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Gasunie: een energie-infrastructuurbedrijf



De ideale energiedrager

• Schoon (geen CO2/fijnstof/NOx/…)

• Duurzaam 

• Betaalbaar

• Altijd beschikbaar (24/7)

• Makkelijk op te slaan en te transporteren

• Minimale impact op omgeving (grondgebruik, zeegebruik, schaarse materialen)

• Gemakkelijk en comfortabel gebruik

• Grootschalig en kleinschalig inzetbaar

• Snel (om) te bouwen

• Efficiënt

• Veilig



Systeemdenken

• Integrale blik over alle sectoren, alle energiedragers en schaalnivo’s

• Gebruik de specifieke kracht van iedere energiedrager

https://youtu.be/_yYbF5omHGI
https://youtu.be/_yYbF5omHGI


Waar is waterstof goed in?

• Compacte schone energiedrager

• Opslag en transport zijn goedkoop en grootschalig mogelijk

• Hergebruik/ retrofit bestaande assets is makkelijker/goedkoper dan 
nieuwbouw

1 waterstof 
caverne kan 
evenveel energie 
opslaan als 24 
miljoen Tesla 
Powerwalls

Opslag in caverne 
is 1000 keer 
goedkoper als accu

1 waterstofleiding kan 
evenveel energie vervoeren 
als 8 hoogspanningslijnen

Transport per waterstofleiding 
is tot 20 keer goedkoper als 
elektriciteit

Huidige gascapaciteit is groot:
NL gasnet: 350 GW
NL E-net: 20 GW



Wat kan waterstof in de industrie?

• Nu al grote inzet als grondstof (kunstmest, raffinage)

• Vooral voor hoge temperaturen (>600°C) weinig alternatief

• Retrofit met waterstof: alleen brander vervangen…

• Halen klimaatdoelen: grote stappen in CO2-reductie zijn noodzakelijk!

Foto lab DNV GL



Wat kan waterstof voor elektriciteit doen?
• Waterstof helpt het elektriciteitssysteem: integratie wind en zon

• “Dunkelflaute”: meerdere periodes van 1-2 weken met nauwelijks wind/zon

• Accu’s en waterkrachtopslag houden het maar 4-12 uur vol, goed voor de snelle (dag-nacht) 
fluctuaties, niet voor de dunkelflaute

• Klimaatakkoord: in 2030 is er al 17 TWh CO2-vrije afroepbare elektriciteit nodig



Wat kan waterstof in de mobiliteit?

Nikola waterstof vrachtwagen:
• 800-1200 km bereik
• 10-15 minuten tanktijd
• 2 x meer vermogen als diesel



Wat doet Gasunie met waterstof?

• Gasunie biedt waterstofinfrastructuur 
aan, en verbind vraag en aanbod
• Waterstofbackbone: 5-29 GW voor 1,5 

miljard €, hergebruik leidingen, verbinding 
van de 5 grote industriële clusters in 2030 
mogelijk (1100 km leiding)

• Waterstof cavernes (HyStock)
• Elektrolyse: met partners werken aan 

concrete voorstellen voor het opschalen van 
elektrolyse om de ontwikkeling van 
grootschalige groene waterstof te 
versnellen

• Gasunie wil de marktontwikkeling van 
waterstof bespoedigen



Waterstof in de toekomst…

• Hard werken, doen!



Dank voor uw aandacht!


