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Inhoud

• WaterstofNet

• Vlaanderen nu: foto’s in plaats van powerpoints

• Vlaanderen straks: thuismarkt en uitrollen

• Besluit
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WaterstofNet: ruim 10 jaar H2 ervaring

• °2009, vzw-structuur, 12 personen

• Kantoren in Turnhout en Helmond

• 4 pijlers

 Industriële cluster > 70 leden

Projectorganisatie: 20 projecten

Advisering naar overheden

Kennis: studies, advies bedrijven, …

• Hands-on experience: HRS Helmond, H2 wagen
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Waterstof Industrie Cluster



WIC schrijft Vlaamse waterstofvisie (www.waterstofnet.eu)

https://www.waterstofnet.eu/_asset/_public/WIC/2020-12-7-Vlaamse-waterstofstrategie-WIC_Def.pdf


Tankstation in Helmond (350/700 bar, electrolyse)



WaterstofNet: heavy-duty projecten met links naar Vlaanderen

• HigVLOcity FCH-JU

• 15 bussen in Antwerpen (5), Groningen (2), Aberdeen (5), San Remo (3)

• 3EMotion FCH-JU

• 29 bussen in Londen (10), Rotterdam (6), Versailles (7), Pau (3), Aalborg (3) 

• Waterstofregio Interreg Vlaanderen – Nederland

• vuilniswagen

• Life & GrabHy Life

• 2 vuilniswagens
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WaterstofNet: heavy-duty projecten met links naar Vlaanderen

• Revive FCH-JU

• 15 vuilniswagens:  in Antwerpen (2), Nederland, Zweden, Italië

• H2Share Interreg North-West-Europe
• Bakwagen 27 ton

• Waterstofstofregio 2.0 Interreg Vlaanderen – Nederland

Truck-trailer 40 ton

• H2Haul FCH-JU
• 16 trucks (4 VDL en 12 IVECO)
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Er worden bussen op waterstof gebouwd in Vlaanderen
> 95% export
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Er worden vuilniswagens op waterstof gebouwd in Vlaanderen
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Er worden vrachtwagens op waterstof gedemonstreerd in 
Vlaanderen
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Ondertussen in Amerika en Zwitserland …
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HyTrucks: Waarom ?
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CO2 uitstoot zware vrachtwagens stijgt in Europa

- 5% totale CO2 uitstoot Europa

- Jaarlijkse verkoop nieuwe zware vrachtwagens van 380k in 2016 naar 555k in 2030

Decarboniseren zware vrachtwagens vereist propere H2 vrachtwagens en H2 tankstations

- EC CO2 directieve vereist meer nieuwe vrachtwagens met nul uitstoot: 2025: 5..10% verkoop ; 2030: >20% verkoop

- Transporteurs overtuigd van waterstof met sterk perspectief (o.a. operationele flexibiliteit)

Implementatie vereist ondersteuning

- Sterke vraag consumenten, opdrachtgevers, transportbedrijven, investeerders en overheden

- Nood aan operationeel en financieel haalbaar commercieel aanbod van H2 vrachtwagens en tankstations

Europa heeft nood aan betaalbare H2 vrachtwagens en en een backbone van betaalbare H2 tankstations

- Van demonstraties opschalen naar commercieel marktaanbod



HyTrucks: Wat en Hoe ?
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Zware vrachtwagens 2030 -30% (-44% tbd)

Bereik Green Deal 2030 -55% CO2 doelstellingen

Breid uit over heel Europa

Maak propere H2 zware vrachtwagens en tankstations
operationeel en financieel haalbaar voor transport bedrijven

1000
schaal productie op

20         bouw ruggegraat netwerk
in logistieke, H2 én CO2  hotspot van Europa:

40 ton/dag propere H2

CCS wind/zon

> 50 bedrijven en overheden
ganse waardeketen



HyTrucks in België

15

• Vormen van “Coalition of the willing and investing companies and governments”

• Voorsorteren op komende Europese middelen en richtlijnen

• Oplijnen van federale en regionale middelen en richtlijnen met andere landen en Europa

H2 trucks Subsidie Investeringsaftrek Kilometerheffing
% delta CAPEX-diesel %CAPEX % Korting

Duitsland 80% 2% 100%
Nederland 28% 12% 100%
België/Vlaanderen 9% 0% 0%



Besluit
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• Sterke uitgangspositie voor België: technologie en milieu-impact

• Bussen
• Creëer een thuismarkt door zoals omliggende landen zero-emissie targets op te stellen

• Vlaanderen zou vanwege aanwezige leveranciers koploper moeten willen zijn

• Vrachtwagens 
• Creëer federale en regionale structurele financiële voordelen voor zero-emissie trucks

• Stap als Belgische federale en regionale overheden en bedrijven

samen mee in grootschalige Europese opschaalprojecten

zodat onze bedrijven prefect aansluiten bij de ontwikkeling naar zero-emissie logistiek



WaterstofNet

Open Manufacturing Campus
Slachthuisstraat 112 bus 1
2300 Turnhout
België

T +32 (0)14 40 12 19

Kantoor Nederland

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
Nederland Thank you for your attention!

Bedankt voor uw aandacht!

WaterstofNet

WaterstofNet

WaterstofNet.eu

Adwin Martens

adwin.martens@waterstofnet.eu
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