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Experttafel ‘Partcipatie in de H2 Milkrun’
De kortste route naar een eerste H2 Milkrun in de provincie



Hoe de Edese Milkrun bijdraagt aan de energietransitie 
Waterstofontwikkelingen in de wereld



Een transitie gaat sneller als je aansluit bij wat er al is.



Bron

Infrastructuur Opslag

Gebruik

WetenschapOverheid

Keten-integrale aanpak



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.
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Energietransitie



Grondstoffen zijn eindig

De prijs van 
stroom daalt 
razendsnel

Energieopslag

Schone energie

Een MEP productie i.s.m. EAGR

De toekomst is elektrisch



De druk neemt toe



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



FUEL CELL IS ELEKTRISCH

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.
3. Tientallen jaren ervaring met maken, verkopen en distribueren waterstof in NL.
4. Fuel cell heftrucks en magazijnvoertuigen zijn volop verkrijgbaar en in operatie.
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Producten zijn er.



Waterstof elektrische magazijnvoertuigen en heftrucks al jaren verkrijgbaar.

Lood-zuur Lithium Fuel Cell



MATERIAL HANDLING LOOPT VOOROP

Intern logistiek van fossiel naar elektrisch
Transitie vorige eeuw gemaakt

• Complete range elektrisch beschikbaar.
• Batterij en waterstof.
• Infra LiIon en waterstof beide even simpel of uitdagend.



TOYOTA WATERSTOF MOBILITEIT



Wereldwijd toegepast.
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Fuel Cells
operationeel

500+

Fuel Cells
operationeel

7 cities, 200+

100 fuel station

H2 plant
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Gemak & Productiviteit.



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Ieder z’n merites

Lood-zuur Lithium Fuel Cell



ENERGIEKEUZE IN MATERIAL HANDLING

Waterstof combineert gemak fossiel met voordelen elektrisch
• Vereist geen expertise voor optimaliseren energie-operatie
• Transparantie in gebruik gemakkelijk te realiseren



H2 EN BATTERIJEN VERGELEKEN

Essenties
• Met H2 minder tijd kwijt. Wat is de waarde 

van tijd?
• Tot 8% chauffeurs minders nodig in 

magazijn door tijdwinst die waterstof biedt.
• Met H2 meer transparantie en grip op 

energie. Wat is de waarde van minder 
verrassingen?

• Stationair laden (zoals Lithium) soms niet 
mogelijk gezien gebrek aan ruimte en 
tijdsvenster. Wat is de waarde van ruimte?

• Stationair laden is het minst flexibele 
alternatief. 

• H2 staat aan het begin van opschaling en 
prijsdaling.  



Dilemma waterstof in logistiek.



Dilemma waterstof logistiek

Hoe verantwoord je een eigen tankstation dat je 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



WATERSTOF TANKEN ONTWIKKELPAD

Vloot / Volume
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De kortste route naar de Milkrun
Programma

• Welkom.
• Introductie Toyota Material Handling.
• H2 Milkrun

– Ontwikkelingen waterstof in de wereld en rol Milkrun.
– Bevindingen vooronderzoek.
– Participatiemodellen.

• Interactieve sessie.
40



Vooronderzoek.

https://toyota-forklifts.nl/over-toyota/nieuws/positieve-uitkomst-pilot-milkrun-waterstof-project-in-ede/










Globale planning
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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?



Participatiemodellen.



Ontwerp & bouw 
Milkrun-tankwagen

Community gebruikers en 
deelnemers

Financiering

Vergunningen

H2 bunkerplaats

H2 bezorgdienst voor 
abonnementhouders

Milkrun-tankwagen 

H2-abonnement

Fuel cell heftruck

PR & Ontwikkeling

Realisatie Exploitatie Gebruik
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• Waterstofbezorgservice:
• Dagelijks bezorgen van waterstof.
• Maximaal 5 trucks, maximaal circa 3 a 4 kg H2 per bezorging.
• In principe voor 6 maanden.
• Maandtarief circa € 1000. (streefgetal).
• Vaker of meer betekent maandtarief maal factor vaker of meer.

• Fuel cell elektrisch hef- of magazijntruck:
• Pallettruck of orderpicker, € 700/maand.
• Kleine heftruck of reachtruck, € 1300/maand.
• 2,5 ton FC heftruck ter vervanging diesel of LPG, € 1800/maand.
• In principe voor 6 maanden.

• Sponsoring
• Lid community, ontwikkeling denken en visie op waterstof, bijdrage aan evenementen van 

sponsor, naamsvermelding, …

Gebruik



Verder in gesprek?
willem.stehouwer@mep.energy

+31 654 360 654


