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Missie:                                                                                                                       
Het door gebundelde krachten versneld invoeren van de waterstofeconomie. 

Doel: 1.                                                                                                                        
Het focussen op de verdere ontwikkeling van waterstof technieken tbv koken, stoken, 
industrie, varen, vliegen en rijden. 

Doel:  2.                                                                                                                      
Het voorkomen van verkeerde investeringen en daardoor het vermijden van 
verspilling van financiële middelen aan ontwikkeling van allerlei verschillende nog uit 
te vinden technieken. 

Doel: 3.                                                                                                                       
Het uitsluiten van CO2 uitstotend energiegebruik voor de, in doelstelling 1 genoemde 
activiteiten. 

Doel: 4.                                                                                                                       
Het betaalbaar houden van de energietransitie voor burgers en bedrijven door 
samenwerking van alle actoren binnen het bereik van waterstof kennis en productie. 

Inleiding: 

Kijkend naar de ontwikkelingen rond de energietransitie ben ik voor mijzelf tot de 
conclusie gekomen dat er in dit proces een oneindige versnippering van technische 
kennis is ontstaan waarbij er veel geld wordt geïnvesteerd in allerlei ideeën, die 
achteraf slecht uitvoerbaar zijn en vaak onvoldoende rendement opleveren om 
bestaansrecht te verwerven. Dit zou allemaal veel efficiënter kunnen door de krachte 
te bundelen in een duidelijke richting en verdere ontwikkeling van een al bestaande 
techniek. De vele kennisdragers op dit gebied zouden door samenwerking kunnen 
zorgen voor een versnelling van de totstandkoming van de waterstof economie.    
Juist door deze samenwerking zou een efficiënte inzet van financiële middelen 
kostenbesparend werken en een energietransitie voor burgers en bedrijven 
goedkoper kunnen maken. Dat hiermee een enorm economisch belang ontstaat zal 
niemand ontkennen en het vraagt enorm leiderschap en moed om dit pad op te 
gaan. 

Aanleiding: 

Als basis van het bovenstaande idee is sinds 2002 het mijn al jarenlange overtuiging 
dat waterstof dé oplossing is voor het ontwikkelen van een emissie loze samenleving. 
In de aanloop daar naartoe zal in het begin nog gebruik gemaakt moeten worden van 
CO2 uitstotende technieken die daarna gaandeweg door verschillende nieuwe 
technieken kunnen uit-faseren. Om een beeld te schetsen van (on)mogelijkheden 
hieronder een samenstelling van artikelen uit het internet en een krantenartikel van 
Arie Booy van het Noord Hollands Dagblad- Helderse Courant 
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 De energie ontwikkeling 

van de toekomst? 

 

Het belang ligt bij onze 

kinderen, kleinkinderen 

en verder. 

 

Afscheid van fossiele 

energiebronnen 

Maar hoe? 

Welke alternatieven zijn er? 

Welke keuzen hebben wij? 
Frans C. Klut 

april 2019 

 

Samengesteld uit diverse bronnen uit het internet. 
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Is klimaatverandering wel door de 

mens te beheersen? 
Kijkend naar de geschiedenis van de aarde kom je tot de 

conclusie dat er vele cycli van koude en warme tijden zijn 

geweest. 

  

 

Het is te gek voor woorden dat wij, ondanks alle signalen 

van vervuiling, toch bezig blijven met vervuilende 

innovaties waarbij nog steeds economische aspecten de 

hoofdredenen zijn. 

Of wij daar als mensen invloed op kunnen hebben is tot nu 

toe nog steeds niet echt bewezen. Wel ben ik ervan 

overtuigd dat wij moeten zorgen dat de huidige belastingen 

voor- en vervuiling van het milieu moeten worden 

teruggedrongen. 
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Denk daarbij aan de uitstoot van CO2, 

 

plastic vervuiling,  
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Fijnstof,  

 

Geluid en noem zo maar op. 

 

 

Het gaat er dus om dat wij met ons allen een 

bewustwordings-slag moeten maken waarbij wij, bij alles 

wat wij doen, kijken naar wat wij aan vervuiling achterlaten 

oftewel “onze ecologische voetafdruk”.  
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Een heel belangrijk onderdeel is daarbij onze 

energievoorziening tbv een leefbare samenleving waarbij 

de keuze voor die energievoorziening zeer belangrijk is.  

Het is daarbij zaak om energiebronnen, die bij gebruik, CO2 

uitstoten op termijn uit te sluiten en te vervangen door 

schone soorten van energieopwekking, transport, opslag, 

distributie en aanwending. 

In de nu nog gehanteerde theorieën wordt nog gesproken 

over warmtepompen voor lucht of geothermie. 

Er zijn tot nu toe vijf soorten warmtepompen: 

Lucht/lucht warmtepomp 
Lucht/water warmtepomp 

Bodem/water warmtepomp 
Water/water warmtepomp 

Hybride warmtepomp 

 

 

https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#lucht-lucht-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#lucht-lucht-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#lucht-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#lucht-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#bodem-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#bodem-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#water-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#water-water-warmtepomp
https://warmtepompplein.nl/warmtepomp-werking/warmtepomp-soorten/#hybride-warmtepomp
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Principewerking van een warmtepomp op lucht. 
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Toepassing van Geothermie 
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Allen storingsgevoelige, kostbare en ook mogelijk toch ook 

schadelijke vormen van warmtebronnen. Dit vanwege de 

geluidsbelasting en de nog niet voldoende onderzochte 

effecten van temperatuurswisselingen in onze bodem tgv. 

het op en neer pompen van verschillende temperaturen.  

Daarnaast is een geothermische warmtebron eindig met 

een houdbaarheids- duur van ongeveer 60 jaren.  

En dat, brengt mij op het bedenken van alternatieven voor 

koken en stoken. 

De huidige trend is dat wij allemaal van het gas af moeten, 

een gedachte die is ingegeven door de gevolgen zoals die 

zich in Groningen hebben gemanifesteerd en de ook op 

termijn eindigheid van deze voorraad.  

Er doken daardoor allerlei alternatieven op die wel werkten, 

maar allen op zich weer aparte investeringen met zich 

meebrachten terwijl dit een versnippering aan financiële 

inspanningen met zich meebracht waardoor een duidelijke 

richting niet zichtbaar is. Is er dan geen andere oplossing? 

Ja, zeker wel. 

De ontwikkeling van waterstof technieken gaat razendsnel 

en steeds meer mogelijkheden worden zichtbaar. Daarom 

neem ik u graag mee in deze ontwikkeling. 
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Wat is waterstof? 

Waterstof is een gas dat bestaat uit louter 
waterstofmoleculen. Chemici schrijven waterstof als H2 
omdat het gas uit moleculen van 2 waterstofatomen 
bestaat. In de natuur op aarde komt waterstof nauwelijks 
voor. Maar dat is op de zon wel anders, maar liefst 91% van 
de zon bestaat uit waterstof! 

 

Waterstof is lichter dan lucht, en daarom werd het in het 
verleden veel gebruikt om ballonen en zeppelins  te laten 
zweven. Aan de andere kant is waterstof ook zeer 
brandbaar. In de praktijk bleek de combinatie zeppelin-
waterstof daardoor geen goede. 
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De brandbaarheid van waterstof maakt het echter prima 
geschikt als energiedrager. Voor de komst van ons 
Gronings aardgas werd al gekookt en verwarmd op 
“stadsgas”, een mix van waterstof gemixt met andere 
gassen. 

Het grote voordeel van waterstof is dat het een puur gas is, 
het bestaat alleen maar uit waterstofatomen. Hierdoor 
komen bij het gebruik van waterstof geen schadelijke 
gassen vrij zoals CO2. Het enige dat vrij komt is zuurstof en 
water. 

AkzoNobel en Gasunie werken aan een gezamenlijke 
investering in een 20 MW-elektrolyser in het 
industriecluster Delfzijl, waarbij groene stroom wordt 
omgezet in waterstof om de vraag naar emissievrije 
waterstof in het gebied aan te pakken. Deze vraag heeft 
betrekking op de industrie en de mobiliteit. AkzoNobel zal 
uitgebreid onderzoek en testen uitvoeren om te bepalen 
welke elektrolysetechniek het meest geschikt is voor de 20 
MW-faciliteit. Verder zal Gasunie een basis van ontwerp 
(BoD) voor de infrastructuur ontwikkelen. Deze studie 
omvat een BoD voor zowel waterstof als zuurstof. Hierdoor 
zal de productie steeds efficiënter en goedkoper kunnen 
worden.  

Waterstof wordt ook wel de ‘ energie van de toekomst’ 
genoemd. Dat komt doordat waterstof milieuvriendelijk 
gemaakt kan worden uit zon, getijde of windenergie, je het 
goed kan opslaan en dat het veelzijdig gebruikt kan 
worden. Zo kom je waterstof als energiedrager al tegen 
bij  auto’s bussen,  boten, vrachtwagens en zelfs fietsen.  

Als grondstof is waterstof minder bekend maar het wordt al 
heel lang toegepast. Als grondstof bij productieprocessen 
in de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van 
kunstmest en kunststof. Ter illustratie: er wordt in 
Nederland jaarlijks maar liefst 8 miljard m3 waterstof 
geproduceerd als grondstof voor de industrie. 
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Bovendien kan waterstof, met niet al te ingrijpende 
aanpassingen, gebruik maken van de ondergrondse 
infrastructuur van gasleidingen die nu voor aardgas 
gebruikt worden. Hierdoor ligt er al een heel ondergronds 
distributienetwerk voor waterstof klaar! 

 

 

Deze voordelen geven de gedachten rond de 
transitievraag-stukken een voorsprong als het gaat om de 
ontwikkeling van alternatieven voor koken, stoken, verkeer, 
transport en industrie 
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Ook op het gebied van verkeer en transport zijn er al 
razend snelle ontwikkelingen.  

In de toekomst kan een 
brandstofcelauto, die op 
waterstof rijdt, ook dienst 
doen als een 
energiecentrale. De TU Delft 
start een proef om huizen 
en kantoren te voorzien van 
elektriciteit uit een auto. 

 

Kijkend naar de hybride en volledig elektrische auto’s zijn 
er nog de bezwaren van de milieuonvriendelijke fabricage 
van accu’s die na einde gebruik ook nog weer ontmanteld 
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moeten worden met ook weer een belasting voor het 
milieu. 

Eén lichtpuntje in deze ontwikkeling is, dat een elektrische 
auto redelijk eenvoudig is om te bouwen voor aandrijving 
op waterstof. Daarvoor moeten dan de accu’s verwijderd 
worden en vervangen door een waterstof tank en een 
brandstofcel die van de waterstof weer elektriciteit maakt 
voor de al reeds aanwezige elektromotor(en).  

Er zijn zelfs al technieken in ontwikkeling om brandstof 
auto’s om te bouwen naar waterstoftractie. Daarom zie ik 
de huidige elektrische autotechnieken als tussenstappen 
naar de overgang van fossiele naar waterstof tractie. Dat 
zal op de lange termijn ook gelden voor scheep- en 
luchtvaart en de aanleg van warmtenetten, nu nog gevoed 
door geothermie, maar op termijn gevoed door 
warmtekrachtstations op waterstof. Hoe komen wij dan aan 
zoveel waterstof om dit allemaal mogelijk te maken? 

 

Op dit moment wordt steeds meer elektriciteit opgewekt 
door wind- en zonne-energie. Door de grote toename in 
aanbod moet er worden geïnvesteerd in verhoging van de 
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fabricage-en de transportcapaciteit. Daarnaast het creëren 
van opslag voor waterstof tbv gebruik voor verkeer en 
transport, energievoorziening voor fabrieken en bedrijven 
alsmede de voorzieningen voor koken en stoken voor onze 
woningen. De echte omwenteling naar de waterstof 
economie zal ervoor zorgen dat, nu nog alternatief 
genoemde vormen van energie, zoals biovergassing van 
kolen, afval en hout, die allen nog CO2 produceren, komen 
te vervallen. 

Ondanks al deze genoemde voordelen van een 
waterstofeconomie is er ook nog op de zeer lange termijn 
uitzicht op de techniek van kernfusie en ionentechniek die 
op dit moment nog in de eerste ontwikkeling zijn.  

Naast al deze ontwikkelingen zijn de sociaal 
maatschappelijke aspecten een behoorlijke horde die wij 
als samenleving moeten nemen. Al in 2001 wees ik op de 
voetangels en klemmen die er aan een klimaatakkoord vast 
zitten, en die wil ik u nu ook niet onthouden. 
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Duurzaamheid gezien door een 
sociaal maatschappelijke bril. 
                
In verschillende gremia pleitte ik al heel lang voor het 
meenemen van de sociaal-maatschappelijke aspecten van 
de duurzaamheidsrace en dat, naast alle noodzaak om te 
werken aan het klimaat en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen, er effecten zijn die ervoor zorgen dat mensen 
die moeten rondkomen van een minimum inkomen of zelfs 
minder, de milieurace financieel niet kunnen bijbenen.  
Vaak kom ik bij mensen die nog gewone gloeilampen 
gebruiken omdat deze goedkoop in de aanschaf zijn en de 
prijs voor een Ledlamp nog steeds voor hen één of twee 
dagen eten vertegenwoordigt.  
Veelal gaan verbeteringen tbv het milieu gepaard met 
behoorlijke prijsverhogingen en/of extra belastingen. Dat 
zorgt voor een onbedoelde maar toch zich ontwikkelende 
tweedeling in de samenleving "zij die het kunnen betalen 
en zij die dat niet kunnen".   
Blije verhalen over bezuinigingen tbv het milieu gaan aan 
deze mensen voorbij omdat zij al grote moeite hebben met 
overleven. Ik denk dat dit één van de grotere problemen 
wordt, gezien wereldwijd en dus ook in Nederland en Den 
Helder grote en groeiende aantallen mensen onder de 
minimum inkomensgrens komen te leven. Onbegrijpelijk 
als wij dit afzetten tegen de groeiende economie waarvan 
eigenlijk toch iedereen een graantje van mee zou moeten 
kunnen pikken. 
Als wij er niet in slagen om ook deze mensen te betrekken 
bij de bewustwording inzake milieu en klimaat, zal dat een 
sterk remmend effect hebben op het behalen van het 
gewenste resultaat zoals in Parijs afgesproken.  
Dit betekent dat wij bij alle maatregelen inzake 
milieuverbeteringen zullen moeten nadenken of deze wel te 
volgen zijn door de minima en hoe het mogelijk wordt om 
ook voor hen “betrokkenheid” te realiseren.  
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Ook in de voorlopig nog onofficiële “Werkgroep Duurzaam 
Den Helder” pleit ik er al lang voor om dit item als 
permanent punt op de duurzaamheidsagenda agenda te 
houden. 
Alle ideeën voor milieumaatregelen zouden langs de 
financiële lat gelegd moeten worden en daar waar nodig 
aangevuld met voorstellen om de milieuparticipatie zo 
groot mogelijk te krijgen.  
 
Door in alle beleidsterreinen een sociale milieuparagraaf op 
te nemen zou bij het nemen van maatregelen op 
milieugebied steeds kunnen en moeten worden gekeken 
welke sociaal maatschappelijke problemen er kunnen 
ontstaan voor de minima bij beleidsmaatregelen en hoe 
deze problemen opgelost kunnen worden. Daar waar wij 
energiebesparings-maatregelen propageren en deze vanuit 
de overheid stimuleren, gaat dit vaak gepaard met extra 
kosten die door de inwoners, wel betaald kunnen worden, 
maar niet door onze, tot de minima behorende, inwoners.  
 
Echter voor de minima, die slechts in hun basisbehoeften 
kunnen voorzien zijn de aanschaf van energiezuinige 
apparaten, gezonde voeding en nemen van 
energiebesparende maatregelen, door de prijs barrière, 
onbereikbaar.                
Binnen het armoedebeleid zou meer aandacht moeten zijn 
voor participatie van de minima in het terugdringen van 
CO2  uitstoot, ecologisch verantwoord leven en verdere 
aanpak van vraagstukken die wij nog tegen zullen komen. 
Zeker mensen met een minimuminkomen kunnen vaak heel 
inventief zijn in het bedenken van simpele oplossingen 
voor complexe milieuproblemen. Het gaat er om deze 
groep mensen een duwtje in de rug te geven bij het starten 
met energiebesparing. Wij zijn in Den Helder al bezig om 
een koppeling te maken tussen milieu- en armoedebeleid. 
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Het is dus echt noodzakelijk om de energietransitie zo 
economisch mogelijk te maken door een duidelijke focus te 
leggen op investeringen in een waterstof economie. 
 
WG 

Frans C.Klut 
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Helderse Courant 29 mei 2019                          
De Noordkop heeft profijt van waterstof          

Arie Booy 29-05-2019

 

De offshorehaven van Den Helder is de grootste civiele haven van de regio. Archieffoto 

Nederland staat voor een uitdaging, meldde de regering vorig jaar. De 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, dient rap te 
worden afgebouwd. Niet alleen omdat die stoffen eindig zijn, maar ook 
vanwege het milieu. Voor de havens van de Noordkop betekent dat ook 
een omschakeling. Zeker voor de offshorehaven van Den Helder die nu 
nog afhankelijk is van werk in olie en gas.   Gas wordt minder belangrijk, 
maar in de havens moeten de schoorstenen blijven roken. Waterstof is 
een belangrijke oplossing voor het energieprobleem als aardgas 
verdwijnt. Die mening heeft D66-raadslid Frans Klut uit Den Helder 
uitgedragen tijdens de Regionale Energie Strategie bijeenkomst in 
Hoorn. Hij krijgt bijval van energiekopstukken als NAM-directeur Johan 
Atema.                                                                                                 
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Tempo                                                                                                                                
Het tempo waarmee de transitie van olie en gas naar meer duurzame 
energie verloopt is cruciaal voor werkgelegenheid in de regio. Er wordt 
veel werk aan windenergie verwacht, maar dat duurt nog een paar jaar. 
Het Helderse havengebied is in staat om een belangrijke rol te spelen in 
de energietransitie vindt Port-directeur Jacoba Bolderheij. In de strategie 
voor de op komst zijnde omschakeling maken zij en mede-directielid 
Kees Turnhout daar al volop plannen voor. Eerder dit jaar was NAM-
directeur Johan Atema in de stad om zijn duit in het zakje te doen.  

 

Urgentie                                                                                                                        
Atema zei toen onder meer: „Nu er al steeds minder gas uit het 
Groningen-veld mag worden geproduceerd, is de NAM bezig om zich te 
heroriënteren als energiebedrijf. Er wordt onder meer gekeken naar 
waterstof en geothermie. Binnen twee tot drie jaar gaat industriële 
geothermie plaatsvinden.” De urgentie van de NAM is zeker niet minder 
geworden sinds vorige week een nieuwe, zeer heftige aardbeving, 
Groningen deed schudden op zijn grondvesten. Raadslid Frans Klut 
vindt dat zijn collega’s in Den Helder ook wel eens wakker geschud 
mogen worden: „Ik was het enige Helderse raadslid dat aanwezig was 
tijdens de bijeenkomst voor de Regionale Energie Strategie”, vertelt Klut.                                                                                    
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Hij vervolgt: „Daar werd voor de noordelijke regio’s van onze provincie 
de stand van zaken voorgelegd waarbij duidelijk werd dat er nog veel te 
weinig kennis aanwezig is om gemeenteraden en colleges goed 
gewogen besluiten te laten nemen.  

Wij hebben dus nog een hele slag te maken als het gaat om 
kennisverbreding en bewustwording inzake de energie- en 
milieustrategie. In Hoorn was een grote hoeveelheid raadsleden 
aanwezig, maar helaas was ik de enige vertegenwoordiger uit Den 
Helder.” 

Waterstof is geen energiebron, zoals zon, wind of aardgas, maar een 
energiedrager. Voordat het benut kan worden, dient het geproduceerd te 
worden. Door middel van een techniek die elektrolyse heet, is het ook 
mogelijk om waterstof te winnen uit water. Daarnaast kan het gemaakt 
worden uit de elektriciteit van windmolens en zonnepanelen. Het 
voordeel van waterstof is dat het, net als aardgas, vrij eenvoudig is op te 
slaan en te vervoeren. 

En daar komt de expertise van de NAM om de hoek kijken. Atema: „Wij 
hebben de infrastructuur en de knowhow om dit proces te verzorgen.” De 
leidingen die nu gebruikt worden om gas van zee naar land te voeren, 
kunnen ook benut worden voor het transport van waterstof redeneert 
Atema. Het feit dat zijn bedrijf een groot behandelstation op Oostoever in 
Den Helder heeft, maakt de Noordkop ook tot één van de kernlocaties 
van de energiegigant. Frans Klut ziet ook veel mogelijkheden voor zijn 
stad om in te spelen op het proces van energietransitie. Afgelopen jaar 
hield hij al een pleidooi in de gemeenteraad tot meer actie op dit gebied, 
maar resultaat bleef uit. 

Klut: „Naar mijn mening moeten we ook in 
Den Helder nog een slag maken om 
deelname aan de Regionale Energie 
Strategie tussen de oren te krijgen van zowel 
raad als college. Het is daarbij jammer dat de 
werkgroep duurzaam Den Helder nog steeds 
niet verder is gekomen dan een 
idealistenclubje. De groep heeft geen officiële 
status ondanks de absolute urgentie die er is 
voor de klimaatproblematiek. Tot mijn 
blijdschap werd er tijdens de bijeenkomst in 
Hoorn positief op mijn waterstof-ideeën 
gereageerd.  
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Al jaren draag ik uit dat de waterstoftechniek zich in een zeer hoog 
tempo ontwikkelt waardoor sommige investeringen in bijvoorbeeld bio, 
gas, geothermie of warmtepompen wellicht overbodig worden. Eigenlijk 
is er niets nieuws onder de zon, want dit hebben wij eerder meegemaakt 
toen wij overschakelden van kolengas naar aardgas.  

In Groningen was in 1956 al sprake van stadsgas waar toen waterstof 
werd bijgemengd. Het focussen op de snelle ontwikkeling van de 
waterstoftoepassingen kan voorkomen dat er onnodig geld verspild 
wordt aan onderzoek en ontwikkeling van allerlei andere energie 
technieken.’’ 

,,In Hoorn viel het me op dat een aantal vertegenwoordigers uit de regio 
het plaatsen van windturbines op de Razende Bol wel zagen zitten. Dat 
zette mij aan tot fel verzet en na een stevig betoog kon ik dit rampzalige 
tij keren. Ik hoop toch dat ik bij volgende bijeenkomsten ik niet meer de 
enige uit Den Helder zal zijn”, besluit de raadsnestor. 

Arie Booy 
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Helderse Courant 05 juni 2019 

 

 


