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Management samenvatting  
 

De transportwereld is een groeiende, maar ook erg vervuilende sector. Om de 

klimaatverandering tegen te gaan zijn er in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 harde 

afspraken gemaakt met betrekking op de uitstoot van CO2 voor transport. In 2030 moet er 

een CO2 reductie zijn van 49% ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de gehele 

transportsector volledig emissie vrij zijn.  

 

Op dit moment rijdt vrijwel de gehele sector nog op diesel. Er moet dus verandering komen 

om ook na 2050 te kunnen voldoen aan de grote vraag naar transport. Dit onderzoek is 

gericht op hoe er een start gemaakt kan worden met zero emission voor de lange afstand 

wegtransport, specifiek gefocust op de corridor Amsterdam – Parijs. Er is onderzoek gedaan 

naar de energiedragers elektrisch, waterstof en naar de tussenstap van biobrandstof. De 

hoofdvraag luidt als volgt: ‘welke ontwikkelingen en veranderingen zijn er nodig voor de 

alternatieve energiedragers om een start te kunnen maken met zero emission voor lange 

afstand wegtransport op de corridor Amsterdam – Parijs?’  

 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie scenario’s en om het concreet te maken is er een case 

opgesteld. De case bevat drie vrachtwagens, waarvan elke vrachtwagen wekelijks twee keer 

naar Parijs en terug rijdt en één binnenlandsritje van 300 kilometer doet. Aan de hand 

hiervan zijn de kosten, reistijden, investeringen en veranderingen voor het transportbedrijf 

opgesteld als de overstap naar zero emission gemaakt wordt.  

 

Het eerste scenario is het High – Low – No scenario. Na diesel (High), wordt er een 

tussenstap gemaakt met biobrandstoffen (Low) voordat er volledig zero emission gereden 

wordt (No). De tussenstap van diesel naar biobrandstoffen is twijfelachtig. Biodiesel heeft 

een onzekere CO2 besparing door onbekende indirecte invloeden op het landschap bij de 

productie van biodiesel. HVO100 is daarentegen gemaakt van certificeerde afvalstoffen en 

heeft daardoor een betrouwbare CO2 reductie Well – to – Wheel (WTW) van 89% ten 

opzichte van diesel. De prijs van HVO100 ligt gemiddeld per liter wel 20 cent hoger dan 

diesel en de beschikbaarheid is onduidelijk want het is afhankelijk van de hoeveelheid 

afvalstoffen. HVO100 is duurder dan diesel en zal in 2050 alsnog moeten verdwijnen omdat 

er nog steeds CO2 uitstoot is. Met deze kennis en de onzekere beschikbaarheid van 

HVO100 adviseren wij om alleen HVO100 te gebruiken als de klimaatdoelstelling van 2030 

niet gehaald kunnen worden, anders is het beter om de extra kosten van HVO100 ten 

opzichte van diesel te investeren in zero emission.  

 

Het tweede scenario is het High – No scenario, diesel naar batterij elektrisch. De techniek 

van elektrisch rijden is al erg ver. Met de doelstellingen om de stadslogistiek van de 30 á 40 

grootste gemeente van Nederland zero emission te maken zijn de eerste elektrische 

vrachtwagens al op de markt. De beste variant is nu de Volvo FL Electric, met een 

actieradius van 300 kilometer en oplaadtijd van 2 uur bij een snellader. Een start maken met 

elektrisch kan nu het beste gebeuren met eigen laadpalen. Het nog beperkte bestaande 

netwerk van oplaadpalen is er duur en zorgt voor hoge kosten. Eigen laadpalen bij het 

bedrijf, bij de klant en eventueel op de route is voor nu de goedkoopste optie.  
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De Tesla Semi is kijkend naar de toekomst een veelbelovende vrachtwagen met een 

actieradius van 800+ kilometer en een oplaadtijd van 30 minuten bij een 2 mW oplader. 

Deze opladers worden nu ontwikkeld door het CharIn initiatief. Het CharIn initiatief is een 

grote samenwerking van auto- en vrachtwagenfabrikanten, energieleveranciers, 

investeringsbedrijven en nog vele andere bedrijven om in Europa en Amerika een groot 

laadnetwerk op te bouwen voor auto’s en vrachtwagens. Dit initiatief met de veelbelovende 

Tesla Semi maakt elektrisch vervoer een goede optie voor de transportsector. Echter met de 

zware batterijen en het toch nog relatief lang laden adviseren wij om elektrisch vervoer voor 

stadslogistiek of nationaalvervoer in te zetten.  

 

Het derde en laatste scenario is dan High – No, diesel naar waterstof. Vanuit de gesprekken 

die gevoerd zijn en het onderzoek dat gedaan is, is duidelijk naar voren gekomen dat de 

transportsector gefocust is op waterstof voor de lange afstand. Daarnaast heeft ook de 

overheid de visie om te investeren in waterstof voor het zware transport. Waterstof 

vachtwagens die worden ontwikkeld voor het zware transport zijn de Nikola Tre en Hyundai 

Xcient. De Nikola Tre heeft een actieradius van 800 kilometer met een tankinhoud van 80 

kilogram. De Hyundai Xcient heeft een actieradius van 400 kilometer en een tankinhoud van 

32 kilogram. De Hyundai Xcient is al veel getest en zal snel op de markt komen. De 

specificaties van de Nikola Tre nog twijfelachtig, omdat het bedrijf nog geen officiële tests 

heeft gedaan waarin de beloofde actieradius wordt bewezen. Kijkend naar de stand van 

techniek is het wel mogelijk om met een tankinhoud van 80 kilogram 800 kilometer te rijden. 

 

Op dit moment is er veel onderzoek naar het efficiënter maken van de productie, transport 

en opslag van waterstof. Er is nu nog 78% energieverlies bij de productie van waterstof en 

het opslaan en transporteren ervan is nog duur en risicovol. Hierdoor is het dus belangrijk 

dat er bij het opstarten van een waterstof corridor goede samenwerkingen zijn om de kosten 

te verdelen en verschillende specialistische bedrijven bij de samenwerking te betrekken om 

veilig te kunnen beginnen. Wij adviseren om voor de lange afstand wegtransport waterstof 

als energiedrager te gebruiken en proberen een samenwerking op te zetten tussen 

meerdere partijen verdeeld over de keten.  

 

Wat na dit onderzoek van belang is om verder te onderzoeken is welke bedrijven er nodig 

zijn om een goede samenwerking te kunnen starten. Daarnaast is het voor elektrisch rijden 

interessant om de rit- en routeplanning te onderzoeken. Eén of  twee chauffeurs en dan 

rekening houdend met het snel laden en het verslechteren van de batterij conditie als er 

krachtig wordt opgeladen. Ook is het energienetwerk niet oneindig en kan er onderzoek 

gedaan worden naar de energiecapaciteit en de mogelijkheden en beperkingen die dat met 

zich meebrengt. Verder moet zoals eerder benoemt de efficiëntie van waterstof omhoog bij 

productie, transport en opslag. Deze techniek zal zich steeds verder ontwikkelen en is 

interessant om te onderzoeken als er een start gemaakt gaat worden. Als laatste is er nog 

veel onduidelijk over de waterstoftankstation met betrekking op de capaciteit, kosten en 

regelgeving. Om een start te maken met waterstof is die kennis erg bruikbaar.   
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Voorwoord  
Vanuit het Amsterdam Logistics Program is de opdracht gekomen om te onderzoeken hoe 

een start gemaakt kan worden met het rijden op zero emission energiedragers voor lange 

afstand wegtransport. Om tot een oplossing voor dit onderzoek te komen heeft het 

Amsterdam Logistics Program haar vraagstuk bij de Hogeschool van Amsterdam gelegd. 

Vanuit de minor Future Proof Airport Seaport Logistics hebben wij een pitch opgesteld en 

zijn wij verkozen om deze opdracht uit te voeren. We hebben in het begin veel moeite gehad 

met het onderzoek omdat er heel veel onduidelijkheden en onzerkheden zijn rond dit 

vraagstuk. Uiteindelijk zijn we door feedback en wat inzichten in de goede richting gekomen 

en zijn we als groep erg tevreden over ons onderzoek en de adviezen die we hieruit 

opgesteld hebben. We willen Fred Nieland en Frances verheul erg bedanken voor de 

wekelijkse feedback en aanwijzingen tijdens de gehele onderzoeksperiode. Graag bedanken 

wij ook Thierry Verduijn en Frans van der Beek voor de opdracht en de tussentijdse 

feedback en de contacten waar wij naar zijn doorverwezen. Voor informatie over de 

technieken, kennis en visie van het rijden op zero emission energiedragers binnen de 

transportsector bedanken wij Jan de Rijk, H2Storage, Port of Amsterdam, Waterstofnet, 

SADC en H2Waste.  
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Inleiding 

De vraag naar wegtransport wordt verwacht te verdrievoudigen voor 2050 en in diezelfde 

tijdsperiode moet de transportsector vrijwel volledig zero emission zijn om de klimaatdoelen 

van Parijs te halen. Het Amsterdam Logistics Program heeft naar aanleiding hiervan 

studenten die de minor Future Proof Airport Seaport Logistics volgen gevraagd om te 

onderzoeken hoe het lange afstand wegtransport zo CO2 neutraal mogelijk kan worden 

uitgevoerd. 

 

Voor dit onderzoek is er gekozen voor de corridor Amsterdam - Parijs. Een case van 3 

vrachtwagens die wekelijks 2 keer op en neer rijden van Amsterdam naar Parijs en 1 

binnenlands ritje van 300 kilometer. Aan de hand van verschillende scenario’s zal er 

gekeken worden wat de meest haalbare optie is naar de overstap tot zero emission. 

 

Als eerst zal er een beeld worden geschetst van de huidige situatie (hoofdstuk 1), er zal 

worden ingegaan op de huidige technieken omtrent het gebruik van dieselmotoren. De case 

over de corridor Amsterdam - Parijs zal ook worden beschreven evenals de (klimaat) doelen. 

Het eerste scenario, de High – Low - No, zal worden beschreven in het hoofdstuk over 

biobrandstoffen (hoofdstuk 2), waarbij de huidige technieken hiervan worden onderzocht. 

Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de trends en ontwikkelingen van onder andere 

HVO. Een overzicht van de benodigde investeringen, invloed van de stakeholders en 

veranderingen voor het transportbedrijf zal in dit hoofdstuk ook aan bod komen. De overstap 

naar elektrisch (hoofdstuk 3) is het tweede scenario, High - No, dat zal worden onderzocht. 

Hierbij worden de huidige technieken en infrastructuur van het elektrisch laden beschreven, 

hierbij wordt er ook gekeken naar de huidige elektrische vrachtwagens op de markt. De 

Volvo FL Electric en Tesla Semi zullen vervolgens worden toegepast op onze case, met als 

uitkomst de kosten en transporttijden. Verder in het hoofdstuk wordt de impact van de 

transportbedrijven beschreven, de toekomstige ontwikkelingen en invloed van de 

stakeholders. Het derde en laatste scenario, High - No, zal gaan over de overstap van diesel 

naar waterstof (hoofdstuk 4) als alternatieve energiedrager. Hierbij zal er ook eerst gekeken 

worden naar de huidige techniek en infrastructuur rondom het waterstof ‘netwerk’. Verder 

zullen de ontwikkelingen van het heavy duty waterstof transport worden beschreven aan de 

hand van de Nikola Tre en Hyundai H2 Xcient. Ook zullen de benodigde investeringen, 

invloed op de stakeholders en de veranderingen voor het transportbedrijf worden besproken. 

Na het uitwerken van alle scenario’s zal er uiteindelijk een advies (hoofdstuk 5) worden 

opgesteld. 
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1. Huidige situatie 

De dieselmotor wordt standaard gebruikt bij vrachtwagentransport. Het is van belang om te 

begrijpen wat de karakteristieken van een dieselmotor zijn. In dit hoofdstuk gaan wij in op de 

huidige technieken (1.1) Ook zal onze case worden uitgelegd (1.2) en de klimaatdoelen (1.3) 

zullen kenbaar worden gemaakt. 

1.1 Huidige technieken 

In zware voertuigen wordt op dit moment vooral gebruikt gemaakt van dieselmotoren voor 

de aandrijving. Een dieselmotor is een verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor is een 

werktuig welke door verbranding energie van diesel omzet in mechanische energie. De 

eerste dieselmotor werd gebouwd in 1894, en was gemaakt door Rudolf Diesel als 

vervanging voor de stoommachine welke een rendement had van 10% (de Koster, 2015). 

 

Door veel innovatie van de dieselmotor haalt (een kleine groep) tegenwoordig een 

rendement van 50% (Autodoc, 2020). Dit rendement is echter alleen haalbaar bij grotere 

motoren in bijvoorbeeld schepen of voor generatoren. In vrachtwagens ligt dit rendement 

daardoor voorlopig lager, deze efficiënties variëren enorm per dieselmotor. In één liter diesel 

zit 10 kWH aan energie (bureau lesswatts), bij een rendement van 40% kan een dieselmotor 

uit één liter diesel dus 4 kWh aan energie halen. Bij het verbranden van een liter diesel 

ontstaat 2640 gram CO2 (Ecoscore, 2020). Voor 1 kWH energie (uit de motor) ontstaat dan 

660 gram aan CO2.  

 

Momenteel worden nieuwe vrachtwagens gebouwd met Euro 6 motoren. Deze motoren 

voldoen aan bepaalde regelgevingen over de uitstoot van bepaalde stoffen. Binnen deze 

regelgevingen is er geen limiet voor de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt. De uitstoot 

van CO2 is dus afhankelijk van de hoeveelheid brandstof die verbrand wordt en de 

hoeveelheid CO2 die hierbij vrijkomt, een schonere verbrandingsmotor zal geen effect 

hebben op die hoeveelheid CO2 als deze motor per kWh hetzelfde volume aan brandstof 

gebruikt. 

 

De infrastructuur voor het leveren van diesel is zeer uitgebreid. Op vrijwel iedere route kan 

een tankstation gevonden worden waar diesel getankt kan worden. Voor het vullen van 

vrachtwagens zijn er tegenwoordig ook snelle tankstations waar met honderd liter of meer 

per minuut getankt kan worden. Ook het leveren van diesel aan tankstations is tegenwoordig 

geen probleem. De meeste tankstation worden voorzien van brandstof welke geleverd wordt 

met vrachtwagens. 

 

Accijns op diesel worden per 2021 met 1 cent per liter verhoogd en per 2023 weer met 1 

cent per liter (Broos, 2019, 12 november). 
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1.2 Onze case/Situatie van het vervoersbedrijf 

De case is opgesteld voor een corridor Amsterdam - Parijs. Deze lange afstand route is 

gekozen omdat er in Nederland, Frankrijk en België nog geen duidelijke keuze is gemaakt 

voor zero emission. In Duitsland (Nederlands grootste exportland) heeft al duidelijk ingezet 

op het gebruik van waterstof, daarom is er gekozen voor een route door België (het tweede 

grootste exportland) en Frankrijk (het vierde grootste exportland). Gecombineerd exporteert 

Nederland meer naar deze landen dan naar Duitsland. Er wordt uitgegaan van drie 

vrachtwagens en elke vrachtwagen rijdt per week twee keer naar Parijs en heeft één 

binnenlands ritje van 300 kilometer in totaal. De grootste uitdaging is de lange afstand naar 

Parijs, maar het is ook belangrijk om aan te geven dat de vrachtwagens voor meerdere 

doeleinden inzetbaar zijn. De zero emission vrachtwagens van de lange afstand pilot kunnen 

ook goed gebruikt worden voor de stadslogistiek. Geen enkele zero emission vrachtwagen 

die nu op de markt is of aangekondigd is heeft de actieradius om heen en weer naar Parijs 

te kunnen op één volle tank of batterij. Naast de huidige technieken is veel onderzoek naar 

benodigde infrastructuur en het opzetten daarvan nodig. Het onderzoek is niet gericht om 

alleen de corridor Amsterdam - Parijs aan te pakken, maar het is een voorbeeld van wat er 

moet gebeuren om een pilot te starten en welke kosten dat met zich mee brengt.     

1.3 Doelen 

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is de grote drijfveer achter zero emission. De reden 

voor het klimaatakkoord is natuurlijk de klimaatverandering en de daarmee gepaarde 

opwarming van de aarde. Om de opwarming tegen te gaan zijn er vooral op transportgebied 

doelen gesteld. In het klimaatakkoord van Parijs staat dat al het transport voor 2050 zero 

emission moet zijn. Nederland heeft als nationaal doel om al in 2025 de stadslogistiek van 

de 30 á 40 grootste gemeente emissievrij te maken. Daarmee wil de overheid in 2030 49% 

minder CO2 uitstoten in vergelijking met 1990. Het internationale vervoer hoeft dus pas in 

2050 volledig emissievrij te zijn. Om alle wagenparken van transporteurs voor 2050 zero 

emission te krijgen hebben de vrachtwagen fabrikanten een overeenstemming getekend. 

DAF, MAN, Scania, Ford, Daimler en Volvo hebben besloten om alle nieuwe vrachtwagens 

vanaf 2040 uitstoot vrij te maken (ACEA, 2020). Zo willen zijn in 10 jaar alle wagenparken 

zero emission maken.  
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2. Biobrandstoffen 

In dit hoofdstuk zal de scenario High – Low - No onderzocht worden. Bij dit scenario zal 

onderzocht worden of het waard is de tussenstap te maken naar biobrandstof voordat de 

transitie naar een volledig zero emission transport proces wordt in gang wordt gebracht. Als 

eerst zullen de huidige technieken worden besproken (2.1). Ook zullen de trends en 

ontwikkelingen rondom HVO worden besproken (2.2). Daarnaast wordt er een beeld 

geschetst van de kosten (2.3) en veranderingen voor het transportbedrijf (2.4). 

2.1 Huidige technieken 

Biodiesel 

Biodiesel is dieselolie gemaakt van plantaardige stoffen en niet van fossiele stoffen. 

Biodiesel en diesel zijn erg vergelijkbaar in eigenschappen en worden daarom op dezelfde 

manier gebruikt bij de verbranding in dieselmotoren. Er zijn echter wel verschillen daarom 

zal er op motoren die gemaakt zijn na 1996 een onderdeel vervangen moeten worden om 

deze motoren te laten werken met B100, wat 100% biodiesel is (United Consumers, 2020). 

 

Tegenwoordig is er bij de meeste tankstations B7 diesel te tanken. Het cijfer achter B staat 

voor het percentage biodiesel in de getankte diesel. B7 betekent dat er maximaal 7% 

biodiesel in de diesel zit. Verder is er B10, B30 en B100. B100 is volledig biodiesel. Veel 

wegvoertuigen die op diesel rijden gebruiken dus op dit moment al een percentage (meestal 

7%) biodiesel (ANWB, 2020). 

 

De distributie van biodiesel naar de gebruiker is hetzelfde als bij normale diesel. Biodiesel 

kan bij normale tankstations worden getankt en wordt naar deze tankstations gebracht met 

vrachtwagens. De productie vooraf van biodiesel is echter wel beperkter dan dat van diesel. 

De brandstof wordt gemaakt van plantaardige stoffen welke nu vooral afvalstoffen zijn. 

Daardoor is de productie van biobrandstof nu nog beperkt en daardoor ook duurder.  

 

Naast het feit dat biodiesel per liter duurder is dan normale diesel, is de energiedichtheid van 

diesel ook minder. Bij dezelfde tank inhoud wordt de hoeveelheid energie met 8% 

verminderd (Nederlandse Emissieautoriteit, 2020). Verder zegt de Nederlandse 

Emissieautoriteit: “De biodiesel die gemaakt wordt van gebruikt frituurvet stoot maar 11% 

CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel en draagt daarmee fors bij aan de CO2-reductie 

die gerealiseerd is door het gebruik van biobrandstof.” Er wordt in dit stuk echter niet 

gespecificeerd of deze besparing per geleverde energie-eenheid is of per liter. Als het gaat 

om een vermindering per liter zal dit CO2 besparings getal minder worden per geleverde 

kWh omdat er ook 8% minder energie geleverd wordt per liter. 

 

In Nederland wordt 80% van de biobrandstof gemaakt van afvalstoffen en voor Europa is het 

gemiddelde 60% (Nederlandse Emissieautoriteit, 2020). De overige biobrandstof wordt dus 

gemaakt van niet afvalstoffen, zoals maïs en tarwe. Als de productie van biodiesel verhoogd 

wordt is het risico dat de vraag naar plantaardige stoffen stijgt. Hierdoor kan het aanbod van 

voedsel dalen of zal er grond vrij moeten worden gemaakt voor de productie van extra 

plantaardige stoffen, wat de voedselproductie in gevaar kan brengen. 
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2.2 Trends en ontwikkelingen 

HVO 

Tijdens het onderzoek naar biodiesel (B100) is de brandstof HVO gevonden. Dit is ook een 

biobrandstof, deze brandstof is echter gemaakt met een ander proces dan standaard 

biodiesel. HVO wordt gemaakt van vetresten vanuit de voedselindustrie en van plantaardige 

oliën die niet geschikt zijn voor consumptie (Neste, 2016).  

 

HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil”. Hydrotreated betekent dat de stof is bewerkt 

met behulp van hydrogen (waterstof). Het proces is gelijk aan het kraken wat gebeurt in de 

olieraffinaderij. De oliën en vetten bestaan op een moleculair niveau uit lange ketens, deze 

ketens worden opgebroken in het kraak proces waardoor er kleinere koolwaterstoffen 

ontstaan welke gelijk zijn aan de koolwaterstoffen in diesel, daardoor heeft HVO dezelfde 

eigenschappen als diesel. HVO wordt ook wel de wel synthetische diesel genoemd.   

 

HVO heeft verschillende varianten. HVO100 is 100% blauwe diesel, HVO10 is 10% blauwe 

diesel en 90% normale diesel en daartussen zitten nog HVO20, HVO30 en HVO50. Het 

grote verschil tussen HVO en andere blauwe diesels is dat HVO is gemaakt van 

gecertificeerde afvalstromen (Goodfuels, 2019). Dat betekent dat er indirect geen schade is 

aangericht aan het landschap.  

 

De Tank-to-Wheel (TTW) uitstoot van biodiesel is heel laag, namelijk 0,024 kg CO2 per liter 

biodiesel (CO2emissiefactoren, 2019). Er is echter heel veel onzekerheid over de productie 

van biodiesel en wat die productie indirect voor gevolgen heeft gehad op het landschap. De 

geschatte ‘Well-to-Wheel’ (WTW) uitstoot van biodiesel is daarom ook 3,154 kilogram CO2 

per liter, bijna evenveel als normale diesel. Door de gecertificeerde afvalstromen van HVO is 

de ‘Food for Fuel’ discussie afgelopen. HVO zorgt niet voor indirecte schade aan het 

landschap, de enige uitstoot wordt gecreëerd door het transport van de productie naar het 

tankstation. De CO2-reductie van zowel WTW als TTW van HVO is weergegeven in 

afbeelding 1.  

 

Afbeelding 1, Overzicht WTW en TTW van HVO (Bron: Den Hartog, 2020) 
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Naast de hoge CO2-reductie van de verschillende HVO types, zorgt HVO ook voor een 

lagere uitstoot van stikstof (-9%), koolmonoxide (-24%) en roet/fijnstof (-33%) (Oostvogels, 

2020). Het tanken van HVO kan op steeds meer plekken in Nederland en is nu al mogelijk 

bij meer dan 100 tankstations (Neste, 2020).  

Het grootste voordeel voor de transporteur is dat HVO gebruikt kan worden door een 

normale diesel vrachtwagen. HVO is een drop-in fuel. Er is namelijk geen aanpassing in de 

motor nodig om te kunnen rijden op HVO en als er eenmaal HVO100 is getankt kan er ook 

zonder problemen weer diesel getankt worden. 

HVO geeft een dubbele flexibiliteit, op voertuig niveau en op vloot niveau. Er zijn geen 

aanpassingen nodig voor het wagenpark en mocht er geen HVO-tankstation in de buurt zijn 

kan er altijd gewone diesel worden getankt (duurzaam-actueel, 2018). Andere voordelen van 

HVO t.o.v. diesel zijn minder AdBlue verbruik, verbeterde koude start en een afname van 

roetfilter gerelateerde problemen. Het nadeel van HVO is dat het, afhankelijk van het soort 

HVO-diesel, 10 tot 20 cent per liter duurder is dan diesel.   

Grote bedrijven die overstappen op HVO 

Het grote bouw en techniek bedrijf BAM infra is sinds kort overgestapt op HVO100. Iwan 

Trompet, bedrijfsleider van BAM-infra zegt er het volgende over: ‘’Dit is weer een mooie stap 

in het verduurzamen van ons materieel. Het is de schoonste brandstof die we op dit moment 

in onze dieselmotoren kunnen gebruiken. Uiteraard kijken we naar elektrificatie, zoals met 

onze elektrische wals. Of naar waterstof. Alleen is niet alles geschikt om elektrisch aan te 

drijven. En waterstof is voor dit soort materieel op korte termijn nog geen oplossing. Daarom 

stappen we nu over op HVO-brandstof’’ (Oliecentrale, 2019). Ook Jan de Rijk is recentelijk 

met haar wagenpark overgestapt op HVO (persoonlijke communicatie, 10 december 2020). 

Uit het gesprek met de heer Rob Govers is duidelijk geworden dat door de lage marges van 

de transportsector het lastig is grote bedragen te investeren voor een zero emission traject. 

Daarnaast is Jan de Rijk zeer te spreken over de ervaring en resultaten van HVO. Wegens 

het feit dat er voor waterstof en elektrisch lange afstand transport nog geen rendabele 

business case is op te stellen kiest Jan de Rijk momenteel voor de overstap op HVO. Naast 

BAM en Jan de Rijk zijn er ook andere grote bedrijven die de overstap naar HVO maken 

zoals: PostNL, GPgroot, Dailycool, Scania (het transport tussen de fabrieken), Centraal 

Boekhuis, Koopman Logistics en NVO transport. NVO transport is een samenwerking van 

54 transportbedrijven uit het noorden van Nederland. Met 184 trucks rijdt NVO vanuit de 

BeNeLux naar Scandinavië. 

2.3 Resultaten  

Zoals eerder is beschreven kost HVO 10 tot 20 cent per liter meer, afhankelijk van het type 

HVO, dan diesel. Om een duidelijke weergaven te geven van de kosten en de CO2 

oplevering is er een case opgesteld. De case bevat 3 vrachtwagens die elk 2 keer per week 

tussen Amsterdam en Parijs heen en terugrijden. Daarnaast maken de 3 vrachtwagens ieder 

nog een binnenlands rondje van 300 km. De rit tussen Amsterdam en Parijs is 530 km. Dat 

is 1060 heen en terug. Iedere vrachtwagen rijdt dus wekelijks 2420 km. In bijlage 1 zijn de 

berekeningen van kosten te zien en in tabel 1 staan de resultaten.    
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Brandstof  Kg CO2 
uitstoot per 
L, WTW 

Prijs per L Brandstofkosten 
per jaar, 3 
vrachtwagens 

Kg CO2 
uitstoot per 
jaar, 3 
vrachtwagens 

Diesel 3,2 €1,166 €145.262 398.661 

HVO20 2,642 €1,206 €150.245 326.902 

HVO50 1,76 €1,266 €157.720 219.263 

HVO100 0,352 €1,366 €170.178 43.852 

Tabel 1 Overzicht kosten en CO2-uitstoot van de HVO brandstoffen 

 

 

In de case kost het €170.178 per jaar om op HVO100 te kunnen rijden. Dat is €24.916 meer 

dan het kost om te rijden op diesel. De extra kosten aan brandstof geven dan wel een CO2 

besparing van 354.809 kg op jaarbasis. Een gigantische besparing. Echter is het wel heel 

veel geld voor een brandstof die uiteindelijk ook vervangen moet worden door zero 

emission. De overstap kan makkelijk gemaakt worden omdat er geen aanpassingen nodig 

zijn in de motor. HVO is goed alternatief voor diesel als een bedrijf op korte termijn aan het 

imago wilt werken van een duurzame vervoerder. 

2.4 Conclusie 

Biobrandstoffen brengen veel onzekerheid met zich mee. De werkelijke CO2 besparing is 

vaak onduidelijk vanwege de onbekende indirecte gevolgen op het landschap. HVO biedt 

hierin meer duidelijkheid. HVO wordt geproduceerd met gecertificeerde afvalstoffen en heeft 

daardoor een CO2 besparing tot 89%. Het probleem is echter dat er een maximaal aanbod 

is, hierdoor is de prijs hoger. De brandstofkosten zullen hierdoor stijgen, terwijl ook HVO in 

2050 niet meer gebruikt kan worden. HVO stoot minder uit dan diesel, maar er is geen 

duidelijkheid over de beschikbaarheid van HVO, waardoor niet bekend is of op alle plekken 

waar HVO getankt kan worden ook altijd HVO beschikbaar is om te tanken.  
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3. Elektrisch 

In dit hoofdstuk zal het scenario High - No worden onderzocht met als zero emission 

energiedrager de batterij elektrische vrachtwagen. Een veelbelovende techniek die veel 

wordt gebruikt bij auto’s, fietsen, bestelbussen en stadsbussen. Die opmars ontwikkeling is 

nu ook al terug te zien in de transportwereld met zwaardere vrachtwagens. In dit hoofdstuk 

zullen de huidige technieken en infrastructuur (3.1) worden onderzocht. Op de case worden 

de Volvo FL Electric (3.2) en de Tesla Semi (3.3) toegepast. Verder wordt het Charin 

Initiatief (3.4), het dynamisch opladen (3.5) en de impact op transportbedrijven (3.6) worden 

beschreven.  

3.1 Huidige techniek en infrastructuur  

Elektrisch vervoer is een relatief simpele manier van vervoer in vergelijking diesel of 

waterstof aangedreven voertuigen. Vrijwel alle elektrische voertuigen maken gebruiken van 

een lithium-ion batterijpakket waar de energie in wordt opgeslagen en één of meerdere 

elektromotoren die de energie dan omzetten in draaiende wielen. De lithium-ion batterij 

wordt gebruikt omdat deze hoge energiedichtheid heeft. De energiedichtheid is de hoeveel 

energie dat kan worden opgeslagen in een bepaalde massa of volume (ANWB, 2020). De 

lithium-ion batterij kan dus meer energie opslaan in een bepaald volume dan dezelfde 

batterij met een andere chemische samenstelling. De batterij is altijd de bepalende factor bij 

een elektrisch aangedreven voertuig. Hoe groter de batterij, hoe verder je komt. Maar vooral 

belangrijk bij vrachtwagens, is het maximale gewicht van een vrachtwagen. Elke kilo die de 

batterij extra weegt ten opzichte van de dieselmotor is een kilo minder vracht dat vervoerd 

kan worden. 

 

Voor het opladen van elektrische voertuigen is een belangrijke afweging die gemaakt moet 

worden. Hoe vaker een snellader wordt gebruikt, hoe sneller de batterij capaciteit verliest. 

De economische levensduur van een batterij elektrische vrachtwagen gaat dus sneller 

achteruit hoe meer er gebruikt wordt gemaakt van krachtige snelladers (TNO, 2020). 

Ritplanning speelt een belangrijke rol is het gebruik van de vrachtwagens, maar wordt nu 

ook belangrijk voor de conditie van de batterijen. Zolang de planning het toestaat is het beter 

om bijvoorbeeld ‘s nachts gebruik te maken van langzame laders.  

 

De klimaatverandering en het daarmee gepaarde klimaatakkoord van Parijs is de grote 

drijfveer achter de urgentie van zero emission. De specifieke Nederlandse 

klimaatdoelstellingen zijn onder andere dat de 30 tot 40 grootste gemeente van Nederland 

alleen zero emission toegankelijk zijn voor het goederenvervoer, voor de Euro 6 motor geldt 

nog wel een overgangsregeling tot 2030 (Broos, 2019). De stadslogistiek is dus als eerste 

aan de beurt op de roadmap van zero emission. Dit is ook duidelijk terug te zien in het 

huidige aanbod van volledig elektrische vrachtwagens (zie tabel 2).  
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Tabel 2, huidige aanbod elektrische vrachtwagens (Bron: Broos, 2019) 

 

De Volvo FL Electric, te zien in afbeelding 2, komt als best uit de test met een actieradius 

van 300 kilometer, wat voor onze case, als er gebruik gemaakt wordt van snelladers, niet 

eens heel slecht is. Het nadeel is dat dit allemaal bakwagens zijn zonder slaapcabine. De 

laadcapaciteit is dus lager dan een normale truck trailer combinatie die gebruikt wordt voor 

internationaal vervoer en de chauffeur kan niet rusten in zijn cabine. Zoals in tabel 2 te zien 

is heeft de Volvo FL Electric een maximale 

charging power van 150 kW. Met een 

batterij van 300 kW betekent dat dus een 

oplaadtijd van twee uur. Het maximum 

bruto voertuiggewicht van de FL Electric is 

16 ton (Nebim, zd). Dat is het maximale 

gewicht van de vrachtwagen en de lading 

dat het voertuig aankan. Hoeveel capaciteit 

er van die 16 ton bruikbaar is voor de 

lading is niet bekend. Fabrikanten van 

elektrische vrachtwagens zijn heel 

terughoudend in het gewicht van alleen de 

vrachtwagen. In vergelijking met een diesel 

truck trailer combinatie wordt de laadcapaciteit naar schatting wel gehalveerd.  

 

Een beter alternatief voor de lange afstand is de Tesla semi met een actieradius van 800 

kilometer. Een kleinschalig begin van de productie staat gepland voor de tweede helft van 

2021. Wanneer de massaproductie van start gaat heeft de Tesla semi variant met een 

actieradius van 800 km in Nederland een verwachte basisprijs van €150.000 (Tesla, zd). De 

Tesla semi die in 2017 werd onthuld is afgelopen jaar veel getest en de resultaten zijn erg 

positief, zo zegt ook Jerome Guillen, hoofd van het Tesla semi program: ‘we zijn erg blij, we 

rijden uitgebreid met de vrachtwagens met tot nu toe, denk ik, behoorlijk verbazingwekkend 

succes’ (Lambert, 2020). De chauffeur van Tesla semi en CEO Elon Musk beweren dat 

tijdens het testen met een volgeladen trailer de semi wel 600 mijl, oftewel bijna 1000 

kilometer haalde (Velthoven, 2019). Ook hier komt weer het vraagstuk over het gewicht en 

de laadcapaciteit van de elektrische vrachtwagen. De lading die gebruikt werd tijdens het 

testen is in het artikel geschat op 13,5 ton. In een persoonlijk gesprek met Stephan Pieters, 

voormalig manager operations en development bij Jan de Rijk, gaf hij aan dat zij per 

vrachtwagen 22 tot 25 ton goederen kwijt konden. Een normale diesel combinatie kan dus 

meer dan 10 ton extra vervoeren ten opzichte van de lading die tijdens de test van de Tesla 

semi gebruikt werd. Dat kan of betekenen dat er een kleinere lading gebruikt is om de 

actieradius te vergroten, of het gewicht van de Tesla semi beperkt de laadcapaciteit tot 13,5 

ton. In Amerika is het maximale gewicht voor vrachtwagens 80.000 pounds, omgerekend 

iets meer dan 36 ton (US department of transport, 2015). Waarschijnlijk zal niet precies het 

Afbeelding 2, Volvo FL Electric                          
(Bron: Carscoops, 2018) 

Afbeelding 2 Volvo FL Electric (Bron: Carscoops, 

2020) 
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maximale gewicht gebruikt zijn in de test. Uitgaande van totaal 34 ton waarvan 13,5 ton 

lading is, zou dat beteken dat de Tesla semi en de oplegger samen 20,5 ton wegen. Dat is 

bijna twee keer zoveel als een diesel truck met oplegger als de 13,5 ton echt bijna de 

maximale laadcapaciteit is. Over het gewicht van de Tesla semi is officieel nog niks bekend, 

maar het gewicht zal een hele belangrijke rol spelen in de keuze tussen elektrisch of 

waterstof.  

3.2 Volvo FL Electric  

Net als bij biobrandstof is er voor de elektrische vrachtwagens gekeken wat er veranderd op 

de case als de overstap gemaakt wordt. Voor het starten van een pilot met het huidige 

aanbod elektrische vrachtwagens zijn drie opties mogelijk: volledig gebruik maken van een 

bestaand netwerk, het plaatsen van eigen laadpalen op de route of een combinatie daarvan. 

In deze paragraaf zullen deze drie opties worden uitgelegd en uiteindelijk met elkaar worden 

vergeleken op basis van de kosten en het gebruik van de Volvo FL Electric. In de uitwerking 

van de case hebben we weer de wekelijkse twee retourtjes naar Parijs genomen en één 

binnenlands ritje.  

3.2.1 Optie 1: Ionity netwerk  

Het ionity netwerk bestaat uit meer dan 300 oplaadpunten in West- en Zuid-Europa, met nog 

eens 53 oplaadpunten in aanbouw (Ionity, z.d.). Naast de al relatief goede beschikbaarheid 

hebben de Ionity oplaadpalen nog een voordeel, namelijk 

de sterkte van de laadpalen.  

De Ionity laadpalen hebben een maximaal vermogen van 

350 kWh via een Combined Charging System(CCS). De 

volvo FL Electric beschikt ook over een CCS-aansluiting 

en in een persoonlijk gesprek gaf Ionity aan dat elk 

voertuig met een CCS-aansluiting gebruik kan maken van 

hun netwerk. De 350 kWh sterke laadpalen zijn sterker 

dan de volvo FL Electric aan kan, maar de laadpalen 

passen zich automatisch aan naar het maximale 

vermogen dat de vrachtwagen kan ontvangen. De 

batterijen zullen dan zoals eerder vernoemt binnen 2 uur 

volledig opgeladen zijn. Het laden bij Ionity is wel prijzig, 

per kW wordt er 0,79 cent gerekend. De investering in 

een eigen laadnetwerk wordt natuurlijk wel bespaard. 

Voor de case is een optimale route gemaakt langs de 

Ionity laadpunten vanaf het beginpunt in Amsterdam naar 

Rungis Parijs waarbij de afstand tussen twee laadpunten 

nooit langer is dan de 300 kilometer actieradius van de 

Volvo FL Electric. De route is te zien in afbeelding 3 

waarbij de witte bolletjes onderweg de laadlocaties zijn. De route langs de oplaadpunten is 

een stuk langer dan de snelste route die met diesel gereden kan worden. Dit komt omdat er 

in Amsterdam en Parijs geen laadpunten zijn, er kan dus niet worden opgeladen dichtbij het 

eigen bedrijf of de klant. Er moet daarom zowel heen als terug drie keer worden opgeladen. 

Afbeelding 3, Route Ionity netwerk  

Afbeelding 3 Route Ionity netwerk  
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3.2.2 Optie 2: Eigen laadpalen 

Een tweede optie voor de inzet van de Volvo FL Electric is 

het aanschaffen en gebruik maken van eigen laadpalen. Dit 

vereist een extra investering, maar geeft wel de mogelijkheid 

om het moment en de plek van het opladen te optimaliseren. 

Een ander voordeel van eigen laadpalen is dat de gebruikte 

stroom met de landelijk stroomprijs wordt verrekend. Ionity 

vraagt 0,79 euro per kWh. In Nederland was de gemiddelde 

de stroomprijs in 2019 bij gebruik van eigen laadpalen 

0,2055 euro per kWh, in België 0,286 euro per kWh en in 

Frankrijk 0,1913 euro per kWh (Eurostat (2020). De kosten 

per kWh zijn met eigen laadpalen vele male lager dan bij het 

gebruik van het Ionity netwerk.  

 

Met de eerdergenoemde dalende economische levensduur 

door het veelvoudig gebruik maken van snelladers en met 

de verplichte rusttijden van de chauffeur in het achterhoofd 

is voor de case gekozen voor een normale oplader in 

Amsterdam en Parijs en een snellader in België in de plaats 

Waregem. Waregem ligt ongeveer in het midden van de 

corridor. De route is te zien in afbeelding 4. Op zowel de 

heen- als terugweg moet de chauffeur 45 minuten rusten. Dit wordt gedaan in Waregem 

waar de snellader ervoor zorgt dat de batterij in 1,5 uur 

weer volledig opgeladen is. Er is hier dus maar een extra wachttijd van 45 minuten, omdat 

de chauffeur sowieso moet stoppen. De normale oplader in Amsterdam kan ‘s nachts 

gebruikt worden en in Parijs tijdens de verplichte 11 uur rust 

van de chauffeur. De snellader heeft een vermogen van 150 

kWh met een aanschafprijs rond de €65.000 inclusief 

installatiekosten (Flexicharge, 2020). De normale laders in 

Amsterdam en Parijs hebben een vermogen van 40 kW en 

kosten inclusief installatie ongeveer €30.000 per stuk. 

3.2.3 Optie 3: combinatie eigen laadpalen en 

Ionity netwerk  

De derde optie is een combinatie van de eerste twee 

varianten. In Amsterdam en Parijs wordt weer gebruik 

gemaakt van zelfgeplaatste normale 40 kW laadpaal die 

stroom leveren tegen de lage tarieven van Nederland en 

Frankrijk. Onderweg wordt gebruik gemaakt van het Ionity 

oplaadpunt in Le Rœulx, België. De route hiervan is te zien 

in afbeelding 5. Deze optie biedt ook nog de mogelijkheid 

om de route aan te passen en een ander Ionity oplaadpunt 

te gebruiken als er bijvoorbeeld een klant onderweg 

beleverd moeten worden. Dat zou bij optie 2 ook kunnen, 

maar dan is de dure snellader alleen niet in gebruik. 

Afbeelding 4, Route eigen laadpalen  

Afbeelding 5, Route combinatie eigen 
laadpalen en Ionity netwerk 

Afbeelding 4 Route eigen laadpalen  



19 
 

3.2.4. Vergelijking  

Voor elk van de drie varianten is behulp van de case gekeken naar hoeveel kilometer er 

gereden moet worden, wat de reistijden zijn en hoe hoog de kosten van de vrachtwagens 

zijn. De resultaten staan in tabel 3 en de berekeningen in bijlage 2 tabblad ‘Volvo FL Inonity 

netwerk’, ‘Volvo FL eigen laadpalen’ en ‘Volvo FL Eigen netwerk & Ionity’. Voor de uren 

reistijd is gekozen om de tijd van één rit richting Parijs te nemen. Voor alle opties is zowel de 

heen als de terugreis even lang en kost ook evenveel tijd. Om duidelijk in beeld te brengen 

wat de verschillen zijn is daarom gekozen voor één rit. Het binnenlands ritje is hierin niet 

meegenomen omdat de verschillen daarin qua tijd geen grote rol spelen omdat het op een 

volle batterij mogelijk is. Bij de berekeningen voor de kosten zijn naast de kosten van het 

aantal gebruikte kW in een week of jaar, ook overnachtingskosten van de chauffeur 

meegenomen omdat de Volvo FL Electric niet leverbaar is met slaapcabine en de chauffeur 

niet zonder 11 rust heen en terug kan rijden vanuit Parijs. De aanschafprijs en 

installatiekosten van de laadpalen zijn meegenomen in de kosten per jaar van 3 

vrachtwagens. Een uitgebreide versie van de vergelijking staat in bijlage 2 tabblad 

‘Vergelijkingen Volvo FL’.  

 

 Aantal km  
naar Parijs 

Uren reistijd 
naar Parijs 

Kosten per week, 
1 vrachtwagen  

Kosten per 
jaar, 3 
vrachtwagens  

Diesel  530 7 €931 €145.262 

Optie 1 Ionity 645 11,4 €2275 €354.931 

Optie 2 Eigen palen  533 7,9 €580 €215.449 

Optie 3 Combinatie  542 8,1 €1.133 €232.438 

Tabel 3 Overzicht opties elektrisch rijden 

 

Optie 1, het volledig gebruik maken van het ionity netwerk kan meteen van tafel worden 

gegooit. De route is ruim 100 kilometer langer, de reistijd wordt met vijf uur verlengt en de 

kosten zijn ook veel te hoog. Uit de berekeningen blijkt dat voor optie 3 de snelste variant is 

door de krachtige oplader van ionity, maar de stop bij ionity zorgt ook meteen voor hogere 

kosten. Door de eigen laadpalen te plaatsen op de route hoeft er niet te worden omgereden 

en de stroomprijs is dan veel lager dan dat er gevraagd wordt bij ionity. De laadpalen 

hebben wel een hoge aanschaf- en installatiekosten, maar de lage energietarieven zorgen 

ze toch voor lagere totale kosten. Optie 2 komt zowel in de kosten als het aantal kilometer 

het beste uit de test. De wekelijkse kosten van stroom tegen de normale energieprijzen van 

de eigen geplaatste laadpalen zijn zelfs goedkoper dan de dieselkosten per week. De totale 

kosten per jaar voor drie vrachtwagens zijn dan wel weer hoger dan de diesel variant, dit 

komt omdat er drie laadpalen aangeschaft en geïnstalleerd moeten worden. Deze 

investering is natuurlijk wel eenmalig. De laadpalen zouden ook nog gedeeld kunnen worden 

waardoor er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.  
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3.3 Tesla Semi  

De tesla semi (zie afbeelding 6) is in vergelijking met de Volvo FL Electric wel ontwikkeld 

voor de lange afstand wegtransport. Met een actieradius van 800 kilometer en een 

aangekondigde 30 minuten oplaadtijd bij een tesla supercharger is dit een serieuze 

vervanger van diesel. Om een vergelijking te maken hebben we de tesla semi gebruikt in de 

opgestelde case. Hierbij zijn wel een aantal 

aannames gebruikt. Als eerste wordt verwacht 

dat tesla, zoals ook is gebeurd voor hun auto’s, 

een groot netwerk aanlegt van superchargers 

rond steden en belangrijke snelwegen. Een 

groot netwerk is voor de case nog niet vereist, 

met een volle batterij bij vertrek is één keer 

opladen voldoende voor Parijs heen en terug. 

Het oplaadpunt waar dat gebruikt is voor de 

case is een grote fastcharge locatie langs de 

snelweg ter hoogte van Kortrijk in België. Deze 

locatie ligt op de route vanuit Amsterdam, er is 

dus hoeft dus niet worden omgereden. Het 

aanschaffen van een eigen laadpaal die de tesla semi in 30 minuten oplaadt zal niet 

mogelijk zijn. Er is dan een vermogen nodig van minimaal 2 megaWatt (mW) en zulke sterke 

laadpalen zijn nog niet op de markt. Een 120 kW sterke laadpaal is gebruikt om bij het bedrijf 

‘s nachts op te laden, dit duurt maximaal 8,5 uur. De nieuwprijs van de 120 kW sterke 

laadpaal inclusief installatiekosten is ongeveer €43.000. Langzaam laden als de 

vrachtwagen stilstaat met de goedkopere stroomtarieven die ‘s nachts gelden is altijd beter 

dan tijdens het rijden gebruik maken van een fastcharger. Dit geldt zowel voor de kosten als 

voor de batterij conditie. Een tweede aanname hebben we gedaan voor de prijs van het 

opladen. De kosten per Kwh voor het opladen bij het bedrijf zijn bekend, dat zijn de normale 

stroomtarieven. Alleen de prijs per kW voor de superchargers van tesla zijn nog niet bekend. 

Om toch een beeld te schetsen van de stroomkosten van de tesla semi zijn de supercharge 

prijzen per land gepakt die tesla rekent voor huidige tesla rijders, wat alleen nog maar auto’s 

zijn. De resultaten van de tesla semi na uitwerking van de case zijn te zien in tabel 4 en de 

berekeningen staan in bijlage 2 tabblad ‘Tesla Semi tesla fastchargers’. 

 

 Aantal km  
naar Parijs 

Uren reistijd 
naar Parijs 

Kosten per week, 
1 vrachtwagen  

Kosten per 
jaar, 3 
vrachtwagens  

Diesel  530 7 €931 €145.262 

Tesla semi 530 7 €770 €163.196 

Tabel 4 Vergelijking tussen Tesla Semi en Diesel 

 

De wekelijkse kosten aan stroom zijn lager dan de wekelijkse kosten van diesel. Wel met de 

kanttekening dat wij verwachten dat de fastchargers van de semi duurder zal zijn dan de nu 

gebruikte prijzen voor de auto’s. Toch zal de elektrisch rijden met deze case niet veel 

duurder worden dan diesel. Mochten de prijzen gunstig blijven voor de fastcharger, kan het 

Afbeelding 6 Tesla semi (Bron: Autoblog, 2020)  
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zelfs goedkoper zijn. De jaarlijkse kosten liggen wel hoger dan die van diesel, dit komt 

vanwege de aanschaf en de installatie van het oplaadpunt bij het bedrijf. Deze laadpaal zal 

veel langer meegaan dan het nu geschetste jaar, maar moet wel meegenomen worden in de 

kosten. 

3.4 CharIn initiatief  

Als we ons richten op de lange termijn, komt volgens het onderzoek van ElaadNL voor 2030 

voor vrijwel elke transporteur het moment dat de total cost of ownership (TCO) voor 

elektrische vrachtwagens aantrekkelijker wordt dan een diesel variant (Noordijk et all, 2020). 

Dit komt bijvoorbeeld door de dalende kosten van batterijen. 1kW In een batterij kostte in 

2010 nog meer dan 1100 dollar. Ondertussen is die prijs gezakt naar 156 dollar per kW 

(Bensure BV, 2020). De dalende kosten en verbeterende technologie maken dat de TCO 

van elektrische vrachtwagens rond 2030 beter is dan die van diesel vrachtwagens. Echter 

de grootste uitdaging voor het internationaal wegtransport met elektrische vrachtwagens in 

de laadinfrastructuur. Dat bevestigt ook Rutger de Croon van ElaadNL: “op dit moment 

bestaat er nog geen laadnetwerk voor trucks. Al die trucks moeten straks wel op de juiste 

plek en met de juiste snelheid geladen kunnen worden. Dat zal gebeuren met hoge 

vermogens en stelt onder andere het stroomnet voor nieuwe uitdagingen” (Thole, 2020). De 

infrastructuur is nog niet aanwezig, maar er is wel een heel groot initiatief opgezet om dit te 

gaan realiseren. Namelijk het CharIn initiative. Het CharIn initiatief is een samenwerking met 

grote bedrijven om een groot oplaadnetwerk in Europa en Amerika op te zetten. Grote auto- 

en vrachtwagen merken als Tesla, Audi, BMW, Porsche, Ford, Scania, Volvo, Mercedes en 

Volkswagen en nog vele anderen zijn aangesloten bij het initiatief. Naast automerken zijn er 

ook veel tech bedrijven als siemens of bosch, energieleveranciers, maar ook shell en BP zijn 

erbij aangesloten. Kortom een groot initiatief met de grote spelers vanuit alle markten die 

samenwerken om een grote oplaadinfrastructuur mogelijk te maken. Het belangrijkste 

onderwerp van de samenwerking is de ontwikkeling van High Power Charging for 

Commercial Vehicles (HPCCV). Oplaadpalen met een kracht van 1mW tot 3mW (Randall, 

2019). De tesla semi zou met deze zogenoemde ‘megachargers’ binnen 30 minuten weer 

640 kilometer bereik hebben. Met de rusttijden van de chauffeur op de heen en terugweg 

van 45 minuten zal er met de megachargers op de juiste locatie geen extra tijd verloren 

gaan aan laden ten opzichte van een diesel truck. De vrachtwagen fabrikanten uit de ACEA 

overeenkomst hebben in hun statement aangegeven dat de megachargers cruciaal zijn om 

het logistieke proces met elektrische vrachtwagens te kunnen bewerkstelligen (ACEA, 

2020). De fabrikanten geven duidelijk aan dat overheden deze infrastructuur mogelijk 

moeten maken, omdat het anders niet rendabel is voor transportbedrijven die de overstap 

naar zero emission dan ook niet zullen maken. Het is juist de vraag vanuit transportbedrijven 

en de investeringen van de overheden waar de vrachtwagen fabrikanten op wachten om de 

ontwikkeling en productie van emissie vrije vrachtwagens grootschalig op te zetten.  

 

De kracht van de megachargers zit in de manier hoe de stroom uit de laadpaal komt. Stroom 

kan aangeleverd worden als wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Een elektrische auto 

rijdt op gelijkstroom, maar stroom wordt vervoerd en aangeleverd uit bijvoorbeeld het 

stopcontact als wisselstroom. Wisselstroom wordt gebruikt omdat het via een transformator 

makkelijk te transformeren is naar hoogspanning om zo verlies tijdens het transport te 

beperken. Om een auto op te laden wordt de AC-stroom via een converter in de auto 



22 
 

omgezet naar DC-stroom en dan opgeslagen in de batterij. Dit is in de praktijk de meest 

voorkomende manier van laden (Graaff, 2020). Het verschil tussen een normale AC-lader en 

een snelle DC-lader zit in de plaats van de converter. De converter zit bij de snellader 

namelijk in de laadpaal en niet in de auto. De snellader stuurt dus rechtstreeks DC-stroom 

naar de batterij waardoor het opladen veel sneller gaat. De complexiteit van de DC-lader 

maken de productie- en installatiekosten wel een stuk hoger. Deze ontwikkeling maakt dus 

wel dat CharIn opladers kan maken met een vermogen tussen de 1mW en 3mW.  

 

3.5 Dynamisch opladen 

Naast het CharIn initiatief zijn er een aantal technieken in ontwikkelingen die het elektrische 

lange afstand transport in de toekomst een boost kunnen geven. Er wordt steeds meer 

getest met dynamisch opladen. Het grote probleem van het lange stilstaan tijdens het 

opladen wordt met het opladen tijdens het rijden voor een deel verholpen.  

 

3.5.1 Inductie  

Het dynamisch opladen via inductie zit op dit 

moment nog in de pilotfase. BEV-voertuigen 

moeten worden aangepast om dynamisch 

opladen via inductie mogelijk te maken. 

Laadsnelheden van 22kW zijn bereikt, maar 

sinds het proces nog in de pilotfase zit wordt er 

nog volop onderzoek gedaan. In Versailles zijn 

onderzoekers momenteel bezig met het 

ontwikkelen van speciale rijstroken waar 

elektrische voertuigen kunnen invoegen om zo 

hun voertuig dynamisch te kunnen opladen. 

Verder zijn onderzoekers in Turin bezig met 

het upgraden van statische laadstations om zo ook dynamisch opladen te kunnen faciliteren 

(Dynamic charging boosts electric vehicles’ potential, z.d.), waarbij de focus ligt bij inter 

compatibiliteit. Alstom is op dit moment in samenwerking met Volvo bezig met de 

ontwikkeling van opladen aan de hand van een ‘continuous external power source’, waarbij 

er twee powerstrips worden aangelegd in het wegdek. De minimum-, en maximumsnelheid 

speelt een rol bij het dynamisch opladen via inductie, waarbij het voertuig optimaal kan 

worden opgeladen tijdens transport (zie afbeelding 7). Een voordeel van het opladen via 

inductie is dat de batterij niet meer zo groot hoeft te zijn, aangezien deze continue wordt 

opgeladen tijdens het rijden, dit zorgt er ook weer 

voor dat het gewicht van het voertuig wordt verlaagd en er dus meer kan worden vervoerd. 

 

Afbeelding 7, Inductie test vrachtwagen 
(Bron: Fransen, 2020) 

Afbeelding 7 Inductie (Bron: Fransen, 

2020) 
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3.5.2 Rails 

Een andere vorm van dynamisch opladen is aan de hand van rails, bovenleidingen boven 

het wegdek (eHighway). Het concept is hetzelfde zoals treinen nu worden voorzien van 

stroom door middel van bovenleidingen (zie afbeelding 8). Er zijn verschillende tests 

uitgevoerd door elektrotechniek 

gigant Siemens. De eerste test met 

de eHighway is uitgevoerd in 2016, 

in Zweden, met 2 biodiesel 

aangedreven hybride trucks. De 

tweede test met de eHighway is 

uitgevoerd in 2017, in Los Angeles 

(Siemens demonstrates first 

eHighway system in the U.S., 

2017). Siemens is op dit moment 

bezig met een project vlakbij 

Frankfurt, met een 10 kilometer 

lang stuk snelweg, dit project duurt 

tot 2022 (Randall, 2019). Tijdens de testfase wordt er gebruik gemaakt van hybride trucks, 

dit zorgt voor een daling in operationele kosten. Een voordeel is dat de weg bruikbaar blijft 

voor alle weggebruikers. Ook hiervoor geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur, de 

pantograaf (component dat verbinding maakt met de leiding) is flexibel om kleine 

veranderingen van richting op de rijbaan op te vangen en zo altijd contact te houden met de 

bovenleidingen. Tijdens het remmen kan er energie gewonnen worden die gebruikt kan 

worden om de batterij op te laden, andere vrachtwagens te voeden die op het traject rijden 

of om terug te geven aan het net. De bovenleidingen hebben dezelfde voordelen als de 

inductie. Er kan langer gereden worden op een batterij en als het netwerk heel groot wordt 

zijn kleine batterijen ook voldoen voor bepaalde trajecten. De bovenleiding op de snelweg 

geeft de voordelen van het elektrische trein netwerk met de flexibiliteit van wegvervoer. De 

vrachtwagens die hiervoor gebruikt worden zijn echter nog wel speciaal ontwikkeld, de 

pantograaf zit nog niet standaard op de vrachtwagen.  

 

3.5.3 Swapping batteries  

Een andere ontwikkeling is het vervangen van de batterij als deze leeg is. Better Blue, een 

bedrijf dat zich bezighield met battery swapping, had het idee om speciale stations, waarvan 

de kosten $3 miljoen zijn per station, te ontwikkelen waarbij het mogelijk is om de lege 

batterijen te vervangen met opgeladen batterijen (Booth, 2020). Battery swapping voor 

vrachtwagens is nog niet in ontwikkeling en zal waarschijnlijk ook niet interessant genoeg 

zijn door de hoge kosten. Alle vrachtwagens en de batterijen moeten namelijk op dezelfde 

manier gemaakt zijn, wilt het proces optimaal werken. Het proces van batterijen vervangen 

is ook alleen mogelijk als de vrachtwagenfabrikanten dat mogelijk maken bij hun 

vrachtwagens. Op dit moment is deze techniek bij nog geen enkele elektrische vrachtwagen 

of auto mogelijk die in verkoop is.   

 

Afbeelding 8, Truck met pantograaf (Bron: Servaas, 2018)  

Afbeelding 8 Bovenleiding en pantograaf (Bron: Servaas, 

2018) 
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3.6 Impact transportbedrijven  

Het opzetten van een pilot met als voorbeeld de case van de volvo FL Electric die hiervoor 

besproken is veranderd er veel voor het transportbedrijf. Het plaatsen van eigen laadpalen is 

de goedkoopste optie, maar de inzet van de vrachtwagen is dan wel beperkt tot één route of 

een binnenlands ritje. Er kan natuurlijk altijd een omweg worden gemaakt met gebruik van 

het ionity netwerk. Echter lopen de energiekosten dan wel weer snel op wat enorm op de 

kosten zal drukken, helemaal als er ook al geïnvesteerd is in een eigen snellader op de 

route. Routeplanning wordt in dit scenario enorm belangrijk. De oplaadtijd van de 

vrachtwagens wordt namelijk een heel nieuw en ook cruciaal onderdeel van de route- en 

ritplanning. De goederen een dag later leveren aan een klant omdat de vrachtwagen laat 

terug was en nog moest worden opgeladen is geen optie. Echter een de vrachtwagen dagen 

laten staan omdat er een diesel truck op het elektrische traject rijdt kost ook veel geld. 

Onduidelijk is nu nog of het mogelijk wordt om laadplekken te reserveren. Voor de 

routeplanning kan dit wel van groot belang zijn. Er kan namelijk niet elke keer maar vanuit 

worden gegaan dat er een plek vrij is bij een oplaadpunt. Twee wachtende vrachtwagens 

kan al makkelijk een aantal uur vertraging opleveren. Echter kan dit ook een grote 

belemmering opleveren voor transportbedrijven die last minute een aanvraag binnen krijgen 

ten opzichte van concurrenten die weken van tevoren een plek kunnen reserveren. Of dit 

reserveersysteem er komt en hoe dat zal gaan uitpakken moet later worden onderzocht, 

maar het is belangrijk om hier op tijd mee aan de slag te gaan.  

 

Uit een gesprek met Rob Govers, werkzaam bij Jan de Rijk, is gebleken dat de overstap 

naar elektrisch nog niet mogelijk is binnen het bedrijf voor het lange afstand transport, de 

voorkeur gaat uit naar hybride (persoonlijke communicatie, 10 december 2020). Uit het 

gesprek is gebleken dat de actieradius van elektrische trucks momenteel een probleem is en 

dat er nog geen goed laadnetwerk is, waarbij on-demand opladen niet mogelijk is. Rob 

Govers zegt het volgende: “Als er op strategische punten goede laadlocaties zijn, op basis 

van corridors, kan zero emission een gefaseerde instroom zijn”. Echter brengt dit minder 

flexibiliteit van het vlootnetwerk met zich mee.  

 

Daarnaast is de laadcapaciteit van huidige elektrische vrachtwagens kleiner dan die van een 

diesel aangedreven truck trailer combinatie. Daarbij komt ook nog dat de zware batterijen 

het maximale laadgewicht omlaag brengen. Dit heeft ook weer invloed op de ritplanning en 

frequentie van de ritten richting Parijs.  

 

Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden nodig om een pilot op te starten met de case die 

opgesteld is. Als eerste moet er een samenwerking zijn met een goede klanten of klanten 

die in hetzelfde gebied veel afnemen. Om de investering rendabel te maken moet er 

frequent worden gereden naar de klant omdat de vrachtwagen maar op één lange afstand 

traject in te zetten is. Daarnaast moet de klant ook extra willen betalen voor de producten 

omdat het opzetten van een zero emission pilot op dit moment nog duurder is dan rijden op 

diesel. Stephan Pieters (manager operations bij Omega Logistics) gaf in een persoonlijk 

gesprek aan dat amper klanten geïnteresseerd zijn in het opzetten van zo een pilot. Alleen 

klanten die duurzaamheid hoog in de agenda hebben staan om het imago van het bedrijf te 

verbeteren zullen mee willen werken, maar veel klanten zullen bij het opstarten van zo een 

pilot alleen maar de extra kosten zien. De vrachtwagen fabrikanten hebben met de 

getekende overeenkomst om in 2040 alle nieuwe vrachtwagens zero emission behoefte aan 
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transportbedrijven die vroegtijdig willen beginnen met zero emission om kennis en ervaring 

op te doen voordat volledig de overstap gemaakt wordt. Deze kennis en ervaring kan 

gebruikt worden om knelpunten te verhelpen en een voorsprong op de concurrentie hebben 

als er straks richting 2050 wettelijk zero emission gereden moet worden.  

3.7 Conclusie 

Het huidige aanbod elektrische vrachtwagens is ontwikkeld voor de stadslogistiek. Met de 

nationale klimaatdoelen om de stadslogistiek in 2025 in de 30 á 40 grootste gemeente 

van Nederland zero emission te maken is dit een verklaarbare ontwikkeling. Om toch verder 

te kijken dan stadslogistiek is de Volvo FL Electric de beste optie voor het transport richting 

het achterland. Met een actieradius van 300 kilometer en een oplaadtijd van 1,5 uur bij een 

fastcharger kan deze vrachtwagen ook worden ingezet voor internationaal vervoer. De 

laadcapaciteit is ongeveer de helft minder dan een diesel truck trailer combinatie. De Volvo 

FL Electric is een bakwagen, wat kleiner is dan een trailer, en de batterijen brengen het 

maximale gewicht van de lading ook nog eens omlaag. Dit is wel een enorm beperkende 

factor. 

 

De tesla semi is ontwikkeld voor de lange afstand met een actieradius van 800 kilometer een 

oplaadtijd van 30 minuten bij megacharger. Er zijn nog wel veel onduidelijkheden rondom de 

laadcapaciteit, omdat het gewicht van de vrachtwagen nog niet bekend is. De zware 

batterijen kunnen ervoor zorgen dat het maximale gewicht van de lading erg zal dalen ten 

opzichte van de huidige mogelijkheden met diesel vrachtwagens. Het CharIn initiatief met 

alle grote bedrijven en organisaties die daarbij betrokken zijn gaat een belangrijke rol spelen 

in de overstap naar elektrische lange afstand transport. De 1 tot 3 mW sterke megachargers 

die worden ontwikkeld zijn cruciaal voor het gebruik van bijvoorbeeld de tesla semi voor 

internationaal transport. Zonder deze mega chargers en de grote infrastructuur hiervan zal 

elektrisch transport alleen bij stadslogistiek en nationaal transport een optie zijn. De 

resultaten de tesla semi na het uitwerken van de case zijn te zien in tabel 5. 

 

Na het uitwerken van de case blijkt dat voor de Volvo FL Electric optie 2 de beste optie is. 

Het aanschaffen en gebruiken van eigen laadpalen is het goedkoopst. In Amsterdam en 

Parijs zal er gebruik gemaakt worden van normale laadpalen (40 kW) en in Waregem 

(België) een fastcharger (150 kW). Het voordeel van eigen laadpalen is dat er opgeladen 

kan worden tegen de normale stroomprijzen van het desbetreffende land en de laadpalen 

kunnen gedeeld worden met andere transportbedrijven om de kosten te verlagen. Het 

verschil tussen het rijden op elektrisch en diesel is nog wel €70.187, zoals te zien is in tabel 

5. Dit komt door de dure laadpalen die gekocht en geplaatst moeten worden. De wekelijkse 

kosten aan stroom door de eigen laadpalen zijn daardoor wel lager dan die van diesel. Er is 

nu wel uitgegaan van een verbruik van 1kW per kilometer, dat is gehaald uit de cijfers van 

de fabrikant. Echter verwachten wij wel dat het aan kW per kilometer wel hoger zal worden 

als de vrachtwagen echt in gebruik is. Hierdoor zullen de kosten van stroom stijgen.   
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Type 
Vrachtwagen 

Aantal km  Reistijd Parijs 
(in uren) 

Kosten per 
week, 1 
vrachtwagen  

Totale Kosten 
(per jaar) 

Volvo FL 
Electric (eigen 
laadpalen) 

533 7,9 €580 €215.449 

Tesla Semi  530 7 €770 €163.196 

Diesel 530 7 €931 €145.262 

Tabel 5 Overzicht resultaten case elektrisch 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal kilometer, reistijd en de totale kosten per jaar van 

de Volvo FL Electric, Tesla Semi in vergelijking met diesel. De Tesla Semi is op jaarbasis 

het voordeligst, echter zijn de laadprijzen van de megachargers nog niet bekend, hiervoor 

hebben we nu de prijzen van de auto superchargers die tesla hanteert gebruikt. We 

verwachten dat de prijzen bij de megachargers per kW hoger zullen zijn, waardoor de kosten 

uiteindelijk hoger kunnen uitvallen. Daarnaast hoeft er bij de tesla semi maar één 120kW 

sterke laadpaal worden aangeschaft en bij de Volvo FL Electric twee 40Kw laadpalen en een 

laadpaal van 150Kw. Over het kostenplaatje is nog veel onzeker. Wat wel duidelijk is dat 

elektrisch rijden met de basisberekingen van laadpaal aanschafkosten en stroom verbruik al 

duurder is dan diesel.   

 

De technieken die nu in ontwikkeling zijn kunnen de actieradius van de elektrische 

vrachtwagen vergroten zonder dat er veel tijd verloren gaat door op te laden. Zowel inductie 

als de rails boven de weg zorgen ervoor dat de batterijen tijdens het rijden opgeladen 

kunnen worden. De technieken zijn nog in de testfase en plannen voor het uitvoeren op 

grote schaal zijn er dus nog niet. Daarbij komt ook dat er grote veranderingen bij 

vrachtwagens moeten komen voordat ze gebruik kunnen maken van het dynamische laden. 

De hoge investeringen die in het wegennet nodig zijn voor het mogelijk maken van 

dynamisch laden en de grote veranderingen die plaats moeten vinden bij vrachtwagens, 

maakt het dynamisch laden nog lang niet haalbaar in de nabije toekomst.  

 

Het swapping batteries concept zal helemaal niet gebruikt gaan worden. De stations waar de 

batterijen dan worden vervangen vereisen een gigantische investering en de hele plaatsing 

van batterijen in de vrachtwagen zal moeten worden aangepast. Dit zijn te grote en vooral 

dure veranderingen om het uiteindelijk rendabel te maken. 

 

De plannen van het CharIn initiatief voor de laadinfrastructuur en hun krachtige 

megachargers in combinatie met de Tesla Semi en mogelijk later nieuwe concurrenten 

daarvan, maakt de elektrische vrachtwagen een serieuze concurrent voor waterstof.     
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4. Waterstof 

In dit hoofdstuk zal het tweede High - No scenario worden onderzocht. In dit hoofdstuk zal 

de overstap van diesel naar waterstof onderzocht worden. Waterstof is een techniek die 

voornamelijk nog in de kinderschoenen staat en waar nog veel onduidelijk over is. In dit 

hoofdstuk zullen de huidige technieken en infrastructuur (4.1), ontwikkelingen van heavy 

duty waterstof transport (4.2), de benodigde investeringen (4.3), invloed stakeholders (4.4) 

en veranderingen voor transportbedrijven (4.5) beschreven worden. Daarnaast zal er ook 

een vergelijking tussen diesel en waterstof worden gemaakt (4.6). 

4.1 Huidige techniek en infrastructuur  

In een waterstof voertuig wordt de voortstuwing geleverd door een elektromotor. Deze 

elektromotor wordt van energie voorzien vanuit een brandstofcel. In de brandstofcel vindt 

een reactie plaats tussen waterstof en zuurstof waaruit energie en water ontstaat. Het water 

kan via een uitlaat naar buiten. De energie wordt omgezet in elektrische energie (en 

restwarmte). Deze elektriciteit wordt meestal kort opgeslagen in een buffer accu en wordt 

daarna geleverd aan de elektromotor. 

 

Waterstof kan worden gemaakt met elektrolyse en een Steam Methane Reforming (SMR) 

proces. Bij elektrolyse wordt water (H2O) gescheiden met behulp van elektrische energie. 

Hierbij ontstaat waterstof (H2) en zuurstof (O2). De elektrische energie is omgezet in 

chemische energie welke uit waterstof gehaald wordt in de brandstofcel. Bij het SMR-proces 

wordt Methaangas (C4H) met hoge druk stoom (H2O) samen verwerkt tot waterstof (H2) en 

koolstofdioxide (CO2). Vrijwel alle waterstof die op dit moment gebruikt wordt is volledig grijs 

en wordt dus gemaakt met het SMR-proces. In Nederland wordt ongeveer 0,8 miljoen ton 

waterstof (H2) geproduceerd. Waarvoor 4 miljard kubieke meter aardgas nodig is en 

resulteert in een CO2-uitstoot van 12.5 miljoen ton. (TNO, z.d.) Groene waterstof is alleen 

via elektrolyse te produceren. De waterstof is groen als de gebruikte energie voor de 

elektrolyse op een groene manier is opgewekt waarbij geen CO2-uitstoot plaatsvindt. 

 

Het opwekken van waterstof met behulp van elektrolyse is op dit moment niet heel efficiënt. 

30% van de energie gaat verloren bij het elektrolyseproces. Daarnaast treedt er ook nog een 

groot verlies op bij het omgekeerde elektrolyse proces, hier is het verlies zo’n 50%. Daarna 

treden er ook nog verliezen op in het elektronica systeem (15%) en tijdens de opslag en 

transport van waterstof (26%). Na alles bij elkaar op te tellen is er een verlies van 78%, er 

komt dan maar 22% van de energie welke erin is gestopt bij de elektrolyse, uit bij de 

aandrijfas van het voertuig (Mićić, 2020).  

 

Na de productie moet de waterstof naar een tankstation. Op dit moment zijn er 4 

waterstoftankstations in Nederland, 5 in Frankrijk en 2 in België (H2mobility, 2020). Dit is ten 

opzichte van tankstations en elektrische laadstations erg weinig. Het netwerk van 

waterstoftankstations zal zich nog erg moeten uitbreiden. Bij de meeste tankstations wordt 

het waterstof, net als diesel, geleverd met vrachtwagens. Waterstof kan per truck als 

gasvorm onder hoge druk vervoerd worden of als vloeistof (Hydroville, zd), waar de 

waterstof wordt gekoeld met een temperatuur van -253 graden celcius (TNO, zd). Waterstof 

kan ook als gas door middel van pijpleidingen vervoerd worden. Gasleidingen van het 
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bestaande gasnet kunnen gebruikt worden voor het transport van waterstof. Op dit moment 

is de vraag naar waterstof echter zo laag dat dit nog niet gebeurd. 

 

Op dit moment zijn er twee bezorg bedrijven die waterstof bezorgbusjes aan het testen zijn. 

Dit zijn UPS en FedEx welke in de verenigde staten bezig zijn met waterstof (Manners-Bell 

J,2019). De startup Nikola is bezig met het bouwen van een waterstof vrachtwagen en 

maakt daarbij grote beloftes zoals een range tot 1200km, 1000 pk en een gewicht van 9 ton 

voor de Nikola one (Nikola, 2020). Echter zijn er geen testen op de openbare weg gedaan 

met een Nikola waterstof vrachtwagen, daarnaast zijn er veel video's waarin de beloftes van 

Nikola in twijfel wordt getrokken omdat er geen testen op de openbare weg worden 

uitgevoerd. 

4.2 Ontwikkelingen heavy duty waterstof transport 

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande voor heavy duty waterstof transport. Er 

zijn al kleine projecten gestart, zo rijden er bussen en vuilniswagens rond op waterstof. Voor 

lange afstand wegtransport zijn er echter nog geen (bekende) projecten bezig, wel zijn er 

bedrijven welke ontwikkelingen maken voor waterstof. 

 

4.2.1 Nikola Tre 
Eén van deze bedrijven is Nikola, dit is een 

Amerikaanse startup welke waterstof en 

elektrische vrachtwagens wil produceren. De 

Nikola Tre (te zien in afbeelding 9) is de 

vrachtwagen die ontwikkeld gaat worden voor de 

Europese markt.  

 

Volgens Nikola zal deze truck 800 tot 1200 km 

kunnen rijden met een volle tank waterstof van 

80 kg. Het verbruik van 1kg per 10 km (bij een 

range van 800km) komt redelijk overeen met het verbruik van de al geteste Hyundai H2 

Xcient. Echter is de Nikola Tre dus nog niet getest, net als alle andere vrachtwagens van 

Nikola. Er is één video van Nikola te vinden waarin de Nikola Two over een snelweg rijdt, 

maar het blijkt dat de vrachtwagen een berg opgetrokken was en in de video naar beneden 

rolt (Donut Media, 2020).  

 

De Nikola Tre is dus een ongeteste vrachtwagen. De cijfers over de range zijn echter wel 

realistisch voor de toekomst. De verwachting is daardoor dat een vrachtwagen met dezelfde 

specificaties als de Nikola Tre in de toekomst zal bestaan. 

 

4.2.2 Hyundai H2 Xcient 
Een vrachtwagen welke op dit moment gerealiseerd kan worden is de Hyundai H2 Xcient (te 

zien in afbeelding 10). Deze vrachtwagen doet ongeveer de helft van wat de Nikola Tre kan, 

Afbeelding 9, Nikola Tre               
(Bron: Nikola, 2020) 
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met een tank van 32 kg aan waterstof komt de 

Hyundai 400 km ver (Hyundai, 2020). In 2021 wil 

Hyundai 2.000 van deze vrachtwagens per jaar 

produceren (voor Europa, Noord-Amerika en China). 

In 2030 zouden er totaal 27.000 H2 Xcients op de 

weg moeten rijden. Deze vrachtwagen is daardoor 

zeer realistisch voor onze case. De Hyundai H2 

Xcient is er momenteel alleen als bakwagen met een 

dag cabine. Het trekgewicht van de Hyundai is 

maximaal 36T. Meer informatie staat in de datasheet 

van de Hyundai Xcient in bijlage 5. 

4.2.3 Ontwikkelingen waterstoftankstations 

In Duitsland zijn de ontwikkelingen voor tank gelegenheden van waterstof al vele malen 

verder. In Nederland zijn er momenteel in de haven van Amsterdam drie tankstations in de 

bouw waarvan nog niet duidelijk is of deze tankstations over de capaciteit beschikken om er 

meerdere waterstof vrachtwagens te laten tanken. Om een serieuze start te kunnen maken 

aan een zero emission corridor moeten er tankmogelijkheden zijn op de juiste locaties.  

 

Bedrijven als H2Storage en Waterstofnet zijn 

beide bezig met het ontwikkelen van mobiele 

waterstoftankstations. Een voorbeeld hiervan is 

te zien in afbeelding 11. Uit de email van M. 

Honselaar (Projectmanager Waterstofnet) is 

duidelijk geworden dat de mobiele 

waterstoftankstations van Waterstofnet 

voornamelijk gebruikt worden voor kleine 

demonstraties met heftrucks en auto’s. Volgens 

de heer Honselaar beschikt het mobiele 

waterstoftankstation over een laadcapaciteit 

van 15kg, wat voldoet aan één truck één keer 

per dag te kunnen tanken. De aankoopprijs van 

de mobiele waterstoftankstations van 

Waterstofnet bedragen €400.000,- (persoonlijke communicatie, 12 November 2020).  

 

Zoals eerder genoemd is ook H2Storage druk bezig met de ontwikkelingen van mobiele 

waterstoftankstations. Volgens M. Tamarzians (Sustainable Energy Engineer H2Storage) 

zijn de mobiele waterstoftankstations van H2Storage nog in de engineeringsfase. Hierdoor is 

het nog niet mogelijk een concreet kostenplaatje op te stellen. Volgens de heer Tamarzians 

wordt de waterstof die getankt wordt geproduceerd door middel van zonnepanelen- en 

windmolenparken. De waterstof die getankt wordt kan geïdentificeerd worden als groene 

waterstof wegens een puurheidsgraad van >5.0 (99,999% waterstof). Dit betekend dat de 

waterstof die wordt getankt voor bijna 100% echt bestaat uit alleen waterstof en dus niks 

uitstoot. Ondanks dat er nog geen concreet kostenplaatje kan worden opgesteld heeft de 

heer Tamarzians wel een aan kunnen geven dat de grootste kostenposten in de 

brandstofcellen en de tanks zitten. De tanks bestaan voor 90% uit koolstofvezel. De prijs van 

koolstofvezel ligt tussen de €20-€25 per kilo. De prijs van brandstofcellen is €100 per kW.  

Afbeelding 10, Hyundai H2 Xcient    
(Bron: Hyundai, 2020) 

Afbeelding 10 Hyundai H2 Xcient 

(Bron: Hyundai, 2020) 

Afbeelding 11 Mobiel waterstoftankstation (Bron: 

WaterstofNet, 2020) 
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Door de gegevens van Waterstofnet en H2Storage is duidelijk geworden dat een investering 

in een mobiel waterstoftankstation niet goedkoop zal zijn. De ontwikkeling ervan is nog niet 

ver en zal zich zeker uitbreiden in de toekomst wat mogelijk kan resulteren in een daling van 

de kostprijzen, waarmee de aanschafprijs van een mobiel waterstoftankstation mogelijk mee 

zal dalen en het aantrekkelijker maakt voor bedrijven om aan te schaffen. Met de huidige 

technieken is het mobiele waterstoftankstation nog niet te gebruiken voor een lange afstand 

waterstof pilot. De tankcapaciteit is niet voldoende om een truck heen en terug te kunnen 

laten rijden van Amsterdam naar Parijs. Ook zijn de kosten nog te hoog. Er zal dus een 

samenwerking moeten worden opgezet om de kosten relatief te verlagen.  

 

Voor stationaire waterstoftankstations is nog veel onduidelijk. Er zijn momenteel veel 

projecten bezig met het ontwikkelen van een waterstoftankstation en hoe deze gehanteerd 

kan worden bij het tanken van bepaalde transportvoertuigen. De huidige tankstations zijn 

voornamelijk voor het tanken van personenauto’s en bedrijfsvoertuigen zoals heftrucks en 

busjes. Tijdens een gesprek met Joey van Elswijk (Consultant Strategy & Innovation at Port 

of Amsterdam) is bekend geworden dat Holthausen en Shell beide een waterstoftankstation 

in de haven van Amsterdam in 2021 laten bouwen. Verder is H2point ook bezig met het 

bouwen van een waterstoftankstation langs de A17 tussen Rotterdam en Antwerpen. In de 

haven van Den Helder wordt een zonnepanelenpark gebouwd waarmee aan 400kg 

waterstof geproduceerd kan worden. Ook worden er twee waterstoftankstations gebouwd in 

de haven van Den Helder die bevoorraad zullen worden door het zonnepanelenpark. Dit 

tankstation zal geschikt zijn voor scheepvaart en wegtransport (Topsectorenergie, 2020). De 

gemiddelde prijs voor het bouwen van een waterstoftankstations ligt tussen de €1.4 miljoen 

en de €1.6 miljoen (Topsectorenergie, 2020) (Waterstofgate, 2019).   

4.3 Benodigde Investeringen 

Het opzetten van een zero emission route met waterstof zal veel hoge investeringen 

vereisen. Zowel van de vervoerder als van andere partijen. Eén van de grootste investering 

voor de vervoerder zal de aankoop van de nieuwe vrachtwagens zijn. Op dit moment zijn er 

nog geen waterstof vrachtwagens op de markt met een bekende prijs. Eén nieuwsartikel 

vermeld dat de productieprijs van een Nikola vrachtwagen wordt geschat op $188.174 

(€157.832) en dat deze vrachtwagen zal worden verkocht aan de consument voor een prijs 

van $268.782 (€225.442) (Field, 2020). 

 

De prijs van waterstof is ook relatief hoog in vergelijking met diesel. De prijs voor een kilo 

waterstof is in Nederland nu €10 per kg, echter zal deze prijs gaan dalen. Veel landen 

kunnen goedkoper elektriciteit produceren en daardoor ook goedkoper groene waterstof 

produceren. In chili wordt waterstof geproduceerd voor €1,60 per kg (M. Tamarzians, 

persoonlijke communicatie, 20 November 2020). Daarnaast willen veel landen gebruik 

maken van waterstof om een overschot aan groene energie op te slaan, hierdoor zal de prijs 

van groene waterstof verder dalen. (Real Engineering, 2020) 

 

Een andere grote investering die indirect wordt opgevangen door het vervoersbedrijf is het 

aanleggen van de infrastructuur. Voor het voorzien van waterstof voor de vrachtwagens is 

als eerste een waterstoftankstation nodig. Een waterstofstation kost tussen de 1.4 miljoen en 
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1.6 miljoen euro om te bouwen (Topsectorenergie, 2020.). Meestal helpt de overheid hierbij 

met subsidies waardoor een tankstation veel rendabeler wordt, echter is dit voor een bedrijf 

nog steeds een enorme investering. Een andere (tijdelijke) optie is een mobiel 

waterstoftankstation. De kosten hiervan, die eerder benoemd zijn in 4.2.3, zijn lager maar 

het is een tijdelijke oplossing en (nog) niet geschikt voor het tanken van lange afstand 

wegtransportmiddelen.  

 

Voor de waterstoftankstations is waterstof nodig. Meestal wordt waterstof geproduceerd op 

een andere locatie dan het tankstation. Zo zijn er plannen voor een waterstoffabriek op de 

Maasvlakte in de haven van Rotterdam (Haven van Rotterdam, 2020) en wordt er nu een 

100% groene waterstof fabriek gebouwd in Delfzijl (chemie park Delfzijl, 2020). De waterstof 

vanuit deze fabrieken wordt vervoerd naar de waterstoftankstations en andere afnemers. Dit 

kan met pijpleidingen, maar wordt voornamelijk vervoerd met vrachtwagens. Om waterstof te 

vervoeren door middel van pijpleidingen zijn immers wel aanpassingen aan de infrastructuur 

nodig, waarbij vervoer van waterstof met een vrachtwagen geen aanpassingen aan de 

infrastructuur benodigd zijn. Echter zullen er wel kosten worden gemaakt voor het vervoer 

van producent naar afnemer. 

4.4 Invloed stakeholders 

Zoals in paragraaf 4.3 te zien is zijn er veel investeringen nodig om een corridor te starten 

op waterstof. Om een waterstof pilot op te kunnen starten zullen veel partijen betrokken 

moeten worden bijvoorbeeld: de producent van waterstof, de vervoerder van waterstof, de 

eigenaar van het waterstoftankstation, de transporteur en de klant van de transporteur. De 

partijen zullen gezamenlijk moeten investeren in waterstof om een zero emission pilot tot 

stand te kunnen brengen. Er zal dus een overeenkomst moeten komen tussen meer dan 

twee bedrijven, om zo de kosten relatief te verdelen. Afhankelijk zijn van één bedrijf die 

investeert in waterstof is door de hoge kosten simpelweg niet mogelijk. Een goed voorbeeld 

van samenwerken is het Schiphol Trade Park. Rob de Wit, projectmanager en 

gebiedscoördinator van het Schiphol Trade Park, gaf in een persoonlijke communicatie aan 

dat het gehele gebied moet voldoen aan duurzaamheidseisen en dat er ook gezamenlijk 

geïnvesteerd en ontwikkeld wordt in duurzaamheid. DC Berkel is geïnteresseerd om een 

waterstoftankstation in het Schiphol Trade Park te plaatsen, maar alleen als er genoeg afzet 

is. Er zijn daarna een aantal bedrijven gevonden binnen het Schiphol Trade Park die 

waterstof wel wilde implementeren. Zo is wordt er nu gewerkt aan een plan om het 

tankstation en de vrachtwagens te realiseren. Dit is een goed voorbeeld van hoe een 

samenwerking kan leidde tot een start met zero emission.  

 

Als de zero emission pilot is opgezet en de vracht vervoerd kan worden met groene 

waterstof zal het transport van de vracht voor de klant extra geld gaan kosten. Het transport 

op groene waterstof brengt hogere kosten met zich mee en vanwege de momenteel al lage 

marges in de transportsector, is het alleen maar logisch dat een duurder transport de 

transportkosten voor de klant zal verhogen. Als de klant de hogere prijs van de vervoerder 

niet wil betalen zullen zij overstappen op een andere vervoerder, daarom is het belangrijk 

een tot een overeenkomst te komen met een klant die wil investeren in zero emission 

transport. De imagoverbetering van het bedrijf door zero emission transport kan hier dan ook 
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als overtuigende factor van toepassing zijn. Zonder een klant die geld wil investeren in groen 

transport zal het zeer lastig worden om op waterstof te kunnen rijden.  

 

Klanten van transporteurs zijn echter nog niet bezig met zero emission en zullen daardoor 

ook nog geen hogere prijs willen betalen. Zero emission is voorlopig pas nodig in 2050. Uit 

een gesprek met Stephan Pieters (Manager Operations bij Omega Logistics) is duidelijk dat 

klanten totaal nog niet bezig zijn met zero emission. De heer Pieters gaf aan dat een klant 

pas twee of drie jaar voor een nieuwe wetgeving investeringen wil doen voor zero emission 

transport. Om voorloper te zijn op het gebied van waterstof is de kans, daarom groot dat een 

deel van de kosten opgevangen moeten worden door de vervoerder zelf. Tenzij er een klant 

is waarvoor innovatie en imago belangrijk genoeg zijn om extra kosten te maken. 

 

De overheid toont veel initiatief voor de transitie richting zero emission transport. Zo staat er 

in het hoofdstuk mobiliteit van het klimaatakkoord: “De ontwikkeling van waterstof is 

belangrijk als energiedrager in de mobiliteit, zeker voor het zware transport”.  Zo financiert 

de overheid meerdere zero emission projecten met subsidies (Topsectorenenergie, 2020). 

Tijdens een gesprek met Joey van Elswijk (Consultant Strategy & Innovation at Port of 

Amsterdam) gaf de heer Elswijk aan dat de overheid een grote rol speelt bij het bouwen van 

één van de waterstoftankstations van Holthausen in de haven van Amsterdam. H2Waste, 

een project waar de Port of Amsterdam, de HVA en Holthausen samen aan werken, heeft 

subsidie ontvangen van de overheid om een pilot voor waterstof vuilniswagens te starten. 

Holthausen zag hiermee kansen voor het bouwen van een waterstoftankstation. Zonder 

afnemers voor het waterstoftankstation was het nog niet rendabel voor Holthausen om een 

waterstoftankstation te bouwen, maar vanwege de ontwikkeling van een waterstof 

vuilniswagen komt er een afnemer van waterstof wat het voor Holthausen rendabel maakt 

om een waterstoftankstation te bouwen.  

 

Duitsland is voorloper in tegenstelling tot de andere Europese landen als het gaat om de 

mogelijkheden van het tanken van waterstof. Met 87 tankstations in werking en 19 in 

ontwikkeling steekt Duitsland met kop en schouders boven de rest uit (H2mobility, 2020). 

Het realiseren van bijna 100 waterstoftankstations is niet goedkoop. Het is dan ook te 

danken aan een grote investering van de Duitse overheid in waterstof, maar ook aan een 

goede samenwerking tussen verschillende grote bedrijven. Total, Shell, OMV, Air Liquide en 

Linde AG hebben een joint venture, genaamd H2mobility, opgestart. Met het oprichten van 

de joint venture zijn deze bedrijven betrokken bij het investeringsplan in waterstof van de 

Duitse overheid. H2mobility heeft van de overheid subsidies ontvangen om aan de slag te 

gaan met het bouwen van meerdere waterstoftankstations. Naast de brandstofleveranciers 

heeft Daimler zich ook aangesloten bij de joint venture en vertegenwoordigd de auto-

industrie (Nieuwenbroek, 2019). H2mobility werkt verder ook nog samen met overige 

autofabrikanten als BMW, Volkswagen, Hyundai, Toyota en Honda (H2mobility, 2020).  

 

De EU (Europese Unie) zal ook een rol spelen bij de productie van waterstof. Zo staat er in 

de ”Hydrogen Strategy” van de Europese Commissie dat zij ondersteuning zu llen geven aan 

de bouw van groene elektrolyse centrales met een totaal vermogen van minimaal 6GW 

binnen de EU. Het doel is om deze centrales voor 2024 gebouwd te hebben. Tussen 2025 

en 2030 zou waterstof, volgens de Europese commissie, een groot onderdeel zijn van het 

energiesysteem binnen Europa, er zullen aan het einde van deze periode 40 GW aan 
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groene elektrolyse centrales in Europa staan. De Europese commissie spreekt in deze 

periode niet van ondersteuning (European Commission, 2020). 

4.5 Veranderingen voor transportbedrijf 

De grootste verandering voor een bedrijf als het aankomt op waterstof zal, naast uiteraard 

de kosten, te maken hebben met het rijden op waterstof. In tegenstelling tot elektriciteit kan 

waterstof net als diesel en benzine makkelijk worden getankt. Waar elektrische voertuigen 

langere tijd stilstaan vanwege de oplaadtijd, kan waterstof simpel getankt worden en kan er 

weer verder gereden worden. Om waterstof te kunnen tanken zal de routeplanning 

aangepast moeten worden, als er een start met waterstof wordt gemaakt. Om op waterstof 

te kunnen rijden, moet de mogelijkheid om waterstof te tanken er ook zijn. Momenteel zijn er 

op de route Amsterdam-Parijs maar een schaars aantal waterstoftankstation en zal de route 

aangepast moeten worden aan de hand van de locaties van de waterstoftankstations. Ook 

het wagenpark moet compleet aangepast worden. Elke diesel truck zal in 2050 vervangen 

worden door een waterstof truck of omgebouwd moeten worden tot een waterstof truck. 

 

De waterstoftechniek voor lange afstand voertuigen staat nog in de kinderschoenen. Het 

risico waar rekening mee moet worden gehouden zijn de fouten die nog voorkomen bij 

waterstof voertuigen vanwege de nieuwe techniek. Er is nog veel onbekend over de fouten 

die voor kunnen komen, hierdoor zullen deze fouten meestal eerst voorkomen voordat er 

een oplossing is. Uit een gesprek met Michiel Huijgen (onderzoeker Hogeschool van 

Amsterdam) blijkt dat dit bij veel andere projecten met waterstof een probleem oplevert. 

Plotseling stilstaande voertuigen met fouten die nog onbekend waren zorgen voor 

oponthoud (persoonlijke communicatie, 1 December 2020). Daarnaast zijn er op dit moment 

nog weinig locaties voor onderhoud aan waterstof voertuigen en kost het onderhoud meer 

dan dat van een dieselvoertuig. Daarom zal er wanneer er onderhoud nodig is meer tijd 

nodig zijn. 

 

 

4.6 Vergelijking diesel en waterstof 
 

Net als hiervoor bij elektrisch en biobrandstof wordt er gekeken naar wat er verandert bij de 

case als de overstap naar waterstof wordt gemaakt. Om een start te maken met een 

waterstof pilot zijn twee opties bekeken. De eerste optie bestaat uit het rijden met de 

Hyundai H2 Xcient waar tussentijds een stop wordt gemaakt en de tweede optie bestaat uit 

het rijden met de Nikola Tre. Voor deze case zijn weer de twee wekelijkse retourtjes van 

Amsterdam naar Parijs gebruikt en de binnenlandse rit die één keer per week gemaakt 
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wordt. Om met de Hyundai H2 Xcient van 

Amsterdam naar Parijs te kunnen rijden zal er 

onderweg een stop gemaakt moeten worden om 

te tanken. Zoals al eerder benoemt in dit 

hoofdstuk beschikt deze vrachtwagen over een 

tankinhoud van 32 kg waterstof en beschikt het 

over een actieradius van 400 km en zal worden 

geproduceerd als trekker, waarmee losse trailers 

vervoerd kunnen worden. Zoals de huidige situatie 

er nu uitziet zijn er momenteel op de route van 

Amsterdam naar Parijs geen mogelijkheden langs 

de snelweg om waterstof te tanken. Om toch op 

deze corridor met waterstof te kunnen rijden is er 

in de routeplanning rekening gehouden met 

tanklocaties van waterstof. Dit heeft als gevolg dat 

er van de snelweg af moet worden gegaan en dat 

er omgereden moet worden. Er zijn meerdere 

tanklocaties voor waterstof op dit traject. Echter 

liggen de meeste hiervan in een woonwijk of in de 

binnenstad. De meest efficiënte locatie is in belgië 

in de buurt van Brussel. Het waterstoftankstation 

van DATS 24 gelegen aan de Zinkstraat 1, 1500 Halle, België. Dit tankstation ligt vlak naast 

de snelweg en daarnaast is de snelweg is ook weer gemakkelijk te betreden na het tanken. 

In afbeelding 12 is te zien hoe de route eruit zal zien als er zal worden gereden met de 

Hyundai H2 Xcient. 

 

In theorie kan met de Nikola Tre in één keer van Amsterdam 

naar Parijs gereden worden. Zoals eerder benoemd beschikt de 

Nikola Tre over een tankinhoud van 80kg waarmee een 

actieradius van 800km kan worden gerealiseerd. Ondanks dat 

de Nikola Tre in één keer naar Parijs zou kunnen rijden, zal met 

de Nikola Tre alsnog dezelfde route moeten worden 

aangehouden als die gebruikt is voor de Hyundai H2 Xcient. Ook 

zal er net zoals de Hyuandai H2 Xcient onderweg een stop 

gemaakt moeten worden om te tanken. Dit komt vanwege de 

afstand tot het waterstoftankstation in België. De Nikola zou in 

principe met een actieradius van 800km de kortste route kunnen 

rijden naar Parijs. De kortste route van Amsterdam naar Parijs is 

530km, zoals te zien in afbeelding 13. Echter kan deze route niet 

gereden worden vanwege het feit dat op de terugweg de Nikola 

Tre stil zou komen te staan met een lege tank. Als er 

rechtstreeks vanuit Amsterdam met een volle tank zou worden 

gereden, is er voor de terugweg nog maar 270km aan brandstof 

in de tank. Het tankstation in België is vanaf Parijs 314km, wat 

zou betekenen dat de Nikola Tre ongeveer 44km voor het tankstation stil komt te staan met 

een lege tank. 

 

Afbeelding 12, Route tussenstop België  

Afbeelding 13, Snelste route 
richting Parijs 

Afbeelding 12 Route tussenstop België 

Afbeelding 13 Snelste route 
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Om een inzicht te geven in de kosten voor een start up van een zero emission corridor is 

een overzicht opgesteld met de kosten van de gebruikte waterstof vervoersmiddelen 

tegenover een vervoersmiddel op diesel. De resultaten staan in tabel 6 en de berekeningen 

hiervan in bijlage 3.  

 

 Aantal km  
naar Parijs 

Uren reistijd 
naar Parijs 

Kosten per week, 
1 vrachtwagen  

Kosten per 
jaar, 3 
vrachtwagens  

Diesel  530 7 €931 €145.262 

Hyundai H2 Xcient 550 8 €2056 €320.835 

Nikola Tre 550 8 €2502 €390.249 

Tabel 6 Overzicht resultaten case waterstof 

 

De kosten van een waterstof corridor zijn aanzienlijk hoger dan de kosten van diesel. Dit 

komt doordat waterstof een nog vrij nieuwe energiedrager is, waardoor de kosten van de 

technieken ervoor nog erg hoog liggen. Voor een start up heeft de Hyundai H2 Xcient de 

voorkeur. Deze truck is in tegenstelling tot de Nikola al op de weg getest. Verder heeft 

Hyundai H2 Xcient een datasheet vrijgegeven, te zien is in bijlage. Nikola doet vooralsnog 

alleen beloftes zonder resultaten. Daarnaast is Hyundai H2 Xcient ook nog is zuiniger, 

waardoor de jaarlijkse kosten ongeveer €70.000 per jaar lager liggen. Vanwege het feit dat 

ervoor nu nog geen waterstoftankstations op het traject Amsterdam - Parijs zijn gebouwd die 

optimaler gelegen zijn waardoor beide truck onderweg een stop moeten maken om te 

tanken, is het beste vervoersmiddel voor een lange afstand waterstof start up de Hyundai H2 

Xcient.     

4.6 Conclusie 

Het rijden op waterstof tussen Amsterdam en Parijs is mogelijk. Er is op dit moment genoeg 

infrastructuur en er zijn waterstof voertuigen, zoals de Hyundai H2 Xcient, welke de 

afstanden tussen de tankstations zonder problemen kunnen afleggen. Hierbij zal een 

vervoerder echter zijn routeplanning moeten aanpassen. De waterstoftankstations liggen 

namelijk niet direct aan de route. De vrachtwagen zal daardoor moeten omrijden. Hierdoor is 

de afstand langer, kost het meer tijd voordat de eindbestemming bereikt is en zullen de 

kosten hoger worden.  

 

Ook zonder omrijden is waterstof op dit moment duurder dan diesel. De kosten van 

waterstof bedraagt momenteel €10 per kg, in tegenstelling tot diesel wat €1,17 kost per liter. 

Dit maakt rijden op waterstof een stuk duurder. Er wordt verwacht dat er in de toekomst 

meer vraag naar zal zijn wat zal zorgen voor een prijsdaling. Naast de toenemende vraag 

zal het uitbreiden van de productiecapaciteit van groene waterstof ook impact hebben op de 

daling van de prijs. Naast brandstof zal waterstof in de toekomst waarschijnlijk ook gebruikt 

worden voor het balanceren van het energienetwerk door overschotten aan groene energie 

op te slaan in waterstof.  
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De grootste uitdaging van waterstof is dat het een nieuwe techniek is. Er zullen veel grote 

investeringen nodig zijn om waterstof wegtransport te laten werken zoals diesel. Het is voor 

een vervoerder onmogelijk om zonder samenwerking waterstof als brandstof te gebruiken 

voor zijn transportvoertuigen. Om een waterstof traject op te zetten zullen samenwerkingen 

tussen bedrijven moeten ontstaan. De kosten voor het bouwen van een waterstoftankstation 

zijn voor een enkel bedrijf te groot. Om de kostenlast te verminderen zal een samenwerking 

gestart moeten worden met bedrijven die bereid zijn in waterstof te investeren. De afname 

van waterstof is momenteel laag, wat betekent dat het waterstoftankstation in de begin jaren 

niet rendabel is. De pilot hoeft niet meteen geld op te leveren, het belangrijkste van de 

samenwerking is het delen van kennis en de problemen die zero emission met zich 

meebrengt. Een goede samenwerking met bedrijven verdeeld over de hele keten geeft een 

duidelijk beeld over de problemen die er spelen in de overstap naar waterstof. Al deze 

problemen kunnen gezamenlijk opgelost worden om de implementatie van waterstof te 

optimaliseren. Voor de overheid is een samenwerking tussen verschillende partijen die 

willen investeren in waterstof een reden om subsidies te geven, zoals dat gedaan is bij de 

samenwerking van het afvalbedrijf met Holthausen in het H2Waste project.  

 

Uit meerdere gesprekken met verschillende soorten bedrijven is duidelijk geworden dat 

waterstof de overhand heeft als het gaat om heavy duty lange afstand wegtransport. Het 

vertrouwen in waterstof ligt hem voornamelijk in het feit dat er voor waterstof geen 

oplaadtijden geleden. Zoals meerdere keren is aangeduid door de bedrijven is het feit dat 

een stilstaande vrachtwagen geld kost en dat een rijdende vrachtwagen geld oplevert. Des 

te korter de vrachtwagen stilstaat des te minder geld het transport zal kosten. Naast de 

kosten is het gevoel van de chauffeur ook een meespelende factor. Uit een project met 

elektrische vuilniswagens is gebleken dat de chauffeurs van deze wagens snel begonnen te 

klagen over de limitering van hun werk door de energiedrager. Ondanks het feit dat 

waterstof zeker nog verder ontwikkeld moet worden hebben vervoerders veel meer 

vertrouwen in de potentie van waterstof als energiedrager van lange afstand voertuigen dan 

in batterij elektrisch gedreven voertuigen. 
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5. Advies 

Dit hoofdstuk zal het advies omschrijven welke voortkomt uit het voorgaande onderzoek en 

de daarbij gevormde conclusies. Als laatst worden er aanbevelingen gedaan voor 

onderwerpen die nog nader onderzocht moeten worden.  

5.1 Advies biobrandstoffen 

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van biodiesel (B100) niet aantrekkelijk is voor het 

verminderen van de CO2-uitstoot van wegtransport. Dit komt door de onzekerheid welke 

verbonden is aan de productie van de brandstof. Dit kan namelijk gebeuren met 

grondstoffen welke zorgen voor problemen in de voedselindustrie en de landbouw. 

 

De biobrandstof HVO is echter wel aantrekkelijk voor het verminderen van de CO2-uitstoot 

omdat deze brandstof gecertificeerd is. Het is zeker dat deze brandstof geen problemen 

oplevert voor andere industrieën omdat de grondstoffen alleen afvalproducten zijn.  

 

Echter is HVO duurder dan normale diesel. Het gebruik van HVO zal daarom zorgen voor 

extra kosten welke op, een CO2-reductie na, niets opleveren voor het bedrijf. Na de 

overstap op HVO zal uiteindelijk toch een stap gezet moeten worden naar zero emission. 

HVO is daardoor een tijdelijke oplossing maar niet voor de lange termijn. HVO zou daardoor 

gebruikt kunnen worden als hulpmiddel mocht de overstap naar een zero-emission 

technologie voor 2030 niet lukken. Echter kunnen de extra brandstofkosten die komen kijken 

bij HVO beter geïnvesteerd worden in zero emission. De overstap naar HVO kan grote 

gevolgen hebben voor de winst van een bedrijf, door de lage winstmarge. Daarnaast stoot 

ook HVO nog steeds CO2 dus voor 2050 moet ook deze brandstof verdwenen zijn. Het is 

dus beter om de extra brandstofkosten te investeren in zero emission om zo vroegtijdig 

ervaring en kennis op te doen met emissievrij rijden. 

5.2 Toekomstvisie / Gartner curve 

Het vergelijken van waterstof met elektrische aandrijving is op dit moment erg moeilijk, ook 

als beide technieken ten opzichte van diesel worden vergeleken. Dit komt namelijk door het 

verschil in de ontwikkeling en beschikbaarheid van de technologieën. 

 

Om de stand van de technieken in beeld te brengen voor de verschillende energiedragers is 

de Gartner curve gebruikt. De Gartner curve, ook wel hype cycle genoemd, is een visuele 

weergave van de stappen die een nieuwe techniek doormaakt (Van Eekhout, 2018). Op de 

X-as in afbeelding 14 zijn vijf stappen te zien. “Technology trigger” is de doorbraak van de 

techniek in de media en aan het einde van de stap zijn de eerste generatie producten op de 

markt. “Peak of inflated expectations” is de technische ontwikkeling op zijn best en komen 

de succesverhalen naar buiten, maar de eerste problemen komen ook aan bod. “Trough of 

disillusionment” is de fase waarin alleen de investeerders overblijven die nog steeds potentie 

zien in de techniek aan de hand van de eerste generatie producten. In de “slope of 

enlightenment” fase zijn de investeringen winstgevend geworden en komen de tweede en 

derde generatie producten uit die met pilots worden ingezet. “Plateau of productivity” is de 

laatste fase, er is veel interesse in de techniek en veel bedrijven maken daarom de overstap. 
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De bolletjes op de curve geven de stand van techniek of de status van de techniek weer in 

de verschillende fases.    

 
Afbeelding 14, Gartner curve (Van Eekhout, 2018) 

 

Om een beeld te geven hoever verschillende technieken van waterstof en elektrisch zijn is 

de Gartner curve gebruikt om dit visueel weer te geven. Het is belangrijk om te weten dat de 

curve een tool is om technieken te vergelijken, maar de plaatsing van technieken is volledig 

gebaseerd op de bevindingen na dit onderzoek. In afbeelding 15 zijn de technieken van 

waterstof en elektrisch weergegeven die een rol spelen in de ontwikkeling van de techniek 

voor de lange afstand wegtransport. 
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Afbeelding 15, Hype cycle technieken energiedragers  

 

In de gemaakt hype cycle is te zien de dat de meeste technologieën van waterstof nog in de 

beginfase van de ontwikkeling zitten. De technologieën voor elektrisch vervoer zijn over het 

algemeen verder. Daarbij zijn de elektrische auto en de lithium Ion batterij al in gebruik door 

een groot deel van de potentiële gebruikers in verhouding met waterstof auto’s. Biobrandstof 

staat al ver in de grafiek omdat er naast de pure biobrandstof en HVO ook al een deel 

biobrandstof in diesel zit. De techniek is al ver en het wordt al veel gebruikt. Het gebruik van 

biobrandstoffen zal niet heel veel meer groeien. HVO is een dure optie voor een 

energiedrager die na 2050 niet meer gebruikt mag worden en de andere biobrandstoffen 

hebben een onzekere CO2 besparing door indirecte CO2-uitstoot bij de productie.  

 

Het feit dat de technologie van waterstof achter loopt en nog niet volledig in gebruik 

genomen is voor wegtransport maakt het moeilijk om een afweging te maken ten opzichte 

van elektrische aandrijving. Er zijn bij waterstof veel verwachtingen welke nog bewezen 

moeten worden. Om die reden kan er met dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan over 

welke van de twee energiedragers beter is voor heavy duty wegtransport. Wel kan er een 

voorspelling gedaan worden over hoe de toekomst van beide energiedragers zal gaan 

verlopen aan de hand van het onderzoek en de gesprekken die gevoerd zijn. In afbeelding 

16 is te zien waar, op basis van dit onderzoek, de energiedragers voor heavy duty transport 

geplaatst wordt aan de hand van de huidige technieken. Daarbij is er een voorspelling 

gemaakt voor beide technologieën in 10 en 20 jaar.  
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Afbeelding 16, Hype cycle toekomst energiedragers Heavy Duty transport 

 

Voor het heden blijkt uit het onderzoek dat elektrisch verder is dan waterstof aan de hand 

van de stand van technieken die te zien is afbeelding 16 technieken energiedragers. Van 

beide energiedragers is nog geen massa productie vrachtwagen op de markt, maar worden 

er kleine pilots gedaan zoals het H2Waste project. Beide zitten dus in de eerste fase waar 

de “early adopters” er mee bezig zijn. Elektrisch is vanwege de techniek ontwikkeld voor de 

stadslogistiek vrachtwagens wel verder dan waterstof. Over 10 jaar verwachten wij dat 

waterstoftechniek de elektrische voorbij is op het gebied van heavy duty transport. Uit de 

gesprekken met transportbedrijven en artikelen online is gebleken dat de transportwereld 

waterstof als de toekomstige energiedrager ziet voor de lange afstand. Daarnaast geeft de 

Nederlandse overheid in het nationale klimaatakkoord aan dat er geïnvesteerd gaat worden 

in de ontwikkeling van waterstof voor het zware transport. Het gewicht van de batterijen 

maakt de elektrische vrachtwagen veel zwaarder dan een diesel of waterstof vrachtwagen. 

Met elektrische vrachtwagens kan er dus minder gewicht worden vervoerd. De techniek van 

batterijen heeft een limiet en zullen nooit lichter worden dan een waterstof vrachtwagen. 

Voor het lange afstand vervoer kunnen de elektrische vrachtwagens alleen worden ingezet 

met een goed netwerk van krachtige snelladers, omdat de ritten anders veel te lang worden. 

Het nadeel van snelladen is dat de conditie van de batterij verslechterd. Het veelvuldig 

gebruik maken van snelladers heeft een negatief effect op de economische levensduur van 

de vrachtwagen. Door de visie van de transportbedrijven, het investeren van de overheid in 

waterstof en de genoemde nadelen van elektrisch transport voor de lange afstand is de 

verwachting dat waterstof over 10 jaar al verder is dan elektrisch op het gebied van heavy 

duty transport. Voor de 20 jaar voorspelling is er nog maar 10 jaar over tot er in 2050 

volledig zero emission gereden moet worden. De infrastructuur en techniek zal het dan 

mogelijk maken om voor veel bedrijven de overstap naar waterstof als energiedrager voor 
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het heavy duty transport. Elektrische voertuigen zullen nog steeds een plek hebben in het 

wegtransport van goederen. De al ver ontwikkelde techniek van elektrisch vervoer maakt dat 

de kosten van componenten en de energiedrager zelf voorlopig goedkoper zijn dan 

waterstof. Het nationale doel om de 30 á 40 grootste gemeenten in 2025 emissievrij te 

maken zal de stadslogistiek en het nationaal transport met bestemmingen binnen de 

emissievrije zones elektrisch worden gereden.   

5.3 Hoe een start te maken 

Aan het begin van dit onderzoek is door de opdrachtgever aangegeven te willen weten hoe 

er nu een start met zero emission lange afstand wegtransport gemaakt kan worden. Er is uit 

meerdere gesprekken met bedrijven duidelijk geworden dat voor het opzetten van een zero 

emission corridor, ongeacht waterstof of elektrisch, een samenwerking plaats zal moeten 

vinden.  

 

5.3.1 Elektrische start up 

Uit de Gartner curve is gebleken dat de elektrische techniek op dit moment verder is dan de 

waterstoftechniek. Er zijn daarom al een aantal opties voor het inrichten van een pilot. Uit 

onze berekeningen is gebleken dat eigen laadpalen neerzetten met het huidige aanbod aan 

vrachtwagens de goedkoopste optie is. Voor het opzetten van een pilot is het belangrijk dat 

er een samenwerking wordt gestart met een vaste klant die bereid is om mee te betalen met 

de extra kosten van zero emission rijden. Een pilot op lange afstand kan alleen worden 

gestart op 1 route vanwege het opladen onderweg. De klant kan de pilot gebruiken als 

imagoverbetering en uiteindelijk zichzelf aanbieden als duurzame onderneming. Een 

vrachtwagenfabrikant kan ook erg geïnteresseerd zijn in het opzetten van een 

samenwerking. Het transportbedrijf en de fabrikant krijgen bij het uitvoeren van een pilot 

kennis en ervaring over successen en knelpunten die weer meegenomen kunnen worden in 

volgende pilots. Uiteindelijk beschikken zij dan ruim voor 2050 over veel bruikbare 

informatie, waardoor ze beide een goede concurrentiepositie hebben tegenover 

concurrenten die pas met zero emission beginnen als het wettelijk verplicht is. Als laatst kan 

er een samenwerking komen met een ander transportbedrijf die ook veel over dezelfde 

corridor rijdt om de kosten van de laadpaal onderweg te verdelen of terug te verdienen.  

 

Bij het opstarten van een pilot met batterij elektrische vrachtwagens gaat de route en 

ritplanning een nog belangrijkere rol spelen voor het transportbedrijf. De flexibiliteit van 

diesel, wat overal te tanken is, vervalt. Daarnaast is er altijd het dilemma; langzaam laden 

voor een betere batterij conditie, of snelladen voor betere inzetbaarheid van de 

vrachtwagen. Wij adviseren om sowieso ‘s nachts en bij lange rustperiodes gebruik te 

maken van een zo langzaam mogelijke lader. Onderweg, zolang de chauffeur mag rijden of 

alleen 45 minuten pauze moet hebben is de snellader wel de beste optie voor het kort 

houden van de doorlooptijd.  
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5.3.2 Waterstof start up 

Om een waterstof corridor op te zetten zullen flinke investeringen nodig zijn. Het gebruik van 

waterstof als energiedrager voor wegtransport is vrij nieuw, hierdoor zijn de onderdelen voor 

voertuigen en tankstations nog erg duur en gevoelig voor fouten. Ook het tanken van 

waterstof is zeer prijzig, de meeste prijzen van waterstof liggen rondom de €10 per kg.  

Het rijden van een vaste lijndienst tussen Amsterdam en Parijs is met de huidige technieken 

zeker mogelijk. Echter vanwege het lage aantal operationele waterstoftankstations in Europa 

is het niet mogelijk de transportroute te verbreden richting overige locaties in Europa. 

Vanwege de lage afname van waterstof is het voor bedrijven nog niet rendabel om een 

waterstoftankstation te bouwen. Een samenwerking van bedrijven zal hier een doorslag in 

kunnen geven. Zoals te zien is in Duitsland kan een joint venture van brandstof- en 

autoproducenten in samenwerking met de overheid grote investeringen in 

waterstoftankstations tot stand brengen, waardoor Duitsland momenteel in Europa voorloper 

is ten opzichte van de rest. Wat hiermee bedoeld wordt is dat een samenwerking tussen 

bedrijven en overheid kan leiden tot het verlagen van de kosten, waarmee een zero 

emission corridor gerealiseerd kan worden. 

 

Voor transportbedrijven is op dit moment het belangrijkst dat er klanten worden gevonden 

die bereid zijn om extra te betalen voor de overstap naar zero emission en dat er gekeken 

wordt welke energiedrager het beste past bij de logistiek van de onderneming. De 

vrachtwagenfabrikanten hebben in het statement dat naar buiten is gebracht na de 

ondertekening van hun overeenkomst de overheid al onder druk gezet door aan te geven 

dat de zero emission rijden geen kip en ei verhaal is, maar dat de beleidsmakers ervoor 

moeten zorgen dat zero emission rijden rendabel wordt. Dat kan gedaan worden door 

investeringen in de ontwikkeling van de vrachtwagens, tankstations, laadpalen en door 

subsidies voor de transportbedrijven die de overstap maken. Alleen zo wordt het rendabel 

voor transportbedrijven en kan de transportsector zero emission gemaakt worden. De 

vrachtwagenfabrikanten zijn al volop bezig met zero emission, maar zijn wel volledig 

afhankelijk van de vraag vanuit transportbedrijven. Voor transportbedrijven is het dus 

noodzaak om klanten te vinden die zero emission bevoorraad kunnen worden en daar ook 

extra voor willen betalen. Als de overheid dan zorgt voor een goede infrastructuur en het 

rendabel maakt om zero emission te rijden. Zal de vraag vanuit transportbedrijven naar 

emissie vrije vrachtwagens toenemen, waardoor de fabrikanten weer verder kunnen 

ontwikkelen en betere vrachtwagens op de markt brengen. Als er dan ook klanten zijn die 

bereid zijn om extra te betalen voor emissie vrije distributie is het transportbedrijf helemaal 

klaar voor een rendabele emissie vrije bedrijfsvoering.   

5.4 Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek zijn er steeds weer nieuwe vraagstukken aan het licht gekomen die 

weer extra onderzoek vereiste. Uiteindelijk zijn we niet overal aan te gekomen, daarom 

staan hieronder een aantal aanbevelingen waarvan wij vinden dat het nog waardevol is om 

verder te onderzoeken.   
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5.4.1 Indeling samenwerkingen 

Met behulp van de Gartner curve is duidelijk gemaakt dat waterstof voor het internationale 

zware wegtransport de dominerende energiedrager zal worden. Elektrisch zal voor het 

stadslogistiek en nationaal transport ingezet kunnen worden. Voor het ALP en de bedrijven 

die zich daarbij aansluiten is het van belang om een duidelijk beeld te hebben van de core 

business van elk bedrijf. In de paragrafen hiervoor is uitgelegd hoe belangrijk de 

samenwerkingen zijn voor het opzetten van een pilot. Zowel voor de kosten als voor de 

kennis. Om een samenwerking op te zetten moeten er partijen bij elkaar komen die allemaal 

geschikt zijn voor de overstap naar één bepaalde energiedrager. Het is verloren tijd en geld 

voor een bedrijf om nu te investeren in elektrisch als zij over 20 jaar de overstap maken naar 

waterstof. Stadslogistiek of nationaal transport dat dagelijks tussen twee distributiecentra 

rijdt kan elektrisch. Het echte internationale lange afstand vervoer met telkens andere 

bestemmingen zal waterstof worden. 

 

5.4.2 Rit- en routeplanning elektrisch  

De optie om met twee chauffeurs in een diesel vrachtwagen te rijden is er om de doorlooptijd 

te verlagen met als gevolg extra personeelskosten. Rijdende vrachtwagens leveren eenmaal 

geld op, stilstaande vrachtwagens kosten geld. Met elektrisch rijden komt hier een hele 

nieuwe uitdaging in. Dat is de al vaak genoemde batterij conditie. Er is over de 

megachargers en batterijen van vrachtwagens voor het heavy duty transport nog weinig 

bekend. Een onderzoek naar de optimale inzet van een elektrische vrachtwagen rekening 

houdend met de batterij conditie kan een groot verschil maken voor de economische 

levensduur van de truck. Het effect van de megachargers op de batterijen van de 

vrachtwagens is voor bedrijven een cruciaal gegeven in de keuze tussen waterstof en 

elektrisch. Verder kan er gekeken worden naar of het waardevol is om met twee chauffeurs 

te rijden om zo rusttijden te vermijden als de vrachtwagen toch moet opladen. Een inzicht in 

hoeverre de inzetbaarheid van de vrachtwagen verbeterd wordt met twee chauffeurs, maar 

de extra kosten dat die tweede chauffeur met zich meebrengt is een hele interessante studie 

waar wij niet aan toe zijn gekomen.  

 

5.4.3 Energiecapaciteit 

Naarmate er meer elektrische vrachtwagens zullen rijden, zal de energievraag ook stijgen. 

Dit leidt tot een impact op het elektriciteitsnetwerk. Op plekken waar de energievraag hoog 

is, zal er op tijd de juiste netcapaciteit gerealiseerd moeten worden om zo het 

elektriciteitsnetwerk niet te overbelasten. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld samen met 

transportbedrijven bekijken waar de vraag het hoogst is, en hieruit een voorspelling maken.  

 

De techniek van batterijen is altijd in ontwikkeling. Zo moet er langer gereden kunnen 

worden op een bepaalde hoeveelheid energie en daarmee de totale energievraag te doen 

dalen. Een nieuwe soort batterij heeft daarin veel potentie. De solid state batterij heeft een 

hogere energie- en vermogensdichtheid dan de huidige lithium-ion batterijen. Hierdoor 

kunnen de solid state batterijen sneller worden opgeladen en leveren ze langer energie. De 

accu is daarnaast ook nog veel lichter dan de lithium-ion variant. De techniek is echt nog in 

testfases en wordt pas over vijf tot tien jaar verwacht. Deze doorbraak kan wel een groot 
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verschil maken in de inzetbaarheid van elektrische vrachtwagens door kortere laadtijden en 

een grotere actieradius op een volle batterij.  

5.4.4 Productierendement waterstof omhoog 

Groene waterstof wordt geproduceerd door middel van een elektrolyseproces. Het 

produceren van waterstof met behulp van elektrolyse is erg inefficiënt. Tijdens het 

elektrolyseproces gaat 30% van de energie gaat verloren. Bij het omgekeerde 

elektrolyseproces wordt er vervolgens nog eens 50% aan energie verloren. Ook treden er 

nog verliezen op in het elektronica systeem (15%) en tijdens de opslag en transport van 

waterstof (26%). In totaal gaat er bij productie dus 78% aan energie verloren en komt maar 

22% van de energie, welke erin is gestopt bij het elektrolyseproces, uit bij de aandrijfas van 

het voertuig. 

5.4.5 Transport van waterstof (weg en pijpleidingen) 

Het transport van waterstof is zeker nog niet geoptimaliseerd. Tijdens het transportproces 

vinden verliezen van maar liefst 26% van de geproduceerde energie plaats. Waterstof kan 

op meerdere manier getransporteerd worden. Het is vrij onduidelijk hoe de energie verloren 

wordt en welke vorm van transport het meest rendabel is. Er zal nog verder onderzoek 

moeten worden gedaan naar het rendement van iedere transportmogelijkheid en hoe het 

rendement van het transportproces geoptimaliseerd kan worden.  

5.4.6 Internationaal transport waterstof, waterstof in andere landen 

goedkoper? 

Waterstof is een relatief makkelijk te transporteren energiedrager welke geproduceerd kan 

worden. Waterstof maakt het daardoor mogelijk om grote hoeveelheden groene energie te 

vervoeren over de wereld. Hierdoor kunnen overschotten aan energie verkocht worden aan 

landen met tekorten. Zo kan er bijvoorbeeld uit zonnige landen waterstof gekocht worden 

wat goedkoper zou kunnen zijn dan de waterstof geproduceerd in Nederland. Hierdoor kan 

de prijs van waterstof enorm dalen. 

5.4.7 Capaciteit en kosten tankstations 

Een grote onbekend tijdens dit onderzoek was de kennis over tankstations. Een capaciteit 

van mobiele waterstofstations zijn bekend maar deze capaciteit is niet genoeg om een 

vrachtwagen te voorzien van genoeg waterstof. Ook is het dus niet bekend hoeveel 

waterstof een vast waterstofstation kan opslaan en hoeveel het kost als deze capaciteit 

uitgebreid moet worden. De kosten van een volledig tankstation zijn ook niet direct 

beschikbaar en daardoor ook onbekend gebleven tijdens dit onderzoek. Als er een 

vervolgonderzoek plaats zou vinden wordt daarom aangeraden om te kijken naar de kosten 

en capaciteit van tankstations. 
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