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Hanze University of Applied Sciences 
• Established in 1798
• Professionally oriented higher education

- 29,995 students, 3300 employees 

• Strongpoint Energy:
– energy routes in 22 studies
– 3 energy master programs
– 11 professors on topic energy

https://www.linkedin.com/pub/jan-jaap-au%C3%A9/0/43b/102
https://twitter.com/janjaapaue
PhD Materials Sciences
KPN Research & TNO 
Hanze University of Applied Sciences

https://www.linkedin.com/pub/jan-jaap-au%C3%A9/0/43b/102
https://twitter.com/janjaapaue




Waterstof in de praktijk
• Waterstof in de praktijk

– Reality-check
– Toepassingsgebieden
– Nut & noodzaak
– productie

• Aandachtspunten & lessen
• Gepolariseerd debat
• handelingsperspectieven
• Voorbeelden
• Veiligheid
• links



Energieopwek.nl : Real time duurzame energie NL



Sectorale verdeling NL 2019 

https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-cijfers/infographic/



Vooruitzichten energie productie, verdubbeling Elektriciteit

Bron: DNV GL Energy Outlook



Aandeel zon & wind in elektriciteit

Bron: DNV GL Energy Outlook



Waarom Waterstof?

• Er is op de wereld genoeg potentieel voor
hernieuwbare energie maar niet op de juiste plaats op de juiste tijd;

• Opslag en transport van hernieuwbare energie is 
daarom belangrijk;

• Fluctuaties in productie hernieuwebare energie;
• Vervoer vraagt om schone energiedragers;
• Hoge temperatuurvraag industrie;
• Power 2 products;



9/8/21 Centre of Expertise Energy



Nieuw ?



1839 Grove Brandstof cel
1860 Lenoir Waterstof Auto
1963 gasfabriek groningen



source: wikimedia commons, Asadwarraich



waterstof
• Kleinste molecuul: H2
• Meest voorkomende element in het heelal (ca 90%)
• 75% van alle massa in heelal bestaat uit waterstof
• Komt in vrije vorm amper voor op aarde en moet dus gemaakt 

worden
• Opslag/transport in vloeibare of gas vorm, opgelost in 

organische vloeistoffen , organisch of metallisch gebonden.
• Per m3 is de energie inhoud 10.8 MJ (1/3 van M3 aardgas) 

maar per kg 120 MJ (aardgas: 50 MJ/kg en benzine: 46MJ/KG)
• 14 Keer lichter dan lucht , het stijgt met ongeveer 17 m/s



dichtheden



Toepassingsgebieden
Vandaag : met name (proces) industrie 

Mogelijk:
- Systeemfunctie (backup & opslag)
- Mobiliteit (vracht, varen, vliegen?)
- Duurzame Grondstof
- Gebouwde omgeving (Warmte)



Waterstof op systeemniveau

SOURCE: Hydrogen Council

Act as a buffer
to increase 
system resilience

Distribute energy 
across sectors and 
regions

Enable large-scale
renewables integration 
and power generation

Enable the renewable energy system Decarbonize end uses
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Decarbonize 
transportation

Help decarbonize
building heat and 
power

Decarbonize 
industrial energy use

Serve as renewable 
feedstock



Bron https://www.joiscientific.com/hydrogen-and-energy-storage-expanding-capacity/available-storage-technologies/



opslag



Transport



Aardgas

Capaciteit 350 GW

Elektriciteit

Capaciteit 20 GW

Gastransportnet 15 X groter dan electriciteitsnet
Huis: Gasaansluiting 30 kW Elektriciteitaansluiting 3 kW 

Waterstof; 1 pijplijn 

Capaciteit 10-15 GW



Bron Proces/Technologie Volwassenheid Output ‘Kleur’  Waterstof
Aardgas Stoom Methaan omvorming

Auto-thermisch omvormen

Volwassen

Volwassen

H2 + CO2

H2 + CO2

Grijs: geen CO2 afvang en opslag

Blauw: 50-90% CO2 afvang en opslag

Aardgas Pyrolyse Eerste fabriek 2025 H2 + C Turquoise, geen CO2 emissie uit proces, 
input energie kan wel CO2 emissies geven

Kolen Vergassing

Ondergrondse kolenvergassing

Volwassen

Projecten bestaan

H2 + CO2 + C

H2 + CO2

Bruin/Zwart: geen CO2 afvang en opslag

Blauw: 50-90% CO2 afvang en opslag
Vast Biomassa 
Afval

Vergassing

Plasma Vergassing

Bijna volwassen

Eerste fabriek 2025

H2 + CO2 + C

H2 + CO2

Groen: 

Zelfs negatieve CO2 emissies
Natte Biomassa 
afval

Super kritisch watervergassen

Microbiële Electrolyse

Eerste fabriek 2025

Laboratorium

H2 + CH4 + CO2

H2 + CH4

Groen:

Zelfs negatieve CO2 emissies
Elektriciteit + 
Water

Electrolyse

Alkaline

PEM 

SOEC

Volwassen

Bijna volwassen

Pilot fabrieken

H2 + O2

H2 + O2

H2 + O2

Grijs: elektriciteit uit fossiele energie

Groen: elektriciteit uit duurzame energie

Oranje: elektriciteit uit kernenergie

Zonlicht+Water Fotolyse Laboratorium / pilot H2 + O2 Groen

Waterstof, is een energiedrager
die je uit diverse energiebronnen kunt maken



source: US dep. of Energy



Electrolysis

Made by Marvin Bosker

Max. H2 production rate (Nm3/h) 1

Max. H2 stack pressure (bar) 50

Number of PEM cells in the stack 33

Real life example



source: Willem Hazenberg



Waarom nu?
• 2050 : transitie naar CO2 nul kost tijd;
• Duurzame energie wordt steeds goedkoper;
• Ontwikkeling elektrisch vervoer;
• Fukishima;
• Het dichtdraaien van de NL Aardgaskraan;
• Aansluitproblemen duurzame stroom;



Source : IEA Renewables 2017

Wind&Solar Auction Prices.



Source: Martien Visser @hanze



Uitdagingen
• Acceptabele prijs van duurzaam geproduceerde waterstof
• Acceptable volumes distributie
• Gebruikers !
Vandaag : Normen en regelgeving afgestemd op (proces) industrie;
Technologie is beschikbaar maar maatwerk;

Nodig: praktische vertaling naar andere omgeving
• Normen, kaders, werkinstructies, procedures etc;
• Ervaringsdata materiaalgebruik etc;
• Draagvlak, visie op veiligheid, visie op betaalbaarheid, 

visie op beschikbaarheid



Hoogeveen

https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen

https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen


https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen

https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen


https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen

https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen


• Met de huidige stand van techniek is het mogelijk om veilig een 
woonwijk op groene waterstof te verwarmen; 

• Met de verwachte prijsontwikkelingen van groene waterstof kan dat op 
termijn gedaan worden tegen acceptabele maatschappelijke kosten; 

• Beschikbaarheid van groene stroom voor groene H2 is een 
belangrijke randvoorwaarde in opschaling, net als verdere 
industrialisering van de benodigde technologie;

• Toepassing van groene waterstof in de gebouwde omgeving laat 
ruimte voor toekomstige opties;

• De uitstoot van NOx bij verbranding van H2 in een CV ketel is 
aantoonbaar veel lager dan gedacht;

Belangrijkste conclusies



Gepolariseerd debat

9/8/21 Centre of Expertise Energy
Bron : https://www.wattisduurzaam.nl/

Wattisduurzaam.nl
Climategate.nl
Duurzaamgebouwd.nl

https://www.wattisduurzaam.nl/


9/8/21 Centre of Expertise Energy
Bron : https://www.wattisduurzaam.nl/

Wattisduurzaam.nl
Climategate.nl
Duurzaamgebouwd.nl

Waterstoflab.nl 

Gepolariseerd debat

De discussie is vaak ‘hoogdravend “
Vanuit de huidige situatie meteen naar ideaal.
Daarmee de factoren tijd en realiteit negerend …

https://www.wattisduurzaam.nl/


9/8/21 Centre of Expertise Energy

Source : Tennet
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Pilot short cycle storage 1MW sun to hydrogen



Groninge
n, 2019 Source:EnergyStock



9/8/21 Centre of Expertise Energy

Wind
Solar Conversion Storage Distribution Demand

8500 HR 100MW /1700 
kg H2/hr

SaltCavern
6000Ton H2 (236 

GWh)

Road 
Grid

Powerplant
Industry
mobility

Market / Partnerships EnergyStock TSO /
Market Market

Hystock project / EnergyStock.com



Source:EnergyStock





Veiligheid

– Is er een bron van waterstof ?
– Is de menging genoeg voor een explosief 

mengsel ?
– Wordt dit voldoende voorkomen ?
– Vermijd ik ontstekingsbronnen ?
– Zo niet : maatregelen !



Maatregelen

• Houd de waterstof binnen !
– Juiste materialen
– Minimaliseer lassen / verbindingen
– Minimaliseer flenzen
– Lektesten !

• Locatie
– Openlucht
– Pas op voor potentiele ophoping

• Voorkom ontstekingsbronnen (ESD !)



Maatregelen

• Hoe plaats je apparatuur ?
– Opstijgend vermogen voor je laten werken !

• Ventilatie



Maatregelen

• Zonering (QRA, TRA, HAZID, HAZOP, Etc)
• Noodstop systemen
• Drukbeveiligingen
• Vlam terugslag beveiligingen
• Spoelen met stikstof
• Materiaalgebruik (bv opslag)
• Voorkom ontsteking AARDING!



Bronnen mbt veiligheid H2

• http://www.hysafe.org/
• https://www.kiwa.com/4a82d2/globalassets/netherlands/kiwa-

technology/downloads/kiwa_waterstof-bijmenging.pdf
• HSG 243: Fuel cells understand the hazards, control the risks
• European Industrial Gases Assoc. (IGC Doc 15/05E)
• NASA (Safety std for hydrogen & hydrogen systems)
• IS0/DPAS 15916: Safety of hydrogen systems
• NFPA 50A: Standard for gaseous hydrogen systems
• ATEX (supply) Regs SI192,1996
• ATEX 95 (94/9/EC)
• ATEX 137 (1999/92/EC)
• HSE DSEAR AC0Ps (L134-138 inc)
• BS EN 60079 Electrical app. for explosive gas atms

http://www.hysafe.org/
https://www.kiwa.com/4a82d2/globalassets/netherlands/kiwa-technology/downloads/kiwa_waterstof-bijmenging.pdf


Challenges
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• https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen• https://research.hanze.nl/en/publications/de-rol-van-waterstof-in-de-energietransitie-waterstof-als-innovat• https://research.hanze.nl/en/publications/waterstof-in-de-gebouwde-omgeving-synthese-thematiek-waterstoflab• https://www.energieinnederland.nl/wp-content/uploads/2021/01/13450-EBN-energie-infographic-folder_final.pdf• https://waterstoflab.nl/kennisbronnen• https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/20180307%20Routekaart%20Waterstof%20TKI
%20Nieuw%20Gas%20maart%202018.pdf• https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/5591-
TSE%20Programmatische%20Aanpak%20Waterstof-web.pdf• https://www.pbl.nl/publicaties/waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving-operationalisering-in-de-startanalyse-2020• https://www.ecorys.com/sites/default/files/2019-06/Ecorys%20-%20Regulering%20waterstof%20incl%20EN%20samenvatting.pdf• https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/DNVGL%20rapport%20verkenning%20waterstofi
nfrastructuur_rev2.pdf• https://www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/documenten• https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20-Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-
%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf• http://www.brennstoffzellen.rwth-aachen.de/Links/FCHandbook7.pdf• https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-hydrogen-and-fuel-cells• https://hyjack.tech• https://rmi.org/wp-content/uploads/2017/05/2003-05_20HydrogenMyths.pdf

Verder lezen ?

https://research.hanze.nl/en/publications/waterstofwijk-plan-voor-waterstof-in-hoogeveen
https://research.hanze.nl/en/publications/de-rol-van-waterstof-in-de-energietransitie-waterstof-als-innovat
https://research.hanze.nl/en/publications/waterstof-in-de-gebouwde-omgeving-synthese-thematiek-waterstoflab
https://www.energieinnederland.nl/wp-content/uploads/2021/01/13450-EBN-energie-infographic-folder_final.pdf
https://waterstoflab.nl/kennisbronnen
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/20180307%20Routekaart%20Waterstof%20TKI%20Nieuw%20Gas%20maart%202018.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/5591-TSE%20Programmatische%20Aanpak%20Waterstof-web.pdf
https://www.pbl.nl/publicaties/waterstof-voor-de-gebouwde-omgeving-operationalisering-in-de-startanalyse-2020
https://www.ecorys.com/sites/default/files/2019-06/Ecorys%20-%20Regulering%20waterstof%20incl%20EN%20samenvatting.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/DNVGL%20rapport%20verkenning%20waterstofinfrastructuur_rev2.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/documenten
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20-Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf
http://www.brennstoffzellen.rwth-aachen.de/Links/FCHandbook7.pdf
https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-hydrogen-and-fuel-cells
https://hyjack.tech/
https://rmi.org/wp-content/uploads/2017/05/2003-05_20HydrogenMyths.pdf
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