) en in China 

zou het zelfs 50 TWh zijn in 2016, zie figuur 19. In dergelijke gevallen zijn de vermelde volumes 

‘gratis’ ter beschikking, wat een business case voor elektrolyse natuurlijk sterk onderbouwt. 

Dit verklaart tal van “power to gas” of elektrolyse projecten in Noord Duitsland.  

- In Vlaanderen is ‘curtailment’ vandaag en tot 2030 een marginaal probleem. 

- In Noord-Nederland zou deze situatie zich kunnen voordoen bij een massale uitbouw van 

offshore in de Noordzee – ‘the powerhouse of Europe’. 

 

 

Figuur 19 Mitsubishi curtailment – 20191024 Madrid MHPS Hydrogen and Power-to-X 

 

 
27 De situatie in Duitsland zou in 2018 & 2019 sterk verbeterd zijn 
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Leercurve 
 

De prijs van installaties voor elektrolyse zal dalen. Dit is een zekerheid, en wordt wiskundig uitgedrukt 

in een leercurve. Dit is gebeurd met wind en zon, en zal ook gebeuren met elektrolyse voor de 

productie van waterstof. Vandaag worden elektrolyse toestellen nog als projecten beschouwd, of in 

zeer kleine reeksen gebouwd, met veel manuele tussenstappen, de prijzen voor volledige installaties 

zouden tussen 1.500 en 2.000 €/kW liggen. In de toekomst zal er sprake zijn van standaard modules 

en producten, grote reeksen en grotendeels automatische producties, de prijzen van de volledige 

installaties zouden dalen tot 500 €/kW28. Zie in figuur 20 de modulaire aanpak van Hydrogenics en in 

figuur 22 de kostreductie volgens Nouryon. 

 

Figuur 20 Hydrogenics: modulaire opbouw van een 20 MW elektrolyse – 20190904 Oevel Hydrogenics activities 

 

Het aantal uitgevoerde en ook aangekondigde projecten is een goede indicator van de mogelijk groei 

– zelfs al zullen niet alle aangekondigde projecten uitgevoerd worden, zie figuur 21. Bemerk ook de 

schaalgrootte van de nieuwe installaties: de vooruitgang zit niet zozeer in technologie, maar in schaal: 

van ongeveer 1 MW richting 100 MW en meer. 

 
28 201906 iea hydrogen The Future of Hydrogen, pagina 45 tabel 3: long term prices: van 200 tot 1.000 USD in functie van technologie 
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Figuur 21 IRENA: Aangekondigde 'groene' projecten + schaalgrootte – 201909 Hydrogen a renewable energy perspective 

 

 

Figuur 22 Nouryon (ex Akzo Nobel): kost reductie – 201909 Rotterdam Exploring large scale production of green hydrogen 
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In figuur 23 geeft Siemens een overzicht van hun portfolio van bestaande en verwachte producten, de 

markt volgt telkens enkele jaren later. Zo is de referentie / demo installatie van Siemens in 2019 een 

3.7 MW elektrolyse in Mainz (Duitsland). Als er vandaag projecten van 100 MW aangekondigd worden, 

zal het product nog ontwikkeld moeten worden volgens deze grafiek. Maar dit is de essentie van de 

leercurve en het belang en de noodzaak van sterk opschalen: “learning by doing”. 

 

Figuur 23 Siemens product portfolio: schaal en planning – commercial presentations 

 

Hoe snel de prijzen van elektrolyse gaan dalen, hoe snel de prijzen van hernieuwbare energie gaan 

dalen, en waar de projecten uitgevoerd zullen worden: er zijn veel onbekenden, en de verwachtingen 

zijn hoog (Irena, figuur 25) tot zeer hoog (Engie, figuur 24). 
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Figuur 24 Engie vooruitzichten prijsdaling groen waterstof 2030 – WEC 201909 green hydrogen, key enabler 

 

 

Figuur 25 Irena vooruitzichten prijsdaling groen waterstof 2050 - 201909 Hydrogen a renewable energy perspective 
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Groene of blauwe projecten 
 

Op lange termijn is groene waterstof naast blauw met CCU de beste keuze: geen CCS, geen upstream 

methaan lekken bij de productie van aardgas… MAAR: het potentieel van groen is (zeker in Vlaanderen) 

te klein om op korte en middel termijn voldoende impact te hebben op de CO2 doelstellingen tegen 

2050. Dus moeten CCU en invoer van waterstof ernstig overwogen worden 

Er zijn veel minder CCS/CCU dan groene projecten, maar de schaal is minstens 10 keer groter dan veel 

andere groene projecten samen, zie figuur 26. En in de toekomst wordt het verschil in absolute termen 

heel groot, zie figuur 27. 

 

 

Figuur 26 IEA gekende projecten voor groen en blauw – 20191001 Rotterdam Noe van Hulst, opportunites and challenges 
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Figuur 27 IEA verwachte projecten voor groen en blauw - 20191001 Rotterdam Noe van Hulst, opportunites and challenges 

 

Prijzen 2020 
 

Voor België geeft figuur 28 een indicatie van de mogelijke prijzen voor waterstof in functie van een 

veronderstelde schaal en aansluiting in het net, mits een commodity prijs van 40 à 60 €/MWh, mits 

een rendement van 75%, vandaag en in de toekomst op basis van een daling van de investeringskost 

met een factor 3. 

 

Figuur 28 Raming van mogelijk kost van groene waterstof – eigen berekeningen 

Deze prijzen komen vrij goed overeen met de eerdere inschatting van de kosten in het rapport van 

Hinicio / Waterstofnet, zie figuur 29. 
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Figuur 29 Hinicio / Waterstofnet: kostprijs in functie van plaats van productie – 20181004 potentieel groene waterstof 

 

Aanvullend: 

- De LCOE29 van grootschalige wind en zon in NWEU ligt in de toekomst tussen 40 en 80 €/MWh, 

zie figuur 30. 

- Markt (SRMC30) en systeem prijzen liggen in de toekomst ook tussen 40 en 80 €/MWh. 

- De prijs van grijze waterstof voor grote verbruikers in de haven van Antwerpen zou vandaag 

rond 2 €/kg of 60 €/MWh liggen. 

- De interne transfertprijs van groene waterstof voor actuele kleine en operationele projecten 

is typisch 10 €/kg, wat overeenkomt met 330 €/MWh. 

 

 
29 LCOE: levelised cost of energy: de berekende kost per MWh op basis van alle kosten over de levensduur van een investering / asset 
30 Short Run Marginal Cost: dit zijn de typische marktprijzen op de day-ahead markt (Belpex) – deze prijzen zijn niet altijd voldoende om 

een investering / asset rendabel uit te balen. Dit is het probleem van de missing money, oplossingen zijn subsidies of een CRM (capacity 
remuneration mechanism) 
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Figuur 30 IEA LCOE offshore in Europa – 201910 IEA offshore wind outlook 2019 

 

Hoe groen is groene waterstof 
 

Wanneer ben je zeker dat de elektriciteit voor je elektrolyse ‘groen’ is, dus van hernieuwbare 

oorsprong. Er zijn verschillende benaderingen, de (wettelijk) interessantste benadering is artikel 27 

van RED231, zie figuren 31 en 32. Dit artikel 27 geeft reeds een goede indicatie, maar moet nog verder 

uitgewerkt worden, onder andere in de nog op te stellen ‘gas package’ – zie hiervoor het Madrid 

Forum32. 

 
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN … Renewable Energy Directive… ‘recast’ 
32 https://ec.europa.eu/info/events/33rd-madrid-forum-2019-oct-23_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://ec.europa.eu/info/events/33rd-madrid-forum-2019-oct-23_en
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Figuur 31 RED2 art 27 deel 1 

 

Figuur 32 RED2 art 27 deel 2 

 

Een belangrijke discussie gaat over het concept ‘additionaliteit’ (paragraaf 1 van artikel 27). Dit 

betekent dat als in Vlaanderen groene waterstof geproduceerd wordt op basis van groene elektriciteit 

uit Vlaanderen, dat het groen karakter slechts één keer mag meetellen, dus dat dubbeltelling 

vermeden moet worden. 
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Zie ook artikel 7 van de RED2: gas, elektriciteit en waterstof uit hernieuwbare bronnen worden in 

verband met de eerste alinea, onder a), b) of c), slechts één keer in aanmerking genomen voor de 

berekening van het aandeel van het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Dit aspect staat ook in het besluit van de studie van Navigant33: “Any large scale-up of green hydrogen 

production prior to the moment when all demand for direct electricity is covered by renewable power 

results in indirect increases in fossil electricity generation.” Deze opmerking geldt nog jaren voor grote 

delen van Europa, en zeker voor Vlaanderen met zijn hoog energieverbruik en relatief beperkte 

mogelijkheden om veel hernieuwbare elektriciteit te produceren. 

 
33 Navigant maart 2019: “Gas for Climate, pagina 5 
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9. De vraag – toepassingen 
 

Herinnering 

- Waterstof is een molecule zonder koolstof 

- Zeer polyvalent: grondstof voor chemie en energie 

- Alles wat vandaag op basis van aardgas werkt 

- In bijna alle gevallen zijn waterstof en elektriciteit (en aardgas) technisch uitwisselbaar voor 

toepassingen als transport, warmte, drijfkracht. Het energetisch totaalrendement op basis van 

waterstof via elektrolyse is meestal slechter dan de oplossing met elektriciteit. Voor de 

logistiek van veel energie over zeer grote afstand is elektriciteit minder geschikt dan andere 

dragers. 

- Wat is niet uitwisselbaar: chemie (moet werken met moleculen) & ICT, verlichting, kleine 

motoren (hier zijn elektronen onmisbaar) 

Waterstof wordt vandaag reeds op grote schaal gebruikt, zie figuur 33. Ter info: “100 Million tonnes 

of hydrogen” komt overeen met 3.800 TWh energie (HHV) of 3.300 TWh (LHV). De grafiek van IEA is 

dus consistent met figuur 11 van Irena. 

 

Figuur 33 IEA actueel verbruik van waterstof 
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Energie in Vlaanderen 2017 
 

Het totaal energieverbruik in Vlaanderen (dus alles wat getransporteerd, geleverd en gefactureerd 

wordt, zie figuur 3434) is 444 TWh, dit is de som van het binnenlands eindverbruik (346 TWh) en het 

internationaal transport (de ‘bunkers’ 98 TWh, vooral de zeehaven en Zaventem). Deze laatste 98 TWh 

is de brandstof die verbruikt wordt voor het uitgaande internationaal transport, anderzijds wordt in 

dit overzicht nergens rekening gehouden met het energieverbruik van het internationaal transport 

naar Vlaanderen. 

 

Figuur 34 VEA energieverbruik in Vlaanderen in 2017 – 201909 VEA energiebalans Vlaanderen 1990-2017 

 

Wat kan ‘morgen’ met waterstof 
 

Elektriciteit: het verbruik van elektriciteit is 49 TWh, een klein deel (de ‘zeer grote aandrijvingen’: zeer 

zware compressoren in de chemische industrie, ‘ASU’: air separation units…: machines van 20+ MW) 

kan vervangen worden door waterstof, anderzijds zullen een groot aantal nieuwe toepassingen als 

elektrische voertuigen en warmtepompen het verbruik eerder doen stijgen. Voor deze 49 TWh is 

waterstof geen oplossing. Bovendien zal het in Vlaanderen al een uitdaging zijn om deze 49 TWh lokaal 

zelf volledig hernieuwbaar te produceren (inclusief een deel van de Belgische offshore wind). 

 
34 201909 vea vito Energiebalans Vlaanderen 1990 2017 
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Grondstof: steenkool en gas, maar vooral olie zijn een zeer grote bron van grondstoffen voor de 

industrie, in totaal 81 TWh – en daar is het gebruik van steenkool door de staalindustrie nog niet bij 

gerekend. Dit is grondstof: de energierijke waterstofmoleculen zijn moeilijk of zelfs niet te vervangen. 

Het verbruik van waterstof zou hier zeer sterk kunnen toenemen, bij voorbeeld door het vervangen 

van hoogovens in de staalindustrie door DRI35. Maar: in Oostenrijk zou het elektriciteitsverbruik met 

50% toenemen om één groot staalbedrijf te voorzien van groene waterstof voor DRI36. 

Saldo: het saldo van het energieverbruik in Vlaanderen is 314 TWh (totaal 444 TWh min 49 TWh 

elektriciteit min 81 TWh grondstof) kan naar keuze door elektriciteit of waterstof ingevuld worden: dit 

is een technisch-economische oefening. In een aantal gevallen zal waterstof (of een van waterstof 

afgeleide molecule) een zinvolle keuze zijn, in andere gevallen kan elektriciteit de betere optie zijn.  

Aangezien voor groene waterstof nog een grote kostendaling verwacht wordt, terwijl de (ETS) prijs van 

CO2 zal stijgen, zal het economisch potentieel van groene waterstof in de toekomst vanzelf toenemen. 

Aardgas: naast elektriciteit is vandaag ook aardgas nog voor langere tijd een onvermijdelijke keuze. 

Het planbureau37 voorziet zelfs nog een duidelijke stijging van het verbruik van aardgas tot 2050, zie 

figuur 35. Deze stijging is niet compatibel met de Europese doelstellingen voor 2050. Een deel van dit 

aardgas zal daarom moeten ‘vergroenen’ door de productie van biomethaan en groene en blauwe 

waterstof. 

 

 

Figuur 35 Planbureau: vooruitzichten invoer per energievorm – 20171027 landschap 2050 

 
35 https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_reduced_iron 
36 20191011 overleg bij FOD economie met EU Commissie (Florian Ermacora) 
37 201710 planbureau: het Belgisch energie-landschap tegen 2050, pag 4 

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_reduced_iron
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Biomassa (van Vlaamse oorsprong) heeft hoogstens een kleine impact, een studie van OVAM38 gaat 

uit van 15 TWh biomassa die beschikbaar is voor energie-toepassingen, studies van de biogas-sector 

gaan tot 30 TWh (inclusief oogstresten, dierlijke mest…). 

 

 
38 20171121 VMM steekkaarten 
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10. Verbruik – profiel en opslag 
 

Veel ontwikkelaars van projecten in verband met waterstof herhalen de noodzaak van opslag. Door de 

koudere winter is het verbruik van aardgas (en in de toekomst waterstof) immers veel hoger dan in de 

warmere zomer. Aangezien de productie en aanvoer van aardgas eerder een continu karakter heeft, 

zijn er twee gevolgen: de prijs van aardgas is in de zomer veel goedkoper dan in de winter (in 2019 is 

dit ongeveer een factor 2 in België), anderzijds is opslag noodzakelijk (en tegelijk een economische 

arbitrage). Hierbij enkele kanttekeningen: 

- In België is de opslag in Loenhout ongeveer 7 à 8 TWh, in een koude winter is dit 1 tot maximum 

2 weken reserve. In de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk is de totale opslag van 

aardgas 500 TWh. 

- Naarmate de gebouwen beter geïsoleerd worden, zal de winterpiek geleidelijk dalen. 

- Op de grafieken van de gasoperatoren als Fluxys staat ofwel niets over de olieproducten, ofwel 

slechts over een deel van het verbruik van olie. Zie de figuren 36 (België), 37 (Nederland) en 

38 (Groot Brittannië). 

- Ter vergelijking: in België is er een strategische reserve van olieproducten van 50 TWh (via 

Apetra39 op basis van een IEA en Europese richtlijn), dit komt overeen met een verbruik van 

3 maanden voor verwarming en transport, of met 1.5 maanden voor het totaal verbruik 

(inclusief industrie en bunkers). 

- Tenslotte: de ondergrond van Loenhout zou niet geschikt zijn voor de opslag van waterstof. 

 

 

Figuur 36 Fluxys België jaarverbruik energie – 20180525 gasdag 

 
39 https://www.apetra.be/nl/over-ons  

https://www.apetra.be/nl/over-ons
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Figuur 37 Gasunie Nederland jaarverbruik energie – 20191001 Rotterdam Growing Hydrogen 

 

 

Figuur 38 Great Britain jaarverbruik energie – 20191001 Rotterdam a sustainable future – why hydrogen 

 



   

30 oktober 2019 Prioriteiten Waterstof 47 

Op basis van de totale verbruiken als vermeld door FOD Economie, en op basis van de geraamde 

maand-verbruiken van gas en elektriciteit (uit de jaarverslagen van Synergrid), kan voor België de tabel 

in figuur 39 berekend worden, met de verbruiken per energiedrager in TWh per maand40.  

 

Figuur 39 Totaal jaarverbruik energie - eigen berekening (in TWh) 

 

In functie van de lokale productie en de invoer van waterstof, en in functie van de toepassingen van 

waterstof zal er minder of meer opslag nodig zijn.  

- De productie van waterstof in de zomer op basis van zon in België zal beperkt zijn (enkel het 

overschot aan zonne-elektriciteit is beschikbaar voor waterstof), en zal ongeveer gelijktijdig 

verbruikt worden – er zal weinig overblijven voor grootschalige seizoensopslag. 

- In de winter is er meer wind dan in de zomer, het aanbod van windenergie is dus 

complementair met het energieverbruik vooral voor verwarming. Niet zozeer in België maar 

vooral en in de toekomst in andere landen rond de Noordzee (figuur 40) zal er zeer veel 

windenergie zijn waarvan een deel kan gebruikt worden voor de productie van waterstof. Ook 

deze waterstof kan grotendeels direct verbruikt worden. 

- Opslag van verschillende energiedragers wordt een mix van kleinschalige lokale korte termijn 

opslag tot zeer grote seizoensopslag. Figuur 41 geeft een goed overzicht van de opties en de 

schaal, maar vermeldt niets over vloeibare opslag. 

- Ten slotte is het niet duidelijk hoe waterstof in Vlaanderen zal geïmporteerd worden en uit 

welke landen: gasvormig per pijplijn (met opslag in het buitenland), of onder de vorm van 

 
40 In de praktijk wordt in Vlaanderen meer met gas verwarmd, en in Wallonië meer met huisbrandolie, dit is een grafiek op 

basis van de mix van België. Dit verandert niets aan de besluiten. 
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vloeibare derivaten (als methanol of ammoniak of…) met opslag vergelijkbaar aan de huidige 

werkwijze van Apetra. 

 

Figuur 40 Windenergie in Europa in 2018 – www.windeurope.org  

 

 

Figuur 41 Gasunie opties voor opslag – 20191024 Madrid existing infrastructure for transport of hydrogen 

 

http://www.windeurope.org/
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11. Logistiek 
 

Als de sites van productie en verbruik van grote hoeveelheden energie niet op dezelfde plaats 

gebeuren, is transport van energie belangrijk. De belangrijkste vormen van transport zijn trucks, 

treinen en binnenschepen op korte afstand, kabels (voor elektriciteit) en leidingen (voor gas en olie) 

op middellange afstand, en zeeschepen op zeer grote afstand (voor vloeibare en vaste producten). 

Hierbij moet vermeld worden dat de energie-inhoud van waterstof per gewicht zeer hoog is, maar ook 

dat de energie-inhoud per volume zeer laag is: het transport van grote hoeveelheden energie als 

gasvormig waterstof is niet eenvoudig. Dit is opnieuw een technisch-economische optimalisatie. Op 

korte afstand (voorbeeld < 1.000 km) heeft het weinig zin om elektriciteit om te zetten in waterstof, 

als bij de eind-verbruiker elektriciteit direct inzetbaar is. 

De productie van koolstof-arme waterstof in Vlaanderen is ofwel blauw (CCU of CCS: vrijwel zeker in 

de haven van Antwerpen, misschien Gent) ofwel groen (elektrolyse: wind mogelijk in Zeebrugge 

wegens de aansluitingen van offshore wind). Invoer kan overal via pijpleidingen, maar ook via schepen 

(Zeebrugge vooral gasvormig, of Antwerpen vooral vloeibaar). 

Het verbruik is – in functie van de bestaande en toekomstige toepassingen – vrijwel zeker vooral in de 

provincie Antwerpen en meer specifiek in de stad Antwerpen: zowel de grootste industrie (grondstof), 

de grootste haven (bunker voor schepen en zwaar verkeer) en de grootste stad (gebouwen en licht 

verkeer) van Vlaanderen. Verder is de haven van Gent een belangrijke cluster van gebruikers, naast 

ook bedrijven langs het Albertkanaal. 

Bijmengen: technisch kan een percentage waterstof direct of indirect na methanisatie in een 

bestaande aardgas leiding geïnjecteerd worden. Op die wijze wordt de bestaande aardgas 

infrastructuur gebruikt voor transport van waterstof. Maar het waterstof kan bij de gebruiker niet als 

dusdanig gerecupereerd worden. Energetisch wordt een zeer zuivere en performante molecule 

‘gedegradeerd’ tot aardgas. Commercieel is het ook niet zinvol: groene of blauwe waterstof zal veel 

duurder zijn dan aardgas, vandaag is het prijsverschil een factor 5 tot 10 of zelfs meer, in de toekomst 

kan dit dalen maar de CO2 prijs zal vrij hoog moeten zijn alvorens aardgas (met een CO2 impact) duurder 

wordt dan groen of blauw waterstof. 

Internationaal transport per schip: het is niet duidelijk onder welke vorm waterstof of zijn afgeleide 

producten (via Power to X) over grote afstand zullen vervoerd worden: iedereen werkt in parallel aan 

allerlei oplossingen: pijpleidingen – backbone, vloeibare waterstof, methanol, ammoniak... Het is niet 

duidelijk wie de winnaar gaat zijn in welk werelddeel en voor welke markt. Het zal ook afhangen van 

de verbruikers: als er morgen veel verbruikers zijn voor ammoniak of methanol of een andere vlot 

transporteerbare en bruikbare drager, zal de logistiek zich daarop richten. Waterstof is technisch op 

tal van punten zeer performant, maar is daarom niet de goedkoopste oplossing in functie van logistiek 

en finaal gebruik. 

Netwerk: de bedrijven in Vlaanderen en bij uitbreiding Benelux en een deel van de West-Duitse 

industrie zijn reeds jaren door een zeer uitgebreid netwerk van pijpleidingen verbonden, onder andere 

een waterstof netwerk (zie figuur 42). Het bestaande netwerk voor waterstof van Air Liquide is zeker 

onvoldoende voor de uitdagingen en volumes van de toekomst, maar het kan vandaag een extra troef 

zijn voor alle beginnende (decentrale) projecten voor productie en verbruik. 
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Figuur 42 Air Liquide netwerken – internet meerdere bronnen 
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12. Productie van elektriciteit op basis van waterstof 
 

Technisch is het niet moeilijk om waterstof te produceren en op te slaan, en op een gepast tijdstip te 

gebruiken voor de productie van elektriciteit zonder CO2, hetzij met gasturbines, hetzij met 

brandstofcellen41. 

Zolang er geen groot overschot van goedkope en groene waterstof is, heeft de productie van 

elektriciteit weinig zin. Het totaal rendement van de gehele energie-keten is laag, en de totale kost is 

hoog. Het is wel een optie om recuperatie van onzuivere waterstof te gebruiken voor de productie van 

elektriciteit – dit gebeurt vandaag reeds in boilers (met stoomturbine) of rechtstreeks in gasturbines42. 

Anders gezegd: als je een goed aanbod hebt van elektriciteit (groen of minder groen), en je kan al deze 

elektriciteit direct gebruiken (dus: zonder overschot), heeft het geen zin om deze elektriciteit om te 

zetten in waterstof. 

 

 
41 Korea 50 MW: https://fuelcellsworks.com/news/south-korea-work-begins-on-worlds-largest-hydrogen-fuel-cell-power-plant-

commissioned/ 
42 https://www.power-technology.com/news/braskem-selects-siemens-brazil/ “The turbines operate on residue gas with high 

concentrations of hydrogen.” 

https://fuelcellsworks.com/news/south-korea-work-begins-on-worlds-largest-hydrogen-fuel-cell-power-plant-commissioned/
https://fuelcellsworks.com/news/south-korea-work-begins-on-worlds-largest-hydrogen-fuel-cell-power-plant-commissioned/
https://www.power-technology.com/news/braskem-selects-siemens-brazil/
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13. Criteria en prioriteiten 
 

Het energieverbruik van Vlaanderen kan in zes groepen ingedeeld worden, en elke groep heeft 

theoretisch de mogelijkheid om elektriciteit, waterstof of aardgas te verbruiken als energiedrager. 

Telkens is er een (indirecte) uitstoot van CO2 , een impact op het primair energieverbruik en heeft de 

keuze een kostenplaatje. 

Op een bespreking met FOD economie (AD Energie) over de geplande ‘gaspackage’, suggereerde de 

Europese Commissie43 dat het belangrijkste en misschien wel het enige criterium voor klimaat en dus 

ook voor energie op lange termijn CO2 wordt. Dit blijkt uit de ‘mission letter’ van Frans Timmermans44, 

de kandidaat vicevoorzitter van de nieuwe EU commissie en onder andere verantwoordelijk voor 

klimaat. Het is nog afwachten wat de finale samenstelling van de Commissie en hun programma zal 

worden. 

Doelstelling 2030 of 2050: bepaalde doelstellingen van 2030 lijken de doelstellingen 2050 niet efficiënt 

te ondersteunen: 

- In het kader van de doelstellingen 2030 is het aandeel hernieuwbare energie belangrijk, naast 

energie-efficiëntie. Deze doelstellingen zijn niet gunstig voor waterstof in Vlaanderen door de 

concepten als ‘additionaliteit’ en het energieverlies in de gehele waterstofketen. 

- Daarnaast is er de CO2 -doelstelling van 2050, wetende dat het aanbod en de prijs van 

hernieuwbare elektriciteit enorm zal verbeteren, en dat de kost van de productie van groene 

waterstof ook sterk zal verbeteren. Het aandeel groene waterstof (en afgeleide producten) in 

het energie en grondstoffen verbruik van Vlaanderen zal dus sterk toenemen, zeker na 2030. 

Op basis van het verbruik kunnen 6 groepen onderscheiden worden, waar telkens een analyse gemaakt 

wordt over het potentieel van (groene, blauwe of bruine) waterstof en over de prioriteit. 

 

Lage temperatuur warmte, vooral voor gebouwen 
Vandaag gebeurt de verwarming van gebouwen vooral met aardgas, en in mindere mate het 

huisbrandolie en elektriciteit. Huisbrandolie is al jaren systematisch dalend. De evolutie gaat vandaag 

volop richting warmtepomp (voor nieuwe huizen en diepe renovatie), aardgas (vooral bij beperkte 

renovatie en ook nog bij nieuwbouw), en binnen enkele jaren wordt ook meer op warmtenetten 

gerekend zoals die nu ontwikkeld worden. Voor het verbruik van energie op lage temperatuur is er 

weinig toepassing voor waterstof behalve misschien kleine niches: off grid waterstof met een 

brandstofcel WKK… Tenslotte is er nog werk om voldoende veiligheid van waterstof te garanderen in 

een huishoudelijke of KMO & diensten omgeving: in waterstof zitten (voorlopig) geen mercaptanen / 

geurstoffen om brandstofcellen niet te ‘verontreinigen’. Daarnaast is de vlam van waterstof (op lage 

druk) onzichtbaar. Tenslotte kan waterstof relatief snel ontbranden, veel sneller dan aardgas. 

Volume vandaag: geraamd op 53 TWh (de helft van het segment warmte) 

Potentieel waterstof: zeer klein 

Prioriteit: laag 

 
4320191011 overleg bij FOD economie met EU Commissie (Florian Ermacora) 
44 20190910 eu mission letter frans timmermans 2019 
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Hoge temperatuur warmte, vooral in de industrie 
Vandaag is vooral fossiele brandstof (olie en aardgas) de basis voor de productie van hoge temperatuur 

warmte, meestal als directe ‘brand’-stof, in enkele gevallen met WKK als tussenstap. Deze toepassing 

wordt een ‘hard to abate’ of ‘hard to electrify’ segment genoemd– het lijkt niet eenvoudig om voor 

elke toepassing hoge temperatuur warmte met elektriciteit te maken, maar dit is omstreden45. Dit is 

een segment waar waterstof in de toekomst zeker een rol kan spelen. Het enige probleem is het 

prijsverschil: aardgas kost minder dan 20 € /MWh, groene en blauwe waterstof zit vandaag nog boven 

100 €/MWh. 

Volume vandaag: geraamd op 53 TWh (de helft van het segment warmte) 

Potentieel voor waterstof: groot 

Prioriteit: laag wegens groot prijsverschil 

 

Elektriciteit 
Vandaag is de basis (in deze volgorde) nucleair + gas + hernieuwbaar. Dit zal geleidelijk verschuiven 

naar aardgas + hernieuwbaar, om daarna te evolueren naar hernieuwbaar + aardgas. Het is de 

bedoeling dat het aandeel aardgas zo klein mogelijk wordt en een eerder zeldzame toepassing wordt, 

bv in een zeldzame zeer koude en windstille winter46. Voor 2040 is er geen plaats voor waterstof, 

misschien een kleine niche tegen 2050. Een optie die wel zinvol is, is de productie van elektriciteit op 

basis van ‘vervuilde’ waterstof. 

Volume vandaag: 49 TWh 

Potentieel: zeer klein 

Prioriteit: laag 

 

Licht transport (stedelijk met files, korte afstand, lichte voertuigen…). 
Vandaag is de ICE-motor – Internal Combustion Engine (diesel, benzine en een klein deel LPG, CNG) de 

meest gebruikte aandrijving. Na 2020 brengen alle grote Europese merken nieuwe elektrische 

modellen op de markt om binnen de doelstellingen van de uitstoot van wagens te blijven. Daardoor 

wordt de aandrijftrein in ieder geval steeds meer elektrisch, met een batterij of met elektriciteit uit 

een brandstofcel (op basis van waterstof). De voordelen van beide opties ten opzichte van diesel en 

benzine zijn zeer groot en doorslaggevend: geen lokale uitstoot (behalve water), weinig geluid, een 

veel beter energetisch rendement. Voor de toepassing van licht en lokaal verkeer heeft de batterij een 

lengte voorsprong op de brandstofcel: het energetisch rendement (van productie tot verbruik) is ruim 

beter en de prijs lager, het aanbod van nieuwe modellen (na 2020) zal veel groter zijn. Voor waterstof 

is hier weinig toekomst, bovendien moet de ganse infrastructuur nog gebouwd worden. 

Volume vandaag: geraamd op 30 TWh (de helft van het segment transport) 

Potentieel: klein 

Prioriteit: laag 

 
45 Dat elektriciteit niet geschikt is voor hoge temperaturen verdient verder onderzoek en nuancering: elektrische ovens (EAF of inductie) 

voor smelten van staal, plasma ovens voor metaal-recylage en afvalverwerking – het ‘hard-to-abate’ argument is zeker geen absoluut 
gegeven ! 
46 20190628 ELIA adequacy and flexibility study 2020 2030 pagina 122 box 12 
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Tabel 1: Transport & Environment: energie efficiëntie van aandrijvingen 

Zwaar transport (lange afstand, zware voertuigen…).  
Vandaag is de meest gebruikte aandrijving ook de ICE-motor. Op lange afstand en bij een constante 

snelheid is het rendement tot 20 procentpunt beter dan in vergelijking met ‘stedelijk’ verkeer (deellast 

en start-stop…), zeker wat betreft de dieselmotoren. Maar naast het energetisch gebeuren, zijn er ook 

tal van andere emissies als stikstof en stof, denk maar aan de cruise schepen in Antwerpen, het smog 

alarm langs de autostrades, of vuilniswagens in een stadskern…. Voor deze toepassing zijn batterijen 

vandaag47 minder geschikt, en kan de brandstofcel aandrijving of het direct gebruik van waterstof of 

afgeleide vloeibare producten (methanol voor vliegtuigen ?) een groot deel van de oplossing zijn. De 

toekomst zal afhangen van de ontwikkeling / leercurve van zowel batterijen als waterstof – de 

specialisten zijn verdeeld over wie gaat winnen48. Bovendien is het prijsverschil kleiner: de brandstof 

voor het zwaar verkeer zit in de range van 50 tot 150 €/MWh (inclusief accijnzen), waar groene en 

blauwe waterstof in de range 100 tot 200 €/MWh zitten (zonder accijnzen). Het is te vroeg om te 

zeggen dat dit een eenvoudige business case is, maar de cijfers lijken voldoende interessant om hier 

nu reeds verder in te gaan, eventueel zelfs op basis van grijze waterstof om de technologie en 

toepassing versneld te ontwikkelen. Mits een goede aanpak valt dit ook onder de RED2 doelstellingen. 

Anderzijds: de emissies van internationale bunkers (vb: internationale scheepvaart) worden niet aan 

Vlaanderen toegewezen. 

 
47 20191024 bloomberg Eviation Electric Plane: elektrische vliegtuigen worden commercieel ontwikkeld 
48 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/13/veelbelovende-waterstofauto-komt-eraan-maar-blijft-ie-a3628967 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/13/veelbelovende-waterstofauto-komt-eraan-maar-blijft-ie-a3628967
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Volume vandaag: geraamd op 130 TWh (de helft van het segment transport + ‘bunkers’) 

Potentieel: groot (mits ook de omzetting van waterstof in vloeibare brandstoffen – power to x) 

Prioriteit: hoog wegens beperkt prijsverschil 

 

 

Figuur 43 CMB & Hydroville, Air Liquide en Haven van Antwerpen 

 

Grondstof 
Vandaag gebruikt de industrie zeer veel fossiele grondstof voor zijn processen. Hier zijn weinig 

alternatieven naast waterstof, misschien een deel uit kringloop-economie (zie ‘urban mining’ van 

Umicore). Het enige probleem is de prijs: (grijs) aardgas kost 20 €/MWh en minder, de ETS-prijs is niet 

voldoende hoog en daarnaast is er het carbon leakage mechanisme dat grote verbruikers beschermt. 

Op korte termijn lijkt groen en blauwe waterstof geen optie. Daarentegen zijn er mogelijk industriële 

processen waar CCU wel een oplossing is. 

Volume vandaag: geraamd op 81 TWh 

Potentieel: zeer groot 

Prioriteit: laag wegens groot prijsverschil 
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De ‘waterstofladder’49  
 

Het concept van de ‘waterstofladder’ (naar analogie met de ladder van Lansink50) is ook interessant. 

De prioriteiten (op basis van een analyse van alternatieven, mogelijkheid tot besparen en potentieel 

voor waterstof) voor het duurzaam gebruik van waterstof zijn van hoog naar laag: 

1. productie van kunstmest met waterstof 

2. chemie en productie van plastics met waterstof 

3. pionieren met waterstof in alle kleuren van de regenboog 

4. productie van staal met waterstof 

5. rond de wereld vliegen en varen met waterstof 

6. backup voor wind- en zonnestroom met waterstof 

7. industriële proceswarmte met waterstof 

8. wegtransport, binnenvaart en (land)bouwmaterieel op waterstof 

9. treinen, bussen, pakketbezorging en personenauto’s op waterstof 

10. verwarmen, douchen en koken op duurzame waterstof 

Deze analyse is zeer interessant, maar houdt geen rekening met de betaalbaarheid van waterstof of 

de competitiviteit van bedrijven. Daardoor zal in de praktijk prioriteit 5 (rond de wereld vliegen en 

varen met waterstof of ‘zwaar en lange stand transport’) hoger komen te staan dan prioriteit 1, 2 en 

4.  

Prioriteit 3 is zeer origineel en belangrijk als insteek: pionieren: “CO2-neutrale waterstofproductie, 

innovatieve waterstoftoepassingen en integrale energiesystemen met een prominente rol voor 

waterstof zijn er nog bijna nergens. Welke plek waterstof in de economie van 2050 of 2150 inneemt 

weet nog niemand. Dat wordt mede bepaald door de pioniers van vandaag. Hulde voor de doeners die 

tijd en geld investeren in de onderzoek en ontwikkeling, van welke technologie dan ook.” 

 

Een nuancering van de belofte 
 

In de opdracht voor deze studie wordt verwezen naar figuur 2 van het interessante artikel ‘De positie 

van waterstof in de energietransitie, nuancering van de belofte’51. In figuur 44 en 45 vind je de 

samenvatting van dit artikel. 

Het artikel geeft zelf volgende conclusies & adviezen: 

- Aardgasroutes: conversie naar waterstof is niet logisch voor warmte en energiebuffering. 

- Elektriciteitsroutes: alternatieven zonder waterstof zijn efficiënter. 

- Advies 1: Waterstof als grondstof in de industrie 

- Advies 2: Waterstof voor verduurzaming van zwaar transport 

 

 
49 https://www.wattisduurzaam.nl/17479/energie-beleid/de-waterstofladder-van-wattisduurzaam-wat-mag-op-waterstof/ - Thijs Ten 

Brinck 
50 https://www.ivmmilieubeheer.be/minder-afval/ladder-van-lansink/ 
51 https://overmorgen.nl/de-positie-van-waterstof-in-de-energietransitie-een-nuancering-van-de-belofte/ 

https://www.wattisduurzaam.nl/17479/energie-beleid/de-waterstofladder-van-wattisduurzaam-wat-mag-op-waterstof/
https://www.ivmmilieubeheer.be/minder-afval/ladder-van-lansink/
https://overmorgen.nl/de-positie-van-waterstof-in-de-energietransitie-een-nuancering-van-de-belofte/
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Figuur 44 Over Morgen: vergelijking aardgas en waterstof - 201811 De positie van waterstof in de energietransitie 
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Figuur 45 Over Morgen: vergelijking elektriciteit en waterstof - 201811 De positie van waterstof in de energietransitie 
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14. Besluiten 
 

Waterstof is een deel van onze toekomst. En het zal waterstof worden met een zo laag mogelijke 

koolstof voetafdruk. 

De besluiten hieronder zijn voor Vlaanderen. Andere regio’s en landen zullen andere opties en 

prioriteiten hebben: beschikbaarheid van zoutkoepels voor opslag, aanbod van wind en zon voor 

elektrolyse, ondergrondse opslag van CO2.  

 

Verbruik: zwaar verkeer op lange afstand 
 

Vandaag verbruikt Vlaanderen ongeveer 500 TWh energie. Door tal van efficiëntie, nieuwe technologie 

en aanpassingen van gedrag (verkeer en wonen) zou dit verbruik moeten dalen. Maar als de bevolking 

groeit, en het BNP toeneemt stijgt het verbruik terug… 

- Een belangrijk segment dat zeker in aanmerking komt voor waterstof op korte termijn is het 

zwaar verkeer op lange afstand. Op gebied van energie en CO2 is waterstof een duidelijke 

vooruitgang. Vlaanderen heeft ook problemen met NOx en andere stoffen in de lucht (onder 

andere een gevolg van het zwaar verkeer), een extra reden om deze toepassing te overwegen. 

Daarnaast heeft Vlaanderen constructeurs met relevante kennis, ervaring en referenties om 

deze toepassing verder uit te bouwen. Het blijft in ieder geval een spannende strijd wie zal 

winnen: waterstof of batterijen, het is een gevecht tussen twee leercurves: wie gaat het snelst 

vooruit ? 

- Een toepassing als hoge temperatuur warmte ligt voor de hand op middellange termijn, maar 

is economisch onhaalbaar tenzij met hoge ETS - CO2 prijzen in een juiste mix van carbon border 

tax (CBT) en carbon leakage (CL). Dit is veeleer een economische beperking dan wel een 

technologische. 

- Deze beide toepassingen hebben bij voorkeur een lage koolstof-inhoud, dit kan door het 

gebruik van blauwe en groene waterstof ingevuld worden. Maar een opstart (of kick-start) op 

grijze waterstof is zeker te overwegen52, het maakt de overgang en leercurve immers sneller 

en goedkoper. De vraag is hier: ontwikkelen we een waterstof-economie, of is het direct een 

(duurdere) groene of blauwe waterstof-economie. 

- Voor waterstof als grondstof geldt dezelfde logica: alles hangt af van ETS / CBT / CL. Een andere 

en zeker interessante oplossing kan in dit geval de kringloop-economie zijn: kunnen we 

bepaalde ‘afval’ die we nu verbranden niet hergebruiken als grondstof ? Na het grootschalige 

hergebruik van ijzer, non-ferro, glas en papier is het misschien mogelijk om ‘plastiek’ (in zijn 

meest diverse vormen en toepassingen) te hergebruiken. 

- Betreft de andere mogelijke toepassingen van waterstof: wachten – dit kan veel beter in 

andere landen ontwikkeld worden. 

 

 
52 De omschakeling van Leeds naar ‘waterstof-stad’ is gebaseerd op grijs waterstof van SMR, en Tokio haalt het grijs waterstof voor de 

Olympische Spelen van 2020 uit steenkoolvergassing in Australië.  
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Productie: van grijs naar blauw en bruin 
 

De productie van waterstof in Vlaanderen is vandaag 7 TWh, waarvan 99% grijs. 

- Het verbruik van waterstof als grondstof voor de industrie en in het bijzonder het verbruik van 

grijze waterstof stijgt reeds jaren. 

- Blauwe waterstof kan een optie zijn. De kennis van CO2-captatie is aanwezig bij alle grote 

spelers, de sleutel zit bij CCU (bij wie, welk product) en bij CCS (welk land, welke prijs…). 

Daarnaast is een sterke stijging van de CO2 prijs nodig om blauwe waterstof concurrentieel te 

maken met grijze waterstof of aardgas. 

- Groene waterstof wordt bij voorkeur een klein demonstratie project op basis van een 

kosten/baten analyse: wat kost het (investering en vooral uitbating) en wat brengt het op. Er 

is immers geen ‘overschot’ aan hernieuwbare energie in Vlaanderen (mogelijk tot 2040 of 

later), en het demonstratieproject zal niet bijdragen tot de doelstellingen 2030, zelfs 

integendeel. Het is wel aangewezen om Vlaamse technologie te ondersteunen voor uitvoer 

naar landen waar de business case beter haalbaar is omdat daar voldoende en goedkopere 

hernieuwbare elektriciteit is53. 

- Bruine waterstof en recuperatie: op basis van voorlopig cijfers van de haven van Antwerpen 

over ‘zuiver’ waterstof en beperkte gegevens over ‘onzuivere’ waterstof is dit een piste die 

zeker moet onderzocht worden. Indien economisch haalbaar is dit zeker duurzaam (zelfs als 

deze gerecupereerde waterstof niet formeel groen zou zijn). Vandaag wordt er reeds een 

eenheid voor ‘bruine waterstof’ gebouwd door Air Liquide bij Borealis. 

 

Innovatie: alle kleuren van de regenboog54 
 

Innovatie en nieuwe methodes voor de productie of recuperatie van waterstof (alle kleuren zijn 

toegelaten): er zijn tal van ideeën, projecten, onderzoeken… die in een TRL van 3, 4, 5, 6 en misschien 

7 zitten. Het Power to Methanol project in Antwerpen, of projecten aan KU Leuven en bij Energyville 

zijn interessante opties. Hetzelfde geldt voor alle onderzoek naar toepassingen voor het verbruik van 

waterstof. Zie 

 
53 Siemens 20191023 Brussel: “opschalen buiten EU waar de condities goed zijn, terugkomen als elektrolyse goedkoper is geworden” 
54 https://www.wattisduurzaam.nl/17479/energie-beleid/de-waterstofladder-van-wattisduurzaam-wat-mag-op-waterstof/ prioriteit 3 

https://www.wattisduurzaam.nl/17479/energie-beleid/de-waterstofladder-van-wattisduurzaam-wat-mag-op-waterstof/
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De ‘waterstofladder’ voor het belang van innovatie: “CO2-neutrale waterstofproductie, innovatieve 

waterstoftoepassingen en integrale energiesystemen met een prominente rol voor waterstof zijn er nog 

bijna nergens. Welke plek waterstof in de economie van 2050 of 2150 inneemt weet nog niemand. Dat 

wordt mede bepaald door de pioniers van vandaag. Hulde voor de doeners die tijd en geld investeren 

in de onderzoek en ontwikkeling, van welke technologie dan ook.” 
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Logistiek van waterstof: transport, opslag en invoer 
 

Het is niet eenvoudig om vandaag al keuzes te maken over basis-infrastructuur voor transport en 

opslag van waterstof. De haven van Antwerpen is een cluster met een concentratie van grote volumes 

van vraag en aanbod van waterstof, en waar reeds een waterstofnet aanwezig is. 

Een groot deel van het zwaar transport op lange afstand zit ook in dat gebied: binnenschepen, trucks 

met containers op vaste verbindingen, misschien internationale treinen (alhoewel er reeds veel 

geëlektrificeerde lijnen zijn). Op termijn kunnen ook zeeschepen meesurfen op deze golf, de steeds 

strengere milieuregels55 van IMO dwingen hen minder uit te stoten. 

De Antwerpse cluster zal verder groeien en kan uitgebouwd worden en later aangesloten worden op 

een Vlaamse, Belgische of Europese backbone, of kan bevoorraad worden op basis van transport van 

waterstof of afgeleide producten als methanol of ammoniak per schip. 

In de leidingen zit waterstof, de ‘kleur’ is op dat moment een boekhoudkundig / statistisch gegeven 

(zoals de kleur van elektriciteit uit je stopcontact). Er komen geen afzonderlijke netten of trucks… voor 

groene, blauwe, grijze of (voldoende zuivere) bruine waterstof. Het is evident dat er maar één systeem 

komt voor alle waterstof moleculen, ongeacht hun kleur – net als gebeurt bij elektriciteit. Onzuivere 

bruine waterstof zal altijd een lokaal gebeuren zijn wegens de lage waarde. 

Betreft opslag: er is nog geen duidelijke nood aan grootschalige (seizoens-) opslag van gasvormig 

waterstof om lokale productie te bufferen in Vlaanderen. Er zal wel een noodzaak zijn aan een 

strategische opslag om problemen met invoer van waterstof en afgeleide producten uit verdere landen 

te beheersen. Daarom lijkt opslag van waterstof in het buitenland (in zoutkoepels) of opslag van 

waterstof als afgeleide producten onder vloeibare vorm (systeem Apetra) een alternatief. 

Betreft invoer: technisch en economisch zal invoer een deel van de oplossing zijn. De toekomst zal 

uitwijzen welke vorm (pijpleiding of zeeschepen) de voorkeur krijgt. 

 

Regelgeving 
 

De kwaliteit en kleur (koolstof voetafdruk) van waterstof zal moeten afgesproken worden, het artikel 

27 van RED2 zal in volgende regelgevingen verduidelijkt worden, mogelijk reeds in de aangekondigde 

gas-package. In het kader van invoer van waterstof van buiten Europa zal een systeem van certificatie 

moeten uitgewerkt worden. Dit is Europese materie. 

Veiligheid is een punt van aandacht. Waterstof is op tal van punten anders dan aardgas: meer kans op 

lekken, gemakkelijker ontvlambaar, (voorlopig) geurloos… Dit is vooral federale materie. 

Een belangrijk punt wordt de uitbating en verdere ontwikkeling van waterstofnetten. Wat zullen de 

regels zijn voor toegang tot welk net met welke eigenaar ? Dit was in 1989 het begin van de discussie 

over de toekomst van de markten voor aardgas en elektriciteit: ‘TPA – Third Party Access’: toegang tot 

de (bestaande) netwerken. Dit is waarschijnlijk Europese materie. 

 
55 201901 oxford oies imo shipping fuel LNG NG-140 
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Sanity check met de vier IEA aanbevelingen56 
 

Het IEA geeft in zijn recente studie over waterstof 4 aanbevelingen over waterstof. De besluiten van 

deze studie sluiten grotendeels aan bij de IEA aanbevelingen 

1. Make industrial ports the nerve centres for scaling up the use of clean hydrogen.                    

2. Build on existing infrastructure, such as millions of kilometres of natural gas pipelines.        

3. Expand hydrogen in transport through fleets, freight and corridors.              

4. Launch the hydrogen trade’s first international shipping routes.        

 

 
56 201906 IEA hydrogen, seizing today’s opportunities, blz 4 
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15. Aanbevolen lectuur 
 

201810 Hinicio & Waterstofnet  Het potentieel van groene waterstof in Vlaanderen 

201810 WEC Germany & Frontier International aspects of a power-to-x roadmap 

201811 Over Morgen   De positie van waterstof in de energietransitie 

201906 IEA    Hydrogen, seizing today’s opportunities 

201906 WEC London   Hydrogen, hope or hype 

201909 IRENA    A renewable energy perspective 

 

In het kader van deze opdracht zijn ruim 300 documenten overgemaakt aan het Vlaams Energie 

Agentschap. Met de zes bovenstaande documenten heb je alvast een goed en recent overzicht met 

goede samenvattingen       . 
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