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Waterstof als onderdeel van transitie
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 Zero-emissie transport 

 infrastructuur
 voertuigen > 10.000     > 1.000 > 100 > 10

 Groene elektriciteit

 waarde
 opslag

 Europa ondersteunt met visie en met middelen (> 100 M€/jaar, 1,4 Mld €/7 jaar)



13 multinationals investeren 10 mld in waterstof
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Ambities Japan (mei 2017)
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WaterstofNet
 vzw, gestart in 2009 (rvb: o.a. SPK)
 Projecten :
 zero-emissie mobiliteit en groene elektriciteit
 tankstations
 auto’s
 bussen
 heftrucks
 sloep
 vuilniswagens
 vrachtwagens

 energieopslag (groene elektriciteit)
 Ontwikkelen, realiseren, coördineren,   

communiceren
 Samenwerken met industrie en

overheden…. en kennisinstellingen
 Lid van Exco van IEA-HIA
 > 60.000 km waterstofervaring
 2 waterstoftankstations
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Power to Gas
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Waterstof tankstation Halle
 Operationeel: sinds 2012
 Locatie: Halle, België 
 Groene waterstof uit zon/wind
 Vlaamse leverancier, Hydrogenics
 Drukniveau: 350 bar
 Toepassing: heftrucks, 1 – 2 -12 - 75
 3700 tankingen
 Grootste vloot in Europa
 Start activiteiten waterstof Colruyt 

Group

Uniek waterstoftankstation in Benelux



HighVocity: 5 bussen in Antwerpen
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Ondergronds leidingnetwerk Air Liquide
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Innovatief Bedrijven Netwerk Power-to-gas



Waterstoftankstation 350/700 bar ISVAG/Wilrijk
Waterstoftankstation 350/700 bar Breda
Uitbrieding waterstoftankstation Colruyt in Halle 700 bar
Uitbreiding waterstoftankstation in Helmond
Demonstratie van vloot van 75 heftrucks bij Colruyt met indoor tanken
Demonstratieprogramma vuilniswagen op waterstof
Ontwikkeling vrachtwagen 40 ton op waterstof
Onderzoek mogelijkheden waterstof op industrieterreinen
Inzet mobiel waterstofvulpunt voor demonstratieprojecten
Ontwikkeling regionaal eco-systeem waterstofspelers en -toepassers

Waterstofregio 2.0

Partners



Projectaanvraag: H2Benelux (TEN-T/CEF)

 12 tankstations + 120 auto’s (10 k€/auto)
 5 Nederland
 6 België
 1 Luxemburg



In aanvraag ReViVe 15 vuilniswagens (JU-FCH)



Kansen voor Antwerpen
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 Antwerpen heeft sterke positie in Vlaanderen met waterstof:

 unieke technologiespspelers

 toepassers

 Mogelijkheden:
 Ontwikkelen waterstoftankstations
 uitbouw projecten met vuilniswagens
 uitbouw projecten met bussen
 haven in Antwerpen
 heftrucks op waterstof
 Vrachtvervoer op waterstof
 Maritieme toepassingen op waterstof



Kansen voor Antwerpen
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 Europa heeft veel middelen voor waterstofprojecten (100 M€/jaar)

 Samenwerking tussen bedrijven/overheden/Europa :
 Antwerpen is proeftuin voor waterstoftoepassingen

 Mobiel waterstofvulpunt als eerste kennismaking met waterstof (februari 2018)

 Mogelijkheden van waterstof op industrieterreinen
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