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Hyundai ix35 FCEV nu op de markt

Waterstof zweeft uit de startblokken
Geheel volgens belofte heeft Hyundai met de ix35 FCEV een 

auto met brandstofcel in huis die je daadwerkelijk als lease-

auto kunt bestellen. De aantallen zijn nog beperkt, toch is 

het duidelijk dat de Koreanen hun Europese en Amerikaanse 

concurrenten aftroeven. Maar hoe praktisch is zo’n auto voor 

dagelijks gebruik? Waar ga je bijvoorbeeld tanken?

Al sinds de negentiger jaren reizen wetenschaps- 
en autojournalisten de hele wereld rond voor pre-
sentaties over ‘de auto van de toekomst’. In Japan, 
Europa, Amerika en Korea riepen automobielfabri-
kanten in koor dat de brandstofcelauto het pleit 
zou gaan beslechten. Enige vraag was: wanneer?
Vervolgens reden we als persvertegenwoordiger 
in de afgelopen twintig jaar met steeds betere 
brandstofcelauto’s. Maar werd de deadline voor 
serieproductie steevast naar een nog nèt zicht-
baar punt op de tijdschaal vooruit geschoven. 
Heel eerlijk gezegd, verslapt de aandacht daar 
toch een beetje van. Telkens weer stel je na test- 

ritten met zo’n Mercedes, Honda, GM of Toyota 
Fuel Cell Electric Vehicle vast dat hij zó de show-
room in kan. Niet dus.

Eerste nationale introductie
Het lijkt er veel op dat het snel groeiende Hyundai 
autoconcern nu de knuppel in het hoenderhok 
heeft gegooid. De eerste serie van duizend stuks 
van hun ix35 FCEV rolt van de productieband, 
met een zelf ontwikkelde brandstofcel. Vanaf eind 
volgend jaar worden dat er duizend per maand. 
Tijdens een presentatie in ons land maakte de 
importeur duidelijk dat het nu menens is. Het is 

de eerste nationale lancering van een brandstof-
celauto die daadwerkelijk door een consument 
besteld kan worden. Al hangt daar een stevig 
prijskaartje aan: een full operational leasebedrag 
van 2.000 euro per maand.
Ter vergelijking: eerder reden in Californië al Hon-
da’s FCX Clarity rond voor 600 dollar per maand. 
Ook andere merken deden zoiets, maar dat moet 
je meer inschalen als een gecontroleerd uitgezette 
testvloot. Het zal nog even duren voor andere 
merken met productiemodellen volgen. Begin dit 
jaar zijn diverse samenwerkingsverbanden op dit 
gebied aangekondigd. Zo ontwikkelen Toyota en 
BMW een brandstofcelsysteem en accutechniek.
Ook Ford, Nissan en Mercedes-Benz bundelen hun 
krachten ‘om de ontwikkeling van brandstofcel-
auto’s te versnellen’. Zij willen in 2017 betaalbare 
en in grote aantallen gebouwde FCEV’s leveren. 
Bovendien geven ze hiermee naar eigen zeggen 
‘een signaal af dat marktpartijen aan de infrastruc-
tuur voor waterstof moeten gaan werken’.

Eerste indrukken
Over de kennismaking met de Hyundai ix35 FCEV 
zèlf kunnen we kort zijn. We reden in Korea al 
met voorserie exemplaren en de verschillen zijn 

In ons land van de windmo-
lens is Hyundai de eerste die 
een brandstofcelauto kan 
leveren. Alleen lopen we in 
moderne, stroomopwek-
kende windmolens wel 
achter op Duitsland.

13AMT005z078   78 14-05-13   15:22

1



AMT | 2013
79AMT | 2013 

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: RVGP, HYUNDAI, AIR PRODUCTS

gering, hoewel de auto qua raffinement, afstem-
ming en afwerking wel een stapje verder is dan 
toen. Achter het stuur valt hoogstens op dat je de 
energiestromen via het dashboard kunt volgen. 
Ook het ‘opstarten’ levert geen lange procedure 
of andere bijzonderheden op. Hij rijdt vervolgens 
als elke andere elektrische auto: stil, aangenaam 
soepel en met het constant aanwezige gevoel van 
wat ‘overgewicht’.
Eerlijk gezegd konden we onder het rijden niet 
goed vaststellen wanneer de brandstofcel in 
actie was. In eerste instantie lijkt het zelfs alsof je 
gewoon op de energie van het accupakket rijdt, 
maar na de nodige testkilometers blijkt dat toch 
iets te achterdochtig gedacht. De accu helpt mee 
bij optrekken en ander zwaar werk. En maakt zo 
het leven van de ‘stack’ in het vooronder alom 
makkelijker.
Bijgeluiden van eerdere generaties brandstof-
cellen zijn uitgebannen, bijvoorbeeld door de 
vroegere compressor te vervangen door een 
soort ventilator die wat extra druk in het systeem 
opbouwt. De keuze voor een suvmodel geeft 
ruimte aan de nog wat grofstoffelijke onderhuidse 
techniek. Brandstofcel, regelelektronica en (100 
kW) elektromotor zijn in het vooronder gebouwd, 
onder de auto vind je een opvallend groot 24 
kWh lithium-polymeer accupakket en achterin de 
opslag van 5,6 kilogram (144 liter) waterstofgas bij 
een druk van 700 bar. Voldoende voor een range 
van vijf- tot zeshonderd kilometer. 
Door het formaat van de twee tanks is de laadvloer 
wel enigszins opgehoogd. Toch kunnen passagiers 
achterin goed terecht. Als totaalpakket zijn de 
nieuwste visitekaartjes van Honda en Mercedes 
weliswaar indrukwekkender en geraffineerder, 

maar die staan niet in de bestellijsten en dat is een 
significant verschil. Overigens is deze auto nog 
maar het begin van het Hyundai- en Kia-avontuur 
op dat gebied. In het R&D-centrum in Nanyang 
werken meer dan 250 technici aan de brandstof-
celtechnologie. Dat heeft honderden patenten 
opgeleverd en tijdens een eerder bezoek daar 

voorspelde ontwikkelingstopman Cho dat de 
kosten en afmetingen van het systeem snel zullen 
afnemen.

Waterstofkip en –ei
In een aantal Europese landen heeft men een 
actief beleid voor het vlottrekken van waterstof 

De bagageruimte in de ix35 lijdt wel wat onder de ruimte die de waterstoftanks innemen, zoiets 
als twee lpg-tanks.

In de brandstofcelmachinekamer zie je nauwelijks dat onder de sierdeksels totaal andere techniek 
schuilt dan gebruikelijk.

Tanken is niet moeilijker dan bij autogas, en gaat met waterstof zelfs eerder sneller bij een 700 bar tankaansluiting.
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Air Products heeft in de VS 
zelfs dit rijdend tankstation, 
om waterstofvoertuigen op 

locatie te bedienen. Dit toont 
wel aan dat ook in de VS nog 
nauwelijks een tanknetwerk 

voor waterstof bestaat.

als in potentie zeer schone brandstof. Nederland 
lijkt daar voorzichtig bij aan te willen haken.
“De beschikbaarheid van waterstofgas is geen 
probleem,” onderstreept hydrogen energy systems 
specialist Frank Schnitzeler van Air Products. Zijn 
bedrijf is de grootste leverancier van waterstof ter 
wereld. “Er wordt op de wereld al 50 miljoen ton 
waterstof geproduceerd. Zelf hebben we in Rot-
terdam net een nieuwe fabriek geopend, en dat is 
een van de grootste ter wereld met een capaciteit 
van 300 ton per dag. Ter illustratie: dat zou genoeg 
zijn om 750.000 waterstofauto’s te laten rijden.”
Waarom Rotterdam? “De productiefaciliteit is 
geïntegreerd met de raffinaderij van ExxonMobil. 
Waterstof wordt onder andere in grote hoeveelhe-
den gebruikt bij olieraffinage, maar bijvoorbeeld 
ook de productie van methanol en ammoniak. In 
feite is het dus al goed beschikbaar.”

Waterstoffabriekjes
Over beschikbaarheid gesproken: hoe is het ge-
steld met de waterstof tankstations en hoe ziet Air 
Products het invullen daarvan? Denk aan de ge-
bruikte druk – 350, 700 bar of misschien meer – en 
de aanvoer. Of is productie op locatie een optie?
“Wat de druk betreft, ligt het optimum voor gas-
vormig tanken op 700 bar. De huidige twee 350 
bar tankstations in ons land zullen daar ook voor 
worden aangepast. De reden is simpel: je kunt 
meer brandstof meenemen en dat vergroot de 
actieradius van de auto.”
“Het heeft geen zin om de druk nog verder op te 
voeren. Met 700 bar heb je niet twee keer zoveel 
aan boord, maar rond de 1,6 maal zoveel als bij 
350 bar. Boven de 750 bar vraagt het tankproces 
zelf erg veel energie en schiet je er bovendien 
steeds minder mee op, omdat de winst in de tank 
gering is. Overigens leveren wij het gas af op 900 
bar, zodat het tanken sneller verloopt.” 
Productie op locatie is volgens Schnitzeler 
weliswaar mogelijk, maar zeker geen voor de 
hand liggende oplossing. “Met een elektrolyse 
installatie kun je vrij eenvoudig een kilo of tien 
waterstof per uur produceren. Of meer natuurlijk, 
als je een grotere installatie neerzet. Dan moet 
je wel als ‘fabrikant’ aan heel andere lokale eisen 
voldoen dan met een tankstation. Maar waarom 
zou je? Het is vanaf een fabriek gewoon goed te 
transporteren. Dat gebeurt ook al vele jaren. In 
een tankwagen vervoer je dan drie- tot vierhon-
derd kilo waterstof.”
Opmerkelijk genoeg wordt waterstof net als  
aardgas nu ook al via netwerken van pijpen ge-
transporteerd. En die liggen niet zelden bij  
snelwegen. Onder een deel van de A15 bij 
Rotterdam liggen er zelfs twee. De een is van 
Air Products en buigt uiteindelijk in oostelijke 
richting. Zij hebben in de regio totaal 60 kilometer 
aan pijpverbindingen in gebruik naar allerhande 
fabrieken. De andere is van die andere waterstof-
gigant AirLiquide en fungeert als een ‘noord-zuid-
verbinding’ van Rotterdam naar hun waterstof-
fabriek in Antwerpen.

Tankstations
Het voor eind dit jaar geplande waterstofstation 
bij Rotterdam wordt daar volgens goed ingelichte 
bronnen ook op aangesloten. Je zou denken dat 
het relatief eenvoudig zou zijn om met bestaande 
infrastructuur snel meer stations neer te zetten, en 
uit te breiden door een strategisch netwerkje van 
dergelijke leidingen aan te leggen. 
Schnitzeler: “Met zo’n 50 tankstations in de 
Randstad kun je al aardig vooruit. Tanken duurt 
drie, vier minuten. Niet veel langer dan gangbare 
brandstoffen. Dat is duidelijk een ander verhaal 
dan het opladen – zelfs snelladen – van elektrische 
auto’s”.
Volgens de specialist kun je Europa met een inves-
tering van pakweg drie miljard voorzien van een 
goede infrastructuur voor het rijden op waterstof. 
Vooralsnog ligt dat nog ‘achter de horizon’, al 
hebben landen als Duitsland en Engeland zich 
voorgenomen rond 2025 tot 2030 een landelijk 
dekkend netwerk te hebben.
“We zijn het stadium van de technisch ontwikke-
ling van de auto’s feitelijk al voorbij. Ze zijn er. Dat 
bewijst deze Hyundai. Nu is het meer de vraag hoe 
je de rest invult. Het meten van de hoeveelheid ge-
tankte brandstof, het tankproces zelf, de gebruikte 
aansluitingen. De aantallen zijn nog zo klein dat er 
bijvoorbeeld geen business case is voor het ont-
wikkelen van een tankmeter. De aantallen moeten 

groter worden, dan gaat het echt rollen.”
Waarom halen we ons eigenlijk al die toestan-
den op de hals? Is waterstof de totaaloplossing? 
“Het zal een onderdeel zijn van een pakket aan 
alternatieven. Het omzetten in een brandstofcel is 
efficiënter dan het verbranden van conventionele 
brandstoffen. Pluspunt is ook dat je waterstof op 
allerlei manieren kunt produceren. We hebben 
bijvoorbeeld al een installatie die op afval werkt.  
Ook als je waterstof maakt via steam reforming 
met aardgas, zoals in Rotterdam en in onge-
veer de helft van de totale industrie, heb je aan 
energieverbruik per 100 kilometer rijden zo’n 30 
procent winst in vergelijking met benzine. Dat 
betekent 50 procent minder CO2.
De winst bij elektrolyse – productie uit water en 
stroom – is helemaal enorm, maar dat gebeurt 
nog maar bij vier procent van de waterstofpro-
ductie.” Wind- en zonenergie daarvoor gebruiken? 
“Het gebruik van waterstof als energieopslagme-
dium, om een stabiel stroomnetwerk te creëren 
bij toenemend gebruik van varierende hoeveel-
heden wind- en zonnestroom, is zeker iets waar 
naar wordt gekeken. Je kunt bijvoorbeeld de 
overproductie van windenergie op die manier 
gebruiken om waterstof voor de transportsector 
te maken. Anders zet je de molens toch maar stil. 
Of dit ook economisch haalbaar is, zal echter nog 
uitgezocht moeten worden.”
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Waterstof wordt al lang ge-
woon over de weg vervoerd 
met tankwagens, ook in ons 
land. Alleen kunnen met één 
tankwagen lang niet zoveel 
auto’s worden bediend als 
wanneer er benzine of diesel 
in zou zitten.
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