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Introductie in waterstof, Ingrid Giebels





Misverstand: waterstof is een energiebron

• Nee, waterstof is een energiedrager

• Je moet het maken uit een energiebron

• Dat betekent: 

– Afhankelijkheid van een energiebron

– Omzettingsverliezen

2



Waterstof uit aardgas via  
‘steam reforming’:

CH4 + 2 H2O ⇌ CO2 + 4 H2

Waterstof uit water
middels elektrolyse:

e- + 2 H2O ⇌ O2 + 2 H2
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Drie “soorten” waterstof

• Grijs: uit aardgas zonder afvang of 

uit water middels grijze elektriciteit

• Blauw: uit aardgas met CO2-

afvang (CCS)

• Groen: uit water d.m.v. groene 

elektriciteit uit zon of wind
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Toepassingen van waterstof



(Efficiëntere)
alternatieven
beschikbaar



Het elektriciteitsnetwerk is de enige energie-infrastructuur in 

Noord-Holland die op grote schaal knelpunten zal vertonen

Het inzetten op een waterstofketen en warmtenetten kunnen het 

elektriciteitsnet substantieel ontlasten, maar dan moeten die 

‘bypasses’ wel tijdig worden gerealiseerd. 

Onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam 

en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en 

Alliander
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Waterstofstudie provincie Noord-Holland

• MRA, NHN, PNH: onderzoek naar kansen en uitdagingen 
voor H2 in NH; door Arcadis en TNO, half okt af

• Moet leiden tot globale roadmap op thema’s industrie, 
mobiliteit, gebouwde omgeving. Verschillende 
schaalniveaus: nationaal, tussen/met provincies, schaal 
PNH, schaal regio NZKG en NHN

• Globale roadmap wordt ingebracht in volgend Elab met 
doel te komen tot gedragen roadmap en rol/taakverdeling
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Noord-Holland: Duwaal

• Consortium van bedrijven

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord

• New Energy Coalition

• Waterstof windturbine in 
Wieringermeer (testveld ECN): 
4,8 MW turbine, 2 MW-
electrolyser

• 500 bar opslag- en 
distributiesysteem

• Vijf tankstations: eerste in 
Alkmaar (NXT Boekelermeer)

• Vrachtwagens met 
brandstofcel
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Noord-Holland: A’damse Haven

• Nouryon (oude Akzo)

• Tata Steel

• Port of Amsterdam

• 100 MW electrolysefabriek: 

15.000 ton H2 en O2 per jaar

• voor industrie: o.a. 

verduurzaming Tata

10



Contact:
info@servicepuntde.nl

http://www.servicepuntduurzameenergi

e.nl/
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