
Is waterstof 

hèt alternatief?

robert van den hoed 

en edith molenbroek

Elders in dit nummer schetst Jeremy Rifkin een veelbelovend en aantrekkelijk

beeld van de toekomstige waterstofeconomie. Als vervanger van fossiele brand-

stoffen wordt waterstof gepresenteerd als de heilige graal om een duurzame

energiehuishouding te realiseren. Op een aantal vlakken is dit enthousiasme

terecht. Recent onderzoek wijst echter uit dat de waterstofeconomie niet op

alle vlakken zo rooskleurig is. Met name het feit dat waterstof eerst moet wor-

den geproduceerd vermindert het ketenrendement. Vanuit dit perspectief

plaatsen Van den Hoed en Molenbroek van onderzoeksbureau Ecofys enkele

vraagtekens bij de waterstofeconomie, en positioneren zij waterstof vooral als

één van de opties om tot een duurzame energiehuishouding te komen. Naast

deze nuanceringen laten zij zien welke  toepassingen van waterstof een duur-

zaam alternatief zijn voor het huidige systeem. Hierbij pleiten zij voor meer de-

monstratieprojecten, evaluatieonderzoek en visievorming. 

Waarom waterstof?

Waterstof heeft haar huidige populariteit te danken aan een aantal maatschappe-

lijke en technologische ontwikkelingen. Aangewakkerd door hoge olieprijzen en

politieke conflicten in olieproducerende landen (Irak, Rusland), wordt in toene-

mende mate gezocht naar alternatieven voor fossiel, gezien de dreiging van een

gelimiteerde olievoorraad. Weliswaar wordt algemeen aangenomen dat deze voor-

raden toereikend zijn voor de komende decennia; de productiecapaciteit van olie

staat in toenemende mate onder druk, met name door de economische groei in

China en India. De laatste jaren zijn nauwelijks olievelden van grote omvang ge-

vonden, en produceert de olie-industrie meer dan zij vindt. In toenemende mate

is er dan ook consensus dat binnenkort het maximum in de olieproductie bereikt

is. Echter, de voorspellingen wanneer deze piek zal plaatsvinden variëren aanzien-

lijk, van enkele jaren tot enkele decennia. Bij een productiepiek zal olie niet zo-

zeer opraken als wel onderhevig worden aan prijsschommelingen, en op termijn

naar verwachting duurder worden. 

Gerelateerd aan beperkte beschikbaarheid van olie is de toenemende westerse af-

hankelijkheid van olieproducerende landen. 

107

i
s

 
w

a
t

e
r

s
t

o
f

 
h

è
t

 
a

l
t

e
r

n
a

t
i
e

f
?

cdv|herfst 2004

E
D

IT
H

M
O

L
E

N
B

R
O

E
K

E
N

R
O

B
E

R
T

V
A

N
D

E
N

H
O

E
D

herfst 2004/definitief/4  05-10-2004  12:25  Pagina 107



Anticiperend op deze trends investeren oliemaatschappijen, autofabrikanten en

overheden momenteel fors in alternatieve technologieën. Waterstof is een veelbe-

lovend alternatief voor fossiel omdat het met duurzame energiebronnen (bijv.

zonnecellen, windenergie of biomassa) kan worden gegenereerd. Ook kan de pro-

ductie van waterstof lokaal plaatsvinden, waarmee de afhankelijkheid van landen

of regio’s wordt verkleind. Illustratief is de naam van het huidige waterstofpro-

gramma in de VS, het zogenaamde Freedom Fuel Initiative.

Mocht waterstof uit biomassa of duurzame energiebronnen worden gegenereerd,

dan is het gebruik van waterstof klimaatneutraal (geen CO2). Sinds de tekening

van het Kyoto-protocol in 1997 staat CO2-reductie hoog op de internationale agen-

da met name in Europa en Japan. In CO2-intensieve sectoren als transport, proces-

industrie en bouw zijn omvangrijke stimuleringsprogramma’s opgezet om CO2-

reducties te bereiken. Waterstof biedt een potentiële oplossing voor het

klimaatprobleem door verbranding van fossiele brandstoffen te omzeilen.

Waterstof is echter pas echt op de kaart gekomen als gevolg van technologische

doorbraken in een cruciale complementaire technologie: de brandstofcel. In een

brandstofcel wordt waterstof chemisch omgezet in elektriciteit, met als enig rest-

product water(damp). Deze technologie, al bekend sinds 1839, heeft in de jaren

tachtig een boost gekregen als gevolg van doorbraken in energiedichtheid.

Hiermee is de brandstofcel in één klap een interessante optie geworden als vervan-

ger van de verbrandingsmotor in de auto. Met name onder invloed van de nule-

missie wetgeving in Californië zijn autofabrikanten op zoek naar nulemissie-alter-

natieven voor de motor. De brandstofcel is voor autotoepassingen een lichter en

kleiner alternatief dan batterijen, waarmee het voornaamste bezwaar van elektri-

sche auto’s (klein bereik) werd opgelost. Ook is de brandstofcel een stuk efficiën-

ter dan de verbrandingsmotor (35-40% versus 14-16%). 

Sinds het eerste demonstratiemodel van DaimlerChrysler in 1994 heeft de auto-in-

dustrie miljarden euro’s geïnvesteerd in de brandstofcelauto. Omdat brandstofcel-

auto’s rijden op waterstof is deze brandstof hoog op de internationale agenda ge-

komen. Inmiddels heeft IJsland de ambitie om de eerste waterstofmaatschappij

ter wereld te creëren; de Bush-administratie heeft een budget van $1,2B vrijge-

maakt voor waterstof tussen 2003 en 2006; vergelijkbare bedragen zijn beschik-

baar gesteld in Japan. In Europa wordt momenteel voorgesteld ook vergaande bud-

getten voor onderzoek en ontwikkeling van de waterstof-economie vrij te maken.

Waterstof heeft haar populariteit dan ook vooral te danken aan indrukwekkende,

technologische doorbraken in brandstofcellen, en gedreven door internationaal

stimuleringsbeleid voor duurzame energie. Pas recentelijk geven toonaangevende

studies aan, dat niet alle aspecten van de waterstofeconomie zo rooskleurig zijn

als oorspronkelijk gedacht (NAS 2004, Weiss et al 2003). 
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Een duurzame energievoorziening in 2050

Een belangrijk gemis in de discussie over waterstof is dat alternatieve routes naar

een duurzame energiehuishouding snel over het hoofd worden gezien. Voordat

kan worden beoordeeld of waterstof het gewenste toekomstscenario is, is de geëi-

gende vraag wat de eisen zijn van een toekomstige energievoorziening vanuit

duurzaamheidsoogpunt. Met andere woorden: hoe zou onze duurzame energie-

voorziening er in 2050 idealiter uitzien? Deze zou de volgende kenmerken

hebben1 (zie ook het de bijdrage van Sinke elders in deze CDV):

• Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen (als olie, gas of steenkool);

• Opwekking met duurzame energiebronnen (zonnecellen, wind, getijde-ener-

gie, biomassa);

• Klimaatneutraal (geen CO2);

• Niet gepaard gaande met schadelijke emissies (o.a. CO, NOx, SOx, stofdeeltjes);

• Hoog rendement, bezien vanuit de gehele keten (bron tot eindgebruik);

• Meer in het algemeen: onafhankelijk van andere (instabiele) landen, kosten-

effectief en veilig.

Gegeven deze eisen aan het toekomstig energiesysteem zijn er meer energiepaden

mogelijk dan waterstof alleen (zie figuur 1). 

Figuur 1Mogelijke paden naar een duurzame energiehuishouding 
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Pad 1 gaat uit van de groeiende mogelijkheden om met biomassa grootschalig

biobrandstoffen, warmte en elektriciteit te produceren. Voor vervoer heeft de EU

nu al strenge richtlijnen voor de komende jaren vastgelegd : 2% van het Europees

brandstofgebruik voor transport moet in 2005 vervangen zijn door biobrandstof-

fen. In 2010 is dit zelfs 5,75%. Op langere termijn zou het aandeel biobrandstoffen

sterk kunnen stijgen, zonder het wagenpark en infrastructuur radicaal om te zet-

ten. Idem dito kan biomassa een belangrijke rol spelen bij elektriciteitsproductie

of bij directe energielevering (in de vorm van gas) aan de gebouwde omgeving.

Biomassa omzeilt fossiele brandstoffen, is klimaatneutraal, en bij verbeterde kata-

lysatortechnologie kunnen locale emissies worden beheerst. 

Pad 2 gaat uit van een verdere groei van duurzame energietechnologieën, zoals

zonnecellen, windenergie en getijdenenergie. De Europese duurzame-energie-in-

dustrie (EREC) verwacht in 2020 dat een aandeel van 20% duurzaam in de ener-

giemix goed mogelijk is. Met gestage technologische ontwikkeling, continue

marktvergroting (en bijkomende kostprijsverlagingen) kan dit pad een belangrij-

ke rol spelen in de toekomstige energiehuishouding.

Pad 3 gaat uit van waterstof. Figuur 1 demonstreert dat vergelijking met eerderge-

noemde paden hierbij moeilijk is. Waterstof is geen energiebron (zoals vaak wordt

gesuggereerd), maar een energiedrager. Waterstof dient eerst te worden geprodu-

ceerd. Hierbij kunnen meerdere bronnen worden gebruikt. Voorstanders van de

waterstofeconomie pleiten voor productie van waterstof uit duurzame technolo-

gie (bijvoorbeeld zonnecellen) of uit biomassa, waarmee sterk wordt geleund op

eerdergenoemde paden 1 en 2. Hiermee zou wel een duurzaam energiesysteem ge-

waarborgd zijn. Echter, gezien de beperkte voorraden van deze bronnen, en het

feit dat deze bronnen ook direct kunnen worden ingezet voor energieproductie,

zijn er vraagtekens te zetten bij het conversierendement. 

Omdat biomassa en duurzame energietechnologieën op een termijn van 10-20

jaar een beperkt marktaandeel zullen hebben, creëert een grootschalige overgang

naar de waterstofeconomie de vraag naar alternatieve bronnen om waterstof te

genereren. Twee realistische scenario’s zijn hierbij conventioneel fossiel en nucle-

air (pad 4 en 5 in figuur 1).

Pad 4 gaat uit van conventionele, fossiele brandstoffen. Mocht de olieproductie op

termijn onder druk komen te staan, dan zou een overgang naar gas en steenkool

(met grotere reserves dan olie) tot de mogelijkheden behoren. De grote hoeveel-

heid CO2 die hierbij vrijkomt, zou grootschalig in de grond kunnen worden opge-

slagen. Echter, dit is momenteel een politiek gevoelige oplossing; bovendien blijft

deze route afhankelijk van eindige bronnen, terwijl oplossingen voor emissies

moeten worden gevonden. 
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In pad 5 wordt nucleair energie grootschalig ingezet om elektriciteit op te wek-

ken. Deze kan direct voor de energiehuishouding worden ingezet, maar zou op

korte termijn ook kunnen worden ingezet om waterstof te produceren. Omdat al-

ternatieve technologieën (biomassa, wind, zonnecellen) momenteel geen groot-

schalige productie hebben, is nucleaire energie een realistische scenario voor wa-

terstofproductie. Niet voor niets zit er een sterke nucleaire lobby achter

waterstofprogramma’s in de VS, zoals Rifkin terecht opmerkt. Gezien de proble-

men met nucleair afval is deze optie niet zondermeer als duurzaam te kenmer-

ken.

Samenvattend, in de enigszins eenzijdige behandeling van waterstof die momen-

teel heerst is het belangrijk te realiseren dat er meerdere routes zijn naar een

duurzame toekomstige energievoorziening. Naast waterstof kunnen met name

biomassa en duurzame technologie (bijvoorbeeld zonnecellen, wind) een belang-

rijke rol kunnen spelen in een duurzame energiemix in 2050. 

Daarnaast moet worden gerealiseerd dat het grootste knelpunt van de waterstof-

economie ligt in de productie van waterstof zelf. In afwachting van verdere groei

van biomassa en duurzame energiebronnen, zou grootschalige waterstofproduc-

tie op middellange termijn de afhankelijkheid van conventionele fossiele brand-

stoffen en nucleaire energie vergroten. Dit zou een ongewenste situatie zijn.

Waterstof in de hele keten

Hoe efficiënt is het om waterstof te produceren? Jeremy Rifkin stelt dat waterstof

op termijn kan worden geproduceerd uit duurzame technologieën (zon, wind).

Groot voordeel van waterstof is immers dat het langdurig opgeslagen kan worden

en relatief gemakkelijk over lange afstanden getransporteerd kan worden. Maar

hoeveel verliezen treden hierbij in deze keten?

Figuur 2 toont twee routes: één waarbij zonneceltechnologie direct wordt ge-

bruikt voor eindgebruik, en de tweede waarbij deze elektriciteit wordt gebruikt

om waterstof te produceren via elektrolyse. Figuur 2 demonstreert hoe het keten-

rendement sterk wordt gereduceerd door zonne-elektriciteit op te slaan in water-

stof en later met brandstofcellen weer om te zetten naar elektriciteit. Bij state-of-

the-art elektrolyse-apparatuur gaat 25-35% van de energie-inhoud van elektriciteit

verloren. Bij de omzetting van waterstof terug naar elektriciteit met brandstofcel-

len wordt nog eens 60-65% verlies geleden. In totaal is het ketenrendement via wa-

terstof slechts 25-35%. Met andere woorden: elektriciteit uit waterstof is drie maal

zo duur als elektriciteit uit de oorspronkelijke duurzame bron. Vanuit energetisch

(en economisch) perspectief is het derhalve sterk te prefereren om zonnecelelek-

triciteit direct voor eindgebruik in te zetten, en deze niet in te zetten voor de pro-

ductie van waterstof. 
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Figuur 2 Vergelijking direct versus indirect (waterstof) gebruik van zonnecelenergie

Ook dient het onderstaande in ogenschouw te worden genomen bij deze optie:

• Ook met significante inzet van duurzame energie (bijv. 20%) zal opslag van 

duurzame energie nog niet noodzakelijk zijn en zullen fluctuaties in het aan-

bod opgevangen kunnen worden door centrales (conventionele centrales, 

maar in de toekomst ook biomassa gestookte centrales). Of dit het meest kos-

teneffectief is niet duidelijk, maar het is goed mogelijk.

• Er zijn andere mogelijkheden om elektriciteit op te slaan: (1) door water

kracht in Europa selectief in te zetten om dalen in overige duurzame elektri-

citeitsproductie op te vangen (binnenkort wordt de kabelverbinding met 

Noorwegen al verzwaard om meer te kunnen importeren), (2) opslag van pers-

lucht in zoutkoepels en lege aardgasvelden (opslag van perslucht voor gasge-

stookte centrales heeft de kans binnen enkele jaren al commercieel aantrek-

kelijk te worden) en (3) overige chemische energiedragers (bijvoorbeeld nieu-

we accu-technologie). Momenteel zijn dit nog geen aantrekkelijke opties voor 

grootschalige opslag, maar dit kan in de toekomst veranderen. Alle drie de op-

ties gaan met veel minder verliezen gepaard dan de waterstofroute. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat toepassing van waterstof als elektriciteits-

opslagmedium op zijn minst ver weg, maar misschien wel in zijn geheel onzeker

is. 
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Verwachtingen van commerciële toepassingen?

Ook de hooggespannen verwachtingen rond commerciële toepassingen van

brandstofcellen en waterstof zijn momenteel voorbarig. Al in 1998 voorspelde

DaimlerChrysler in 2004 enkele duizenden brandstofcelauto’s op waterstof te ver-

kopen. Inmiddels zijn deze verwachtingen verschoven naar 2010. Weliswaar zijn

de demonstratieprojecten van brandstofcelauto’s en -bussen (bijvoorbeeld in

Amsterdam) hoopgevend in technische zin, er moeten nog een groot aantal econo-

mische en infrastructurele barrières worden genomen. 

Brandstofcelsystemen zijn nog tientallen malen duurder dan de huidige verbran-

dingsmotor (Hoed 2004). Een verbrandingsmotor kost circa EURO25-35/kW; de kos-

ten voor een concurrerend brandstofcelsysteem zouden met optimistische aanna-

mes tussen de EURO 200-1500/kW liggen. Weliswaar dalen deze kosten sterk en is

er sprake van leereffecten. Echter, het lijkt niet aannemelijk dat de kosten van het

gehele brandstofcelsysteem op een termijn van 10 jaar kunnen concurreren met

de verbrandingsmotor op kosten. Verhoogde olieprijzen zal deze concurrentie-

positie weliswaar positief beïnvloeden, echter dergelijke trends vallen in het niet

bij de hoge brandstofcelkosten. Deze zitten met name in het gebruik van platina

en nafion (cruciale materialen in de brandstofcel), en voor de zogenaamde ‘balan-

ce of plant’, die verantwoordelijk is voor management van temperatuur en voch-

tigheid. Deze kostenverschillen zijn in feite niet verwonderlijk: de ontwikkeling

van de brandstofcelauto is pas 10 jaar echt aan de gang, terwijl de verbrandings-

motor al 100 jaar in ontwikkeling is. 

Momenteel rijden er bijna honderd brandstofcelauto’s en -bussen rond in Japan,

in de VS en in Europa. In 2010 kunnen dat er enkele duizenden zijn, als er moge-

lijkheden blijven worden geboden voor demonstratieprojecten. In de tussentijd

moeten beleidsmakers zich niet blindstaren op de waterstofoptie: om mobiliteit

nú te verduurzamen zijn opties als hybrides, plug-in hybrides, of schone motoren

voorhanden om op korte termijn te voldoen aan CO2-eisen en locale emissie-eisen.

Perspectieven voor waterstof en brandstofcellen 

En dus zijn er vraagtekens te zetten bij de beoogde waterstofmaatschappij.

Desalniettemin zijn er voldoende redenen om deze technologie te stimuleren, ver-

der te onderzoeken, en juist in deze fase demonstratieprojecten op te zetten. Een

aantal gebieden waar waterstof zonder meer een relevante duurzame optie is wor-

den kort besproken.

Een belangrijke toepassing om demonstraties op te zetten ligt in vervoer. Juist

hier is de urgentie het hoogst; de transportsector is verantwoordelijk voor meer

dan 25-30% van lokale emissies, 20% van broeikasgassen en circa 20% van het olie-

verbruik in westerse landen. Kern van het probleem ligt bij de verbrandingsmotor,

die niet alleen inefficiënt is (13-16%), maar inherent aan het verbrandingsproces
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emissies veroorzaakt. De brandstofcelauto is een voorname kandidaat om hier op

een termijn van 10-20 jaar een oplossing voor te vormen. 

In de tussentijd dienen alternatieven verder te worden ontwikkeld; hybride voer-

tuigen en auto’s op biobrandstoffen. Of de brandstofcelauto bij voorbaat de meest

duurzame is, blijft te bezien. Toonaangevende studies van Weiss (2003) en de

National Academy of Engineers (2004) tonen aan dat hybrides en brandstofcel-

auto’s elkaar over de hele keten niet veel ontlopen in rendement. Ook constateren

zij dat een hybride auto op biobrandstoffen een relatief duurzame voortstuwing

biedt, waarbij ook het gebruik van fossiele brandstoffen wordt omzeild. 

Concurrentie moet uitwijzen welke technologie het beste is ingericht om aan toe-

komstige duurzaamheidseisen te voldoen, en dat op een kosteneffectieve, veilige

manier. De brandstofcelauto verdient hier een goede kans.

Een tweede toepassingsgebied is stationair, en dan met name warmte-kracht-kop-

pelingstoepassingen (WKK). Hierbij wordt simultaan elektriciteit en warmte opge-

wekt. Deze systemen zijn een stuk efficiënter dan het huidige systeem, omdat veel

warmte van elektriciteitscentrales niet nuttig gebruikt kan worden. In WKK-toe-

passingen wordt zowel de warmte als de elektriciteit nuttig gebruikt. Met name

de mogelijkheid om dergelijke systemen decentraal toe te passen zijn interessant

om onafhankelijkheid van centrale productie te creëren.

Het gebruik van brandstofcellen voor WKK-toepassingen (warmte-kracht-koppe-

ling) is een interessante optie. Ook hier zal echter concurrentie plaatsvinden. Zo

hebben ook de kleinschalige gasturbine en stirlingmotor in de afgelopen jaren

grote vooruitgang geboekt. Qua efficiëntie ontlopen deze systemen elkaar niet zo-

veel, al zijn de laatste technologieën al een stuk goedkoper en dus dichter bij com-

mercialisatie. Demonstratiesystemen van brandstofcelsystemen voor WKK toepas-

singen moeten dus zeker worden gestimuleerd, zolang de vergelijking naar

alternatieven in het oog wordt gehouden.

Een derde toepassingsgebied ligt in portable toepassingen, waarbij de brandstof-

cel batterijen of dieselgeneratoren vervangt. Inmiddels zien we brandstofcellen

opduiken in allerlei elektronische toepassingen. Zo zijn Motorola en Panasonic

hard bezig de eerste laptops en mobiele telefoons op brandstofcellen op de markt

te krijgen. Hiermee wordt de traditionele batterij vervangen, waarbij de brandstof-

cel grote voordelen biedt voor langdurig gebruik en snel opladen.

Daarnaast lenen brandstofcellen en waterstof zich goed voor het vervangen van

mobiele dieselgeneratoren. Een brandstofcelsysteem is naar verwachting efficiën-

ter, schoner, en is vrijwel geluidloos. Het is waarschijnlijk dat waterstof in deze

mobiele toepassingen als eerste een weg naar de consumentenmarkt zal vinden.

Zeker omdat hier naast milieuvoordelen ook kan worden ingespeeld op comfort-

en kwaliteitseisen.
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Een goed overzicht

van de kansen, 

bedreigingen en

ontwikkelingen in

de verschillende

scenario’s is 

belangrijk.

Analyse van toekomstige systemen 

Dit artikel demonstreert de complexiteit rond de waterstofeconomie, en de moei-

lijkheden voor beleidsmakers hier rechtlijnig beleid op uit te zetten. Ons inziens

is het te vroeg om uit te gaan van één toekomstbeeld (waterstof) en andere uit te

sluiten (dit geeft bijvoorbeeld ECN ook in haar beleidsrapporten aan2). Het is be-

langrijk om te realiseren dat er meerdere scenario’s zijn die mogelijkheden bie-

den voor een duurzamer energiehuishouding. Sterker, het is belangrijk om een

goed overzicht te hebben in de kansen, bedreigingen en ontwikkelingen van de

verschillende scenario’s. 

De vraag is hoe huidige waterstofgerelateerde voorstellen moeten worden beoor-

deeld door beleidsmakers. Hiervoor dient een aantal criteria te worden gehan-

teerd. 

Voorstellen moeten worden gezien in transitieperspectief. Dat wil zeggen, niet

alle brandstofcelauto’s zullen in eerste instantie schoner en efficiënter zijn dan

de huidige auto’s, bijvoorbeeld omdat de waterstof momenteel nog uit olie of

aardgas wordt geproduceerd. Daarnaast zijn deze technologieën sterk in ontwik-

keling, en zit er meer rek in brandstofcellen dan in de bestaande technologie. Bij

de beoordeling van projecten moet rekening worden gehouden met het lange ter-

mijn perspectief van waterstof, en de leereffecten en (technologische) doorbraken

die mogelijk zullen optreden. 

Daarnaast moet er bij de beoordeling van voorstellen worden uitgegaan van een

ketenbenadering. Met name de productie van waterstof verdient aandacht, gezien

de lage conversierendementen. Hierbij is van groot belang dat verschillende alter-

natieve technologieën naast elkaar worden gezet, en deze te scoren over de gehele

energieketen. 

Niet alleen moet bij de vergelijking van alternatieven worden gekeken naar ener-

gie-efficiëntie, zoals veel gebeurt in huidige studies. Het is van belang een multi-

criteria evaluatie te maken van de verschillende alternatieven. Zo zouden brand-

stofcellen in efficiëntie wellicht het onderspit delven tegen batterijen, maar in

emissies en afval een groot voordeel kunnen opleveren. Een levenscyclusanalyse

(LCA) op alle criteria is noodzakelijk. Dergelijke studies zijn zeldzaam en zouden

op korte termijn meer inzicht geven in de (on)mogelijkheden van waterstof. 

Conclusie

Waterstof is één van de opties naar een duurzame energiehuishouding. Het kan

niet los gezien worden van andere paden zoals wind, zon of biomassa, omdat wa-

terstof zelf geen bron maar een drager van energie is. In een aantal toepassingen

als vervoer is waterstof een elegante en veelbelovende optie, omdat het schoon en

stil kan zijn. Het is echter van groot belang voor alle toepassingen de voor- en

nadelen van de waterstofroute ten opzichte van alternatieve routes in kaart te

brengen. 
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Duurzame scenario’s via biomassa of geheel elektrisch zijn in veel opzichten goe-

de alternatieven voor waterstof. Daarnaast zijn ze ook op veel kortere termijn be-

schikbaar en hebben zich veelal economisch al meer bewezen dan de momenteel

dure brandstofceltechnologie. Blindstaren op waterstof is derhalve niet gewenst,

zeker als dit zou leiden tot het uitstellen van ondersteuningsregelingen voor tech-

nologie die nu reeds aantoonbaar duurzaam en beschikbaar is.

Beleidsmakers zullen technologische opties open moeten houden en een gezonde

competitie tussen verschillende ketens laten plaatsvinden. In deze fase is het van

groot belang dat de relatief jonge technologie rond waterstof kansen krijgt om

leereffecten door te maken, en dat traditionele economische barrières in deze fase

worden opgevangen door financiële ondersteuning en demonstratieprojecten. Op

hun beurt leveren deze demonstratieprojecten munitie op om de toekomstvisie

van onze energiehuishouding, en de rol van waterstof hierin, aan te scherpen.

Dr. ir. Robert van den Hoed en dr. Edith Molenbroek zijn als senior consultant werkzaam bij

Ecofys bv te Utrecht. Ecofys is een adviesbureau met brede expertise op het gebied van energie

efficiëntie en duurzame energie. Naast ruime ervaring in zonneceltechnologie, windenergie,

biomassa en de toepassingen daarvan in de gebouwde omgeving, doet Ecofys onderzoek

naar economische, milieukundige, technische, infrastructurele en beleidsaspecten van de wa-

terstofeconomie. 

Noten

1 Biofuel Directive 2003/30/EC.

2 Energietechnologie in het spanningsveld tussen klimaatbeleid en liberalise-

ring, ECN-C—00-020, mei 2000.
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