
B
ij verbranding van waterstof verbinden 
twee waterstofatomen zich met één zuur-
stofatoom. Dit levert veel warmte op. Het 
verbrandingsproduct is H2O, gewoon water. 

Dat kan zonder enige schade als damp zo in de at-
mosfeer worden geloosd. Zuurstof is onbeperkt in de 
atmosfeer aanwezig. Circa 20 procent van de damp-
kring bestaat uit zuurstof. Waterstof is nauwelijks in 
de atmosfeer aanwezig. Dit lichte gas, veel lichter dan 
lucht, drijft omhoog in de atmosfeer en lekt dan weg 
naar de ruimte. Waterstof is een secundaire energie-
drager. Waterstof bevat na productie een hoeveelheid 

chemische energie. Er zijn een paar technieken om 
waterstof te produceren.

Waterstofproductie
De meest voorhanden grondstof voor het vervaardi-
gen van waterstof is water. Met het elektrolyse-proces 
wordt water door stroomdoorgang gesplitst in water-
stof en zuurstof volgens de reactie:
 2 H2O  2 H2 + O2.
De stroom levert energie die als het ware in de water-
stof wordt opgeslagen. Die energie komt weer vrij als 
de waterstof zich later weer verbindt met zuurstof. Om 
1 m3 waterstofgas te produceren door elektrolyse is 
ongeveer 1 liter water en 5 kWh aan elektriciteit nodig. 
Moderne elektrolyseapparatuur – ook al beschikbaar 
als kleine eenheden voor huishoudelijk gebruik – 
maakt gebruik van membraantechniek. Het membraan 
is opgesteld tussen twee poreuze elektroden waar 
spanning (DC) op wordt aangesloten. De positieve 
elektrode levert de zuurstof, de negatieve het water-
stofgas. Het rendement is met deze techniek al tot 
zo'n 90 procent gestegen. In het verleden was opslag 

Nederland loopt bepaald niet voorop om afscheid te nemen 
van fossiele brandstoffen. Om precies te zijn: we zijn bijna 
hekkensluiter. Links en rechts worden toch wel kleine stap-
pen gezet. Eén zo'n stapje is dat nu is bepaald dat in 2025 de 
stadsbussen emissievrij moeten rijden. Dit vooral met het 
oog de luchtkwaliteit in de binnensteden.
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Schematische opzet van het systeem in de H₂-bus.

hun levensduur circa 5.000 uur. Bussen ongeveer 
5.000 per jaar. Bussen nemen een �ink deel van het 
openbare vervoer in de steden voor hun rekening. 
Een dieselmotor heeft een rendement van circa 
35 procent. Een stadsbus haalt door het vele remmen 
en weer optrekken op zijn best maar 20 procent. Een 
brandstofcel komt wel aan 50 procent. Het is duidelijk 
dat in zware voertuigen met veel draai-uren het 
rendement veel belangrijker is dan bij een incidenteel 
gebruikte personenauto. Transitie bij mobiliteit kent 
eigenlijk maar twee afdoende vormen: accu-elek-
trisch of brandstofcel-elektrisch. Natuurlijk, er zijn ook 
bussen die op groen gas rijden. Dan blijft de uitstoot 
van stikstofoxyden NOx en �jnstof een probleem. En 
�jnstof is het asbest van de toekomst; dat is inmiddels 
een groot probleem aan het worden.'
Verschillende snelheidsbeperkingen op de snel-
wegen vinden hun oorsprong in het terugdringen 
van geluidsoverlast en �jnstof. NOx ontstaat ook bij 
verbranding van waterstof. De hoge temperatuur van 
de vlam is daar debet aan. Bij de brandstofcel blijft de 
temperatuur laag waardoor er naast waterdamp geen 
andere verbrandingsproducten ontstaan.
Een waterstofbus is eigenlijk een accugevoede bus 
waarbij de accu vanuit de brandstofcel wordt (bij)-
geladen. Hendriks rekent voor: 'Een bus heeft circa 
1 kWh/km nodig. In het interlokale verkeer wordt 
3 km/h afgelegd. In de stad zakt dit naar 18 km/h. 
Onze brandstofcel levert 30 kW bij 300 V DC aan de 
accu. De beide elektromotoren voor de aandrijving 
hebben een gezamenlijk vermogen van 260 kW. Dit 
vermogen maakt dat de bus zich vlot in het verkeer 
kan bewegen. Gelukkig wordt dit vermogen niet per-
manent afgenomen. Is de bus eenmaal op snelheid 
dan is nog maar een enkele kW's nodig.'
Een belangrijk aspect is dat de energie die bij het 
wegrijden in de snelheid wordt gestopt bij het afrem-
men kan worden terug gewonnen: 50 procent van de 
in de snelheid aanwezige arbeid komt weer terug in de 
accu waarbij de motoren tijdens het afremmen even als 
generator draaien. Dat er verlies optreedt heeft vooral te 
maken met het feit dat de verkeerssituatie soms sterker 
afremmen noodzakelijk maakt. Dat gebeurt mechanisch 
waarbij geen energie terugwinning wordt gerealiseerd.

van het waterstofgas een probleem. De waterstofmo-
leculen zijn zo klein dat ze bij een stalen tank door de 
staalmantel langzaam kunnen weglekken. Kunststof 
vaten met een zeer dichte mantel lossen dit probleem 
op. Waterstof blijft ook bij hoge druk een gas. De 
opslag gebeurt in robuuste kunststofvaten bij drukken 
van 350 en 700 atmosfeer.Bij de andere methode om 
waterstofgas te produceren vormt aardgas de grond-
stof. In principe is dit methaan CH4. Door het kraken 
van aardgas worden de H-ionen vrijgemaakt van het 
koolstof atoom. Als hiervoor biogas wordt toegepast, 
wordt de waterstof duurzaam geproduceerd. Immers, 
biogas maakt deel uit van de korte koolstofketen en 
belast de atmosfeer niet met extra CO2. Hierbij wordt 
eenzelfde constructie toepast als het terug leveren van 
elektriciteit aan het net. Op enige plaats in Nederland 
wordt biogas in het aardgasnet gestort, op een andere 
plaats kan dan eenzelfde hoeveelheid gas aan het net 
worden onttrokken.

Hymove
De onderneming Hymove bouwt vanuit H2-brand-
stofcellen complete elektriciteit leverende eenheden. 
Theo Hendriks, CEO van Hymove, heeft het project van 
de waterstofbus getrokken die op dit moment op 
één van de lijnen van streekvervoerder Syntus op de 
Veluwe rijdt.
Hendriks: 'Waterstofmobiliteit wordt gepromoot door 
de Europese Commissie. Niet vreemd als je bedenkt 
dat binnen Europa grote delen zeer dicht bevolkt zijn. 
De luchtkwaliteit wordt een steeds belangrijker punt 
van aandacht. Verbrandingsmotoren zijn nu eenmaal 
niet onberispelijk schoon. Auto's rijden tijdens 
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'Een waterstofcel heeft als 'afval' waterdamp en 
warmte. De warmte wordt in de winter gebruikt om 
de bus te verwarmen. Dit geeft de waterstofbus een 
voordeel ten opzichte van de elektrische bus waar 
in de winter op een of andere manier in verwarming 
moet worden voorzien. Vanuit de accu verwarmen 
beperkt de actieradius te veel', geeft Hendriks aan.
De elektrische opzet van de H2-bus is in grote lijnen 
eenvoudig. De waterstof wordt in de cel met een 
vermogen van 30 kW, bestaande uit vier in serie-ge-
schakelde eenheden van 75 V, omgezet in elektriciteit 
waarmee de accu wordt opgeladen. Vanuit de accu 
worden de motoren via het 'gaspedaal' gevoed.

De waterstofcel
Bij de waterstofcel gebeurt precies het tegenoverge-
stelde als bij de waterstofproductie. De energie die 
bij de waterstofproductie moest worden toegevoerd 
komt in de waterstofcel weer vrij in de vorm van 
elektriciteit: 2 H2 + O2  2 H2O
De waterstofcel vertoont grote gelijkenis met de elek-
trolyser. Een anode en een kathode, gescheiden door 
een membraan. Aan de anodekant wordt waterstof 
toegevoerd, aan de kathodekant lucht waaruit de 
zuurstof de activiteit ontwikkelt. Via de uitwendige 
stroomkring trekt de kathode aan de vrijgekomen 
elektronen aan de anodekant. 

Ondersteuning overheid
Senior-adviseur bij de gemeente Arnhem, Marc de 
Kroon: 'Van oudsher is Arnhem altijd de spil geweest 
van het elektrotechnische gebeuren in Nederland. 
Nog steeds wordt het landelijke hoogspanningsnet 
vanuit Arnhem aangestuurd. Minder bekend is het 
feit dat Arnhem ook de spil is in de Nederlandse 
waterstofeconomie. Op het bedrijventerrein Kleefse 
Waard is een groepje ondernemingen geconcen-
treerd die, allemaal vanuit hun eigen specialisme 
elkaar aanvullen rond de waterstoftechnologie. De 
gemeente Arnhem zet zich volledig in om eventuele 
drempels te verlagen of weg te nemen.'
De onderneming NedStack vervaardigt brandstof-
cellen voor H2 gebaseerd op membraantechniek en 
bouwt deze samen in zogenaamde stacks (stapels).

'Als er geen tankstations zijn 

stappen potentiele gebruikers 

niet op  waterstof over'

HyMove past vier van deze stacks toe om er een 
elektriciteit producerende eenheid van te maken die 
zuigend past in de verdere elektrische uitrusting van 
de H2-bus. Inmiddels bieden twee Poolse bussen-
bouwers, Solbus en Ursusbus, bussen met HyMove-
technologie op de markt aan. Tenslotte produceert 
HyGear de waterstof voor de bus.
De Kroon: 'We hebben hier in Arnhem al een tijdelijk 
waterstof-tankstation. Nu zijn we bezig een meer 

de�nitief station te 
bouwen. Je loopt 
daarbij tegen een kip/
ei-probleem aan. Als er 
geen H2-afnemers zijn 
heeft een tankstation 
geen nut. Als er geen 
tankstations zijn stap-

pen potentiele gebruikers niet op deze brandstof 
over. Het is onder meer mijn taak om dit dilemma 
op te lossen. Arnhem heeft veel voor op andere 
gemeenten. De afdeling bouwtoezicht en de brand-
weer hebben beide veel kennis van H2 waardoor de 
vergunningverlening behoorlijk wordt gestroom-
lijnd. Pit Point uit Utrecht bouwt nu een H2-station 
op het terrein van HyGear.'

Stationaire opstelling
Bij een overmaat aan opgewekte elektriciteit van 
een pv-installatie is de techniek inmiddels zover dat 
de overtollige energie in de vorm van waterstof kan 
worden opgeslagen. Een uitkomst als ooit aan de 
levering van elektriciteit aan het net beperkingen 
worden opgelegd. Een elektrolyser, al volop in de 
markt verkrijgbaar, produceert waterstof uit water 
met behulp van elektriciteit. Opslag van waterstof is 
geen probleem meer. Een eenvoudige brandstofcel 
zet waterstof weer om in elektriciteit (DC). Mogelijk 
kan de convertor van de pv-installatie de spanning 
weer omzetten geschikt voor het 230 V AC-huisnet. <De brandstofcel in de bus levert 30 kW bij 300 V DC aan de accu.

Het systeem van de H₂-bus is in grote lijnen eenvoudig. De waterstof wordt in de cel 
met een vermogen van 30 kW, bestaande uit vier in serie-geschakelde eenheden 
van 75 V, omgezet in elektriciteit waarmee de accu wordt opgeladen. Vanuit de accu 
worden de motoren via het 'gaspedaal' gevoed.

FC-systeem

H2-vulpunt

hoogspanningskabels, gebundeld

2 x afblaasleiding, drukloos, 12 mm

hogedrukleiding, max 350 Bar, 10 mm

lagedrukleiding, max 10 Bar, 12 mm

De leidingen zijn niet op schaal.

airco

batterijpakketten

waterstofcillinders
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