
Waterstof-elektrisch in mobiliteit
Denkkracht in tijden van transitie





Energietransitie

Doelen Energieakkoord Mobiliteit & Transport
• Verhoging van de energie-efficiëntie.
• Efficiëntieverbetering in gebruik van mobiliteit en transport.
• Een groter aandeel duurzame modaliteiten.
• De overgang naar nieuwe energiedragers.
• Verkenning van mogelijke toepassing van ‘betalen voor gebruik’.
• Effectief bron- en ruimtelijk beleid.
• Effectief mobiliteitsmanagement en aansluiting bij de behoeften en beleving van gebruikers.

?



Grondstoffen zijn eindig

De prijs van 
stroom daalt 
razendsnel

De toekomst is elektrisch

Energieopslag

Schone energie



Technisch kan alles

Denkkracht

Lopen aan tegen het denken



Een MEP productie i.s.m. EAGR en GroundBreaking

“Windturbines en solar
panels leveren 80% van
de energie over hun
levensduur van wat het
gekost heeft om ze te
maken, plaatsen, onder-
houden en af te voeren
aan het einde van de
levensduur.”

Als je niets doet, kom je nergens.

Transitie kan je niet plannen
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Different energy system



Bron

Infrastructuur Opslag

WetenschapOverheid

Hokjes denken of samenwerkende experts?

Gebruik



“Ik wil niet weer de boot missen.”

Kerkhof Den Haag
• Investeert € 300.000
• Rekent er niet op dat waterstof 

winstgevend is eerste jaren.
• Krijgt uit het niets 35 H2 taxi’s 

dagelijks aan de pomp.



“We moeten wat doen”

Waterstof bezorg service
• Anderhalf jaar praten.
• Overbodig tegen tijd dat ie rijdt?
• Niet te onderschatten wat het 

nu al kwalitatief opgeleverd 
heeft.



• Als je niets doet, kom je nergens.
• Zonder samenwerking ook niet.

Transitie kan je niet plannen



Waterstof-mobiliteit in de wereld.



De voertuigen zijn er, en volop in ontwikkeling.



Waterstof-elektrische magazijnvoertuigen en heftrucks al jaren verkrijgbaar.

Vorige

Eeuw al 

Energie 

Transitie



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Ieder z’n merites

Lood-zuur Lithium Fuel Cell
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Fuel cells in gebruik in material handling

Een MEP productie i.s.m. EAGR en GroundBreaking
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7 cities, 500+

100 fuel station

H2 plant



Emergence

Vanuit DC

Naar lokaal

Naar nationaal

Een transitie gaat sneller als je aansluit bij het denken dat er al is.



6000



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Ieder z’n merites

Lood-zuur Lithium Fuel Cell



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

We willen van fossiel af

Ook in het zware segment

?
Elektrische 48-tonner in ontwikkeling 



• 100 bussen om er 85 te laten rijden.

• 13 megawatt laadinfra structuur (thuislader=5 kW).

• Aparte parkeer/oplaadplaats voor snelladen.

• 4 tot 6 oplaadbeurten per dag. 

• Meer chauffeurs.

• “Complexiteit zit in de planning”

Remise
Plaats voor 100 bussen

‘s Nachts normaal laden

Busroutes
85 bussen in dienstregeling

Snellaadplein
Plaats voor 20 bussen

“IK HEB NOG NOOIT 2 PAUZES IN 1 SHIFT GEHAD”



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Batterij is al snel gedoe:

• Beheersbaarheid in complexe energie operatie.

• Kost meer tijd, ruimte en geld dan je zou willen.

• Transparantie ontbreekt.

• Expertise vereist voor optimaliseren energie-operatie.

100 jaar ervaring met loodzuur batterijen.



WIE MOET WATERSTOF WILLEN?

zwaarlicht

complex

simpel

Moet willen

ivm emissie?

Afhankelijk van 

omstandigheden en 

ontwikkelingen in fuel cell 

en batterijen?

Willen zodra het kan voor

beheersbare energie

operatie?

Dimensies

energie

operatie

©MEP



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Combineert gemak fossiel met voordelen elektrisch

• Vereist geen expertise voor optimaliseren energie-operatie

• Transparantie in gebruik gemakkelijk te realiseren



EENVOUDIG BINNEN TANKEN

• Een volle tank in een paar minuten

• Simpel en veilig. Iedereen kan het.

• Genoeg energie voor een shift.

https://youtu.be/0ciOp3z1cj4


Dilemma waterstof in logistiek.



WATERSTOF TANKEN ONTWIKKELPAD

Vloot / Volume
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Dilemma waterstof logistiek

Hoe verantwoord je een eigen tankstation dat je maar 
een paar keer per dag 3 minuten gebruikt?



Milkrun.



Milkrun

Flexibel en schaalbaar

Waterstof tankwagen

• Waterstof bezorging op locatie in het 

voertuig. Bijvoorbeeld:

– Distributiecentra.

– Wegenbouw in remote areas.

– Pech onder weg

– Convenience

– …

• Om de transitie te versnellen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mOO8V1uZXJM


Mobile Refueling Station



WATERSTOF TANKEN ONTWIKKELPAD
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Vooronderzoek.







Participatiemodellen.



Ontwerp & bouw 
Milkrun-tankwagen

Community gebruikers en 
deelnemers

Financiering

Vergunningen

H2 bunkerplaats

H2 bezorgdienst voor 
abonnementhouders

Milkrun-tankwagen 

H2-abonnement

Fuel cell heftruck

PR & Ontwikkeling

Realisatie Exploitatie Gebruik
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• Waterstofbezorgservice:
• Dagelijks bezorgen van waterstof.
• Maximaal 5 trucks, maximaal circa 3 a 4 kg H2 per bezorging.
• In principe voor 6 maanden.
• Maandtarief circa € 1800. (streefgetal).
• Vaker of meer betekent maandtarief maal factor vaker of meer.

• Fuel cell elektrisch hef- of magazijntruck:
• Pallettruck of orderpicker, € 700/maand.
• Kleine heftruck of reachtruck, € 1300/maand.
• 2,5 ton FC heftruck ter vervanging diesel of LPG, € 1800/maand.
• In principe voor 6 maanden.

• Sponsoring
• Lid community, ontwikkeling denken en visie op waterstof, bijdrage aan evenementen van 

sponsor, naamsvermelding, …

Gebruik



• Als je niets doet, kom je nergens.
• Zonder samenwerking ook niet.

Transitie kan je niet plannen



Verder in gesprek?
willem.stehouwer@nl.toyota-industries.eu

+31 654 360 654


