
NAAR EEN DUURZAMERE 
INDUSTRIE MET GROENE 
WATERSTOF



NAAR EEN CO2-NEUTRALE INDUSTRIE 

Meer en meer overheden stellen, deels door 

idealisme en deels door juridische verplichtingen, 

ambitieuze klimaatplannen voor waarin de woorden 

‘energietransitie’ en ‘CO2-neutraal’ veel voorkomen en 

fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door 

hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld 

aan elektriciteit van zonnepanelen of windturbines, 

groene waterstof of biobrandstoffen.  

De industrie in Europa is verantwoordelijk 

voor zo’n 10% van de CO2-uitstoot, met in 

hooggeïndustrialiseerde landen zoals Nederland 

uitschieters tot 32%. Elektrificatie speelt een positieve 

rol in de verduurzaming, maar dit is niet voldoende. 

Om de CO2-uitstoot in de industrie daadwerkelijk af 

te bouwen is een game changer als groene waterstof 

nodig.  

Ook op beleidsniveau wordt het belang van waterstof 

onderkend. Fit for 55 is het voorstel van de Europese 

Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te 

hebben. Dit moet mede gebeuren door tegen die 

tijd 35% van de gebruikte waterstof duurzaam op te 

wekken. Vijf jaar later gaat dit al om 50%.1  

DE KRACHT VAN GROENE WATERSTOF 

Waterstof kan op een duurzame manier geproduceerd 

worden met groene energie via elektrolyse. Dit zonder 

CO2 in de atmosfeer uit te stoten, waardoor dit proces 

de basis vormt voor een koolstofneutrale economie. 

Als gevolg van de energietransitie en verdere 

ontwikkeling van hernieuwbare energie winnen 

elektrolyse en groene waterstofproductie aan belang.  

De beloften zijn groot: zo kan een water elektrolyser 

van 1 GW in een jaar voldoende waterstof opwekken 

voor 3 miljoen huishoudens, evenveel als er in 

Vlaanderen zijn, om een heel jaar verwarming te 

hebben. 
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https://opwegmetwaterstof.nl/eu-raad-35-groene-waterstof-in-de-industrie-in-2030-50-in-2035/ 


ELEKTROLYSE IN DE INDUSTRIE 

Momenteel wordt waterstof vooral gebruikt voor 

verschillende soorten producten in de chemische 

industrie. Maar in de toekomst zal het ook steeds 

meer worden gebruikt voor processen met hoge 

temperaturen, zoals staalproductie (momenteel  

wordt hiervoor aardgas of steenkool gebruikt). 

Door gebruik te maken van waterstof in de industrie 

wordt in feite de huidige cyclus om producten 

te maken omgedraaid. Nu worden er lange 

koolstofmoleculen ‘gekraakt’ in raffinaderijen tot het 

gewenste eindproduct. In het geval van elektrolyse 

zullen deze producten juist opgebouwd worden 

uit kleine moleculen die op een groene manier 

geproduceerd zijn.  

Het potentieel van elektrolyse als duurzame bron van 

waterstof is dus heel groot en door verder onderzoek 

kan nog veel verbeterd worden aan elektrolyse. 

Genoeg reden dus om in dit actuele onderwerp te 

duiken! In deze whitepaper beantwoorden we de 

volgende vragen: 

 Waarom hebben we nieuwe technologie nodig 

 voor de productie van waterstof? 

 Wat is productie van waterstof in ‘island mode’? 

 Hoe pakken we deze uitdagingen aan? 
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ELEKTROLYSE IN DE PRAKTIJK 

Op het gebied van elektrolyse zijn er volgens TNO en FME 
2 twee marktrijpe techno-

logieën. Allereerst zijn daar de alkalinesystemen die al jaren grootschalig (6-100 MW) 
worden toegepast, vooral bij de productie van chloor. Meer recent zijn de Proton  

Exchange Membrane (PEM) systemen. Die hebben een kleinere fysieke footprint, produ-
ceren waterstof op druk en zijn geschikt voor koppeling aan een fluctuerende energiebron 

zoals een windpark. De grootste PEM-systemen hebben een vermogen van ca. 10 MW. 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/elektrolysers-kansen-voor-de-maakindustrie/


NIEUWE TECHNOLOGIE NODIG VOOR DE PRODUCTIE VAN WATERSTOF  

De waterstofproductie wordt verder ontwikkeld door gebruik te maken van duurzame energie, afkomstig van 

bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines. Het is belangrijk dat dit zoveel mogelijk zonder toevoeging van energie 

uit het openbare elektriciteitsnet gebeurt, in verband met capaciteitsproblemen in het openbare elektriciteitsnet. 

Tevens kan hierdoor ook geen energie aan het net worden teruggeleverd. Als er te veel energie wordt geproduceerd, 

moeten de energiebronnen dus worden afgeremd of uitgeschakeld. 

Elektrolyse is uitermate geschikt voor het opvangen van de fluctuatie tussen de energieproductie en -consumptie. 

De ontwikkeling van nieuwe vermogenselektronica en nieuwe regelsystemen om de stroomvoorziening van de 

elektrolyse af te stemmen op de beschikbaarheid van zonne- en windenergie en de schommelingen daarin zijn 

van groot belang voor de toekomst. Door snel te reageren op fluctuaties in het elektriciteitsnet en door snel te 

schakelen tussen de verschillende bronnen kan de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van elektriciteit worden 

gewaarborgd. Dit wordt ook wel ‘peak shaving’ genoemd. Een nieuw alternatief voor ‘peak shaving’ is ‘island mode’ 

wat verdere voordelen met zich meebrengt.  
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EUROPESE SUBSIDIE 

Om de ontwikkeling van vernieuwende producten 
en diensten met waterstoftechnologie te stimuleren 

is de Europese IPCEI 1 waterstof gelanceerd. Een IPCEI 
(Important Project of Common European Interest) 

is een geïntegreerd Europees project. Het bestaat 
uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/

of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die 
complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan 

strategische Europese doelen. 

De tweede IPCEI-golf, waarvoor €785 miljoen beschikbaar is, 
richt zich op decarbonisatie van de industrie, met een focus op: 

elektrolysecapaciteit en -technologie; eindgebruik in de industrie 
zoals staal, methanol, kunstmest enzovoort. 

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/ipcei-

waterstof/waterstofproductie

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/ipcei-waterstof/waterstofproductie
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/ipcei-waterstof/waterstofproductie
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WAT IS ‘ISLAND MODE’? 

De energietransitie en de productie van waterstof 

vergen nieuwe vormen van infrastructuur en 

vereisen nieuwe oplossingen voor de opschaling 

van waterstof. Daarbij gaat het om grootschalige 

waterstofproductiecapaciteiten, die direct worden 

voorzien van duurzaam opgewekte energie. Op 

momenten waarop meer duurzame energie wordt 

opgewekt dan door het elektriciteitsnet kan worden 

opgenomen, kunnen de energiebronnen ook worden 

losgekoppeld van het publieke net en volledig worden 

ingezet voor waterstofproductie in een zelfstandig 

lokaal elektriciteitsnet. Dit lokale netwerk heeft, net 

als een eiland, geen verbinding met het publieke net. 

Daarom wordt dit ook wel ‘island mode’ genoemd.  

Waterstofproductie in ‘island mode’ is een innovatieve 

en ambitieuze oplossing voor grootschalige 

productie van groene waterstof uit hernieuwbare 

energie. Bovendien kan groene waterstof worden 

geproduceerd en naar nabijgelegen landen worden 

geëxporteerd via een Europees netwerk van 

waterstofleidingen. De technische uitdaging bestaat 

erin een installatie te ontwikkelen die ervoor zorgt 

dat de energiestromen in evenwicht blijven tussen de 

opwekkers en de verbruikers van energie.  

DE ROL VAN HET INGENIEURSBUREAU

Het potentieel van elektrolyse is enorm. Door verder 

onderzoek, onder meer in de vorm van pilotprojecten, 

kan nog veel verbeterd worden aan elektrolyse. Of 

het nu gaat om participeren in waterstofproductie in 

‘island mode’ of een nieuw proces op een industriële 

locatie, dit soort projecten heeft alleen kans van 

slagen als de beste mensen in hun vakgebied 

samenwerken.  

Vanaf het prilste ontwerp tot en met inbedrijfstelling 

is de rol van projectmanagement cruciaal. De juiste 

projectmanager heeft niet alleen inhoudelijke 

kennis van innovatieve technieken, maar weet ook 

hoe de nieuwe techniek in de bestaande processen 

kan worden ingepast. Hij of zij is bovendien de 

verbindende schakel tussen alle betrokkenen.  

Dat is een flink eisenlijstje – en dat terwijl veel 

organisaties de laatste jaren moesten afslanken. Vaak 

valt de keus daarom op een externe expert die zich 

volledig aan zijn of haar taak kan wijden. 
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Om bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen 

houdt onze New Energy & Infrastructure groep 

zich specifiek bezig met projecten gerelateerd aan 

decarbonisatie, energietransitie, up- en recycling. 

In de afgelopen jaren heeft KH Engineering al 

een indrukwekkend portfolio opgebouwd in 

energietransitieprojecten. Denk aan CO2-capture 

of warmte-uitkoppeling vanuit de industrie naar 

stadsverwarming.  

Daarnaast hebben we met onze activiteiten een 

actieve rol gespeeld in terugwinning van grondstoffen 

en energie uit bestaande processen bij diverse asset 

owners. We hebben diepgaande kennis van alle 

benodigde multidisciplinaire vakgebieden om het 

project vervolgens tot in de puntjes uit te voeren. 

https://www.khe.eu/whitepaper/industriele-decarbonisatie/


www.khe.eu
LinkedIn
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OVER KH ENGINEERING

Als multidisciplinair full-service ingenieursbureau 
ondersteunt KH Engineering opdrachtgevers 
wereldwijd in de ontwikkeling van projecten. Wij 
onderscheiden ons vanwege de pragmatische aanpak, 
de brede technologische kennis van onze collega’s 
en het realiseren van complete projecten. Deze 
variëren van front-end tot aan engineering, inkoop 
en constructie management (EPCm) services voor 
nationale en internationale opdrachtgevers. 

KH Engineering heeft als doel innovatieve 
technologische oplossingen te leveren door 
kennis, capaciteit en ervaring te combineren. 
Hierdoor creëren wij continue ontwikkelingen en 
waardevolle oplossingen voor de markt. Veiligheid en 
duurzaamheid zijn voor ons dé randvoorwaarden voor 
een succesvol project. Met een dynamische aanpak 
zorgen onze professionals voor toegevoegde waarde 
in ieder project. Wij leveren onze opdrachtgevers een 
transparant en voorspelbaar project, waarbij ‘denken 
en doen’ het succes van onze dienstverlening vormen. 

VOETNOTEN 

1 https://opwegmetwaterstof.nl/eu-raad-35-groene-

 waterstof-in-de-industrie-in-2030-50-in-2035/ 

2 Whitepaper ‘Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse 

 Maakindustrie’, te downloaden via: https://www.tno.nl/nl/

 aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-

 neutrale-industrie/elektrolysers-kansen-voor-de-

 maakindustrie/ 

3 Meer weten over onze aanpak van projectmanagement? 

 Download deze whitepaper.
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