
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Amsterdam heeft zijn waterstofbussen, Arnhem
de trolly’s, maar als het aan de lokale overheid
ligt gaat de Gelderse hoofdstad zich aan het
eind van dit jaar profileren als dé (openbare)
waterstofcity van Nederland. Men heeft name-
lijk grootse plannen om de gehele waterstofke-
ten (productie, tanken en verbruiken) aan het
eind van dit jaar te introduceren voor de gewo-
ne burger. Het is de bedoeling dat lokale onder-
nemers de beschikking krijgen over een aantal
waterstofvoertuigen om zo ervaringen op te
doen met deze brandstof. Verder richt men zich
op de logistieke dienstverlening in de binnen-
stad. Een drietal stadsbussen en veegmachines
van afvalverwerker SITA worden op termijn uit-
gerust met een brandstofcel om zo schoon, stil
en slim vervoer te realiseren.

Logische stap
Erg vreemd is het initiatief van de gemeente
Arnhem niet. Deze stad manifesteert zich al
sinds mensenheugenis als de trollystad van
Nederland. Ondanks dat elektrisch rijden meer
kost dan dieseltractie, houdt men vast aan deze
schone openbaarvervoervoorziening. Een
schoon milieu mag in Arnhem dus best wat
kosten. Nog een stimulans is, dat men binnen
de gemeentegrenzen twee belangrijke water-
stofspelers heeft. De bedrijven Nedstack en
HyGear hebben hun stek op het Arnhemse
industrieterrein de Kleefse Waard. Nedstack
produceert brandstofcellen en heeft grote
bekendheid verworven met de expertise op het
gebied van membranen. HyGear, opgericht in
2002 onder de naam Hexion, heeft zich gespeci-
aliseerd in het ontwikkelen van waterstofgene-
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Eerste openbare waterstoftankstation komt in Arnhem

Van trolleystad 
tot waterstofcity
De waterstofeconomie lijkt nog ver van ons verwijderd. Lijkt, want als het aan

Jacques Smolenaars van het Arnhemse HyGear ligt, komt daar binnenkort verande-

ring in. Hij initieert een pilot om al dit jaar in Arnhem vijf waterstofauto’s te laten

rijden. Ook een openbare tankfaciliteit maakt deel uit van het prestigieuze project.

ratoren en tankinstallaties.
Initiatiefnemer van het waterstofproject in
Arnhem is Jacques Smolenaars, commercieel
directeur van HyGear. “Groot probleem op dit
moment is de kloof tussen de (waterstof)indus-
trie en het publiek. In Amsterdam rijden water-
stofbussen rond maar de techniek staat mijlen-
ver van het publiek. Tanken gebeurt bijvoor-
beeld beschermd achter hekken, ver verwijderd
van de bewoonde wereld. De bussen rijden
onder begeleiding van de producenten die
eigenlijk het gehele project dicteren. Wij, in
Arnhem, willen vijf Toyota Priussen laten rijden
op waterstof. Het tanken gebeurt bij een
gewoon openbaar tankstation. De auto’s wor-
den gekocht door bedrijven uit de omgeving die

willen ervaren wat het betekent om op deze
brandstof van de toekomst te rijden. Voor ons is
het een goede testcase om de waterstoftechniek
in de praktijk te testen. Dit project is nog ner-
gens in de wereld vertoond, overal vinden pilots
plaats maar altijd in een beschermde omge-
ving”, aldus Smolenaars.

Via waterstofmotor naar brandstofcel
Om het project nog enigszins betaalbaar te
houden heeft men gekozen voor omgebouwde
Priussen. Dit betreft dezelfde techniek als BMW
toepast in zijn waterstofvoertuigen. De verbran-
dingsmotor is dus geschikt gemaakt voor water-
stof als brandstof, de rest van de (hybride) tech-
niek blijft ongewijzigd. Deze waterstofhybride-

In feite is de waterstof-
generator van HyGear
een miniatuuruitgave
van de waterstoffa-
briek die in de botlek
staat. De waterstofpro-
ductie is flexibel in de
zin dat de units gemak-
kelijk aan elkaar te
koppelen zijn.

Foto’s: HyGear Arnhem
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voertuigen worden op commerciële basis door
het Amerikaanse Quantum Fuel Systems
Technologies Worldwide Inc. omgebouwd en
moeten €120.000,- kosten. “Het zou natuurlijk
mooier zijn geweest als we voertuigen met een
brandstofcel konden inzetten, maar dat is op
dit moment niet haalbaar. De auto-industrie is
momenteel zelf nog aan het experimenteren.
Dat proces willen ze in een beschermde omge-
ving laten plaatsvinden dus kun je heel moei-
lijk aan brandstofcelauto’s komen. Ten tweede
is de aanschafprijs door de kleine aantallen en
de (nog) onbekende techniek veel te hoog. In
beginsel bestellen we vijf Priussen met een
optie voor nog eens vijf. Zodra we hebben bewe-
zen dat we het tanken onder de knie hebben
verwacht ik dat ook de auto-industrie belang-
stelling krijgt voor dit project. Ik denk dat we
dan drie jaar verder zijn.”
Heel belangrijk in dit project is de tankfaci-
liteit. Smolenaars heeft met zijn bedrijf HyGear
grote expertise. Zij kunnen nu al units leveren
die aardgas kraken en daaruit de benodigde
waterstof halen en dit onder druk opslaan. Het
is de bedoeling dat een dergelijke unit ook in
Arnhem wordt geplaatst. “De waterstofgenera-
tor heeft voldoende capaciteit om vijf voertui-
gen van watersof te voorzien. Wordt het project
uitgebreid met bijvoorbeeld nog vijf exempla-
ren dan plaatsen we er gewoon een unit bij.
Moeten we structureel meer capaciteit hebben
dan leveren we een ‘zwaarder’ exemplaar.”
De tankunit wordt geplaatst bij een openbaar
tankstation, in dit geval bij VéBé van Steijn aan
de Van Oldebarneveldtstraat in Arnhem. Dit
bedrijf levert naast alle op dit moment moge-

lijke brandstoffen (inclusief LPG) ook industrië-
le gassen van Air Products. Daar komt ook de
rol van gemeente om de hoek kijken. “Zij heb-
ben uitgesproken medewerking te verlenen bij
het verstrekken van benodigde vergunningen.
En dat is al heel wat, want er bestaan geen
voorbeelden waar de situatie aan gespiegeld
kan worden. Er moet dus een hoop uitgezocht
worden, te meer daar het tankstation vlakbij
een woonwijk staat”.

Kip en het ei
De mogelijkheid om in het openbaar waterstof
te tanken is ook om een andere reden van groot
belang. “In Duitsland liggen plannen om een
ringleiding van waterstoftankstations rondom
de snelwegen te realiseren. Zodra dat een feit
is, kunnen we de brandstofvoorziening over een
groot gebied garanderen. Een Nederlandse
gebruiker kan dan vanuit Amsterdam nog een
keer in Arnhem tanken en zo aansluiten op de
ring van onze buren. En dan komt de opmars
van de waterstofcommunity pas goed op gang.
De (automotive) industrie is momenteel erg
terughoudend met waterstoftoepassingen

omdat de infrastructuur ontbreekt. Maar die
infrastructuur wordt niet opgezet als de afzet
niet gegarandeerd is en zie daar het kip en het
ei verhaal. Wij, samen met de gemeente en de
ondernemers van Arnhem, investeren doelbe-
wust in die infrastructuur en dan komt in onze
visie die afzet vanzelf.”
De waterstofgeneratoren van HyGear zijn een
belangrijke schakel. De kleinste (5 m3/uur) heeft
voldoende capaciteit om een vloot van vijf voer-
tuigen van waterstof te voorzien en is eenvou-
dig uit te breiden door meerdere units te kop-
pelen of door ze te vervangen door zwaardere.
Het transporteren van waterstof is in de visie
van Smolenaars geen haalbare kaart. Het rende-
ment van een waterstofgenerator bedraagt 80%,
ga je het vervolgens comprimeren naar 200 bar
dan gaat er 30% vanaf, de distributie kost ver-
volgens ook nog eens 20%, om nog maar te
zwijgen over de risico’s van het transport door
Nederland van deze uiterst brandbare brand-
stof.
De generatoren van HyGear kunnen uit
aardgas, propaan of LPG waterstof maken. Dit
roept vraagtekens op met betrekking tot de
CO2-emissie, want je moet het waterstof produ-
ceren uit een brandstof die in principe al
geschikt is om in verbrandingsmotoren te
gebruiken. “Vergelijken we het totale proces
met bijvoorbeeld diesel dan besparen we CO2

(en natuurlijk 100% van alle fijnstofemissies en
onverbrande koolwaterstoffen), dat heeft alles
te maken met de langere koolwaterstofverbin-
ding van diesel ten opzichte van aardgas. Maar
de pessimisten hebben gelijk als ze stellen dat
je efficiënter rechtstreeks aardgas kunt verbran-

Het toekomstige Arnhemse waterstoftankstation
betreft een ‘normaal’ Shell station waar alle op dit
moment gangbare brandstoffen beschikbaar zijn.
Het station is midden in een woonwijk gelegen en
benadrukt daarmee de doelstelling om waterstof
dichter bij de gewone man te brengen, letterlijk
en figuurlijk!

Duitsland ging ons al voor, momenteel staat er
één openbaar waterstoftankstation in Berlijn.
Onze Oosterburen hebben de intentie om een
ringleiding van stations rondom de grote snelwe-
gen te bouwen, zodat er een redelijk dekkend
waterstofnetwerk ontstaat.

HyGear heeft grote expertise op het gebied van
waterstofgeneratoren en tankinstallaties. Een der-
gelijke unit levert voldoende waterstof om vijf
voertuigen van brandstof te voorzien.

Foto: VéBé Van Steijn Foto: BMW
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den in de motor. Wij beschouwen waterstof
gemaakt uit aardgas dan ook als een noodzake-
lijke tussenfase met biogas als eindbestemming.
Alleen de techniek is nog niet zo ver dat we bio-
gas met wisselende samenstellingen kunnen
kraken. Ik verwacht dat we die techniek over 5
tot 10 jaar redelijk onder de knie hebben. Wij
leggen nu met deze pilot in Arnhem de basis
voor de toekomstige waterstofeconomie.”
Smolenaars verwacht overigens dat de infra-
structuur van waterstof zich op dezelfde wijze
zal ontwikkelen als de aardgasvoorziening.
Eerst verschijnen er lokaal on site generatoren,
vervolgens worden die apparaten met elkaar
verbonden zodat er een landelijk dekkend
waterstofnet ontstaat. De volgende stap is het
vervangen van on site generatoren door op bio-
gas gebaseerde systemen en vervolgens zullen
er op centrale plaatsen in Nederland grotere
waterstoffabrieken verrijzen. Maar dan zijn we
een aantal decennia verder. ●

Hans Doornbos

Voor zover bekend is BMW de enige
autofabrikant die serieuze plannen
heeft met voor waterstof omgebouw-
de benzinemotoren. De concurrentie
heeft zijn zinnen vooral gezet op voer-
tuigen met een brandstofcel. De water-
stof Priussen gaan dan ook buiten het
officiële circuit om, Toyota-importeur
Louwman & Parqui is (nog) niet
betrokken bij het project, sterker nog:
ze zijn niet eens op de hoogte van het
bestaan van dergelijke voertuigen. Dat
kan straks het servicen van deze voer-
tuigen nog lastig maken. Voor het sla-
gen van een dergelijk project is
betrouwbare mobiliteit immers een
eerste vereiste.
Toch maakt Jacques Smolenaars zich
geen zorgen. “De techniek lijkt veel op
die van LPG-auto’s. Uiteraard gaan we
wel proberen om het onderhoud uit te
besteden aan de plaatselijke Toyota-
dealer, maar mocht dat niet lukken
dan zijn er voldoende kundige bedrij-
ven in en rond Arnhem te vinden waar
we terecht kunnen.”

Turbo intercooler
Zoals vermeld worden de Priussen
omgebouwd door het Amerikaanse
Quantum Fuel Systems Technologies.
Dit bedrijf heeft grote expertise met
alternatieve brandstoffen. In de perio-
de 2002-2004 heeft het 19.000 uiteen-
lopende voertuigen op een andere
brandstof gezet, waarbij aardgas de
hoofdmoot betrof.
Voor waterstof moest het motorblok
behoorlijk worden gemodificeerd.
Zeker omdat men de doelstelling hul-
digt dat de prestaties redelijk vergelijk-
baar moeten zijn met de benzinege-

stookte versie. Het motorblok werd
voorzien van een turbo met intercoo-
ler, de klepzettingen werden geschikt
gemaakt voor de schrale brandstof en
de hoge temperaturen. Het inlaat-
systeem kreeg vier waterstofinjectoren
en onder de auto zijn tanks geplaatst
om het gasvormige waterstof op te
slaan. De waterstof-Prius levert 70 pk
bij 4000 t/min en heeft een koppel van
85 Nm bij 3200 t/min. Vergelijken we
dit met een OEM-Prius dan heeft men
vooral ingeleverd op koppel. ●

Een Toyota Prius is van
origine al een fan-
tastisch stukje techniek
en vanuit milieu oog-
punt redelijk groen te
noemen. De waterstof-
versie zoals die in
Arnhem gaat rijden
behoudt de hybride-
techniek, de benzine-
motor draait op water-
stof en is volgens de
initiators de brug naar
de brandstofceltech-
niek.

Om de prestaties van de waterstof-Prius
zoveel mogelijk op het niveau te brengen
van de benzineversie, werd de krachtbron
voorzien van een turbo en intercooler.

Het waterstof wordt in gasvorm in de twee
tanks onder de Prius opgeslagen. Maximaal
kan er 3,6 kg worden getankt. Dat geeft
het voertuig een actieradius van 280 km.

Op www.AMT.nl treft u wetenswaardige informatie
aan over het rijden op waterstof. U vindt alle artike-
len, vragen en video’s door in de snelzoeker
‘waterstof’ in te vullen. Ook een artikel over het
waterstofproject in Amsterdam (Citaro met brandstof-
celaandrijving) is op www.amt.nl voorhanden.
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Overeenkomsten met 
LPG-techniek

Voordat Arnhem het Hydrogen Netwerk van
Nederland wordt is medewerking van de gemeen-
te een absolute must! Hier legt Jacques Smole-
naars (rechts op de foto) aan Marc de Kroon van
de gemeente Arnhem uit hoe de slang aan de auto
wordt gekoppeld.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




