
Versnellen van de energietransitie

Waterstof Milkrun Food Valey



Energietransitie.





Doelen Energieakkoord Mobiliteit & Transport

• Verhoging van de energie-efficiëntie.

• Efficiëntieverbetering in gebruik van mobiliteit en transport.

• Een groter aandeel duurzame modaliteiten.

• De overgang naar nieuwe energiedragers.

• Verkenning van mogelijke toepassing van ‘betalen voor gebruik’.

• Effectief bron- en ruimtelijk beleid.

• Effectief mobiliteitsmanagement en aansluiting bij de behoeften en beleving van gebruikers.

?

Energietransitie



Grondstoffen zijn eindig

De prijs van 
stroom daalt 
razendsnel

Energieopslag

Schone energie

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

De toekomst is elektrisch



Producten zijn er.



Waterstof elektrische magazijnvoertuigen en heftrucks al jaren verkrijgbaar.



MATERIAL HANDLING LOOPT VOOROP

Intern logistiek van fossiel naar elektrisch.

Transitie vorige eeuw gemaakt.

• Complete range elektrisch beschikbaar.

• Batterij en waterstof.

• Breed aanbod van merken.

• Infra LiIon en waterstof beide even simpel of uitdagend.



De voertuigen zijn er, en volop in ontwikkeling.



Wereldwijd toegepast.
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Fuel Cells
operationeel 500+

Fuel Cells
operationeel



Even wat rechtzetten.
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WATERSTOF IS NIET NIEUW

Productie Pernis 270 ton H2 / dag

Eerste gasfabriek in NL in 1826 Eerste H2 heftruck (1960)

Uitgebreid H2 leidingnetwerk Online te bestellen

EVEN WAT RECHTZETTEN



EVEN WAT RECHTZETTEN

Waterstofgas uit tank Zuurstof uit lucht



EVEN WAT RECHTZETTEN

1. De waterstof fuel cell is elektrisch.

2. Infrastructuur hoeft in logistiek geen bottleneck te zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=0ciOp3z1cj4


EVEN WAT RECHTZETTEN

1. De waterstof fuel cell is elektrisch.

2. Infrastructuur hoeft in logistiek geen bottleneck te zijn.

3. Tientallen jaren ervaring met maken, verkopen en distribueren waterstof in NL.

4. Fuel cell heftrucks en magazijnvoertuigen zijn volop verkrijgbaar en in operatie.

6600



Toegevoegde waarde waterstof: Gemak & Productiviteit.



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Ieder z’n merites

Lood-zuur Lithium Fuel Cell



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

We willen van fossiel af

Ook in het zware segment

?
Elektrische 48-tonner in ontwikkeling 



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Batterij is al snel gedoe:

• Beheersbaarheid in complexe energie operatie.

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

• Transparantie ontbreekt.

• Expertise vereist voor optimaliseren energie-operatie.

100 jaar ervaring met loodzuur batterijen.



WIE MOET WATERSTOF WILLEN?

zwaarlicht

complex

simpel

Moet willen

ivm emissie?

Afhankelijk van 

omstandigheden en 

ontwikkelingen in fuel cell 

en batterijen?

Willen zodra het kan voor

beheersbare energie

operatie?

Dimensies

energie

operatie

©MEP



Dilemma waterstof in logistiek.



Bron

Infrastructuur Opslag

Gebruik

WetenschapOverheid



Dilemma waterstof logistiek

• Hoe verantwoord je een eigen tankstation als je het maar een paar 
keer per dag 3 minuten gebruikt?



Milkrun.



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


Milkrun

Flexibel en schaalbaar

Waterstof tankwagen

• Thuisbezorging: Op locatie gebruiker tanken. 
Bijvoorbeeld:

• Distributiecentra.

• Wegenbouw in remote areas.

• Pech onder weg

• Convenience

• …

• Om de transitie te versnellen.



Mobile Refueling Station



Praktische zaken.



Praktische zaken

• Vervolgstappen.

• Service pakketten en abonnementsvormen.

• Investering circa ¾ miljoen Euro.

• …



Overzicht mogelijk vervolgtraject
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Ontwerp

• Voertuig detail specificaties.

• Gebruikersgroep uitbreiden.

• Detail begroting investering & 
exploitatie.

• Vergunningen (verkenning).

Realisatie

• Voertuig bouwen / bestellen

• Organisatie & protocollen

• Gebruikers & sponsor 
overeenkomsten

• Financiering & subsidies

• Vergunningen aanvragen

Test

• Proefrijden/tanken

• Protocollen & 
planning tests

• Implementatie & 
training

Live

Checkpoint 

Vergunningen &

Subsidies rond?

Andere risico’s?
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Verder in gesprek?
willem.stehouwer@mep.energy

+31 654 360 654


