
13:00-13:05 uur  Ontvangst deelnemers in de call
13:05-13:15 uur  Project Waterstofregio 2.0/ Toelichting opzet webinar

Wouter van der Laak, WaterstofNet
13:30-13:45 uur  Resultaten BBT (Best Beschikbare Technieken) studie  

Vlaanderen
Kristof Custers, VITO

13:45-13:50 uur  Vragenronde
13:50-14:15 uur  Bouw van het eerste maritieme tankstation bij de haven van                   

Antwerpen bij CMB /Ervaringen met vergunningsaanvraag
Paul Blankenvoorde, Ekinetix

14:15-14:20 uur  Vragenronde
14:20-14:35 uur  Voorbereiding vergunning demonstratie heftrucks bij Volvo 

Gent
Stefan Neis, WaterstofNet

14:35-14:40 uur  Vragenronde
14:40-15:10 uur Info video over waterstof realisaties bij Colruyt Group / 

Realisaties en ervaring met vergunningen voor de tankstations
Angélique Vaneenooghe, Colruyt Group

15:10 -15:30 uur  Vragenronde/afsluiting

Agenda webinar vergunningen 

Woensdag 28 oktober 2020

Afspraken voor een vlot verloop 
van de presentaties!

Zet je camera uit!

Zet je microfoon uit!

Steek je (symbolische:-)) hand 
op als je het woord wil vragen! 

Zet je microfoon enkel aan als 
de moderator je het woord 
geeft!

Dank je!



WaterstofNet

• Ontwikkelt en realiseert projecten (circa 20 projecten in 
uitvoering)

• Betrokken bij ontwikkeling 12 tankstations in BeNeLux

• ‘Hands-on’ ervaring met operatie tankstations in Halle 
(tot 2015) en Helmond (reeds 7 jaar)

• Coördineert ecosysteem 

• Goede connectie binnen internationale netwerken (IEA, 
Hydrogen Europe, FCH-JU, etc.) 
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Helmond

(The Netherlands)

Turnhout

(Belgium-Flanders region)
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Waterstof Industrie Cluster

• Gestart vanuit Clusterwerking Vlaamse 
overheid

• 60-tal leden 

• Diverse activiteiten:
• Kennisdeling (diverse werkgroepen)

• Project ontwikkeling

• Spreekbuis voor industrie richting overheden

• Ad-hoc advies rond waterstof

• Werkgroep policy is actief. o.a. documenten 
mbt wetgeving. Uit te breiden naar 
vergunningen. 



Aanleiding webinar

• Project Waterstofregio 2.0 (deels gefinancierd door 
Interreg Vlaanderen-Nederland)

• 2 bijeenkomsten voor uitwisselen kennis rondom 
vergunningen (Vlaanderen <> Nederland)  

• Eerste bijeenkomst in juni 2019 in Helmond. 
Documenten zijn te vinden op website 
https://www.waterstofnet.eu/nl/events/workshop-
rond-vergunningen-voor-waterstof-tankstations-in-
vlaanderen-en-nederland

4

https://www.waterstofnet.eu/nl/events/workshop-rond-vergunningen-voor-waterstof-tankstations-in-vlaanderen-en-nederland


Project Waterstofregio 2.0

5

• De vorming van grensoverschrijdende clusters
van kleine en grote bedrijven en het stimuleren 
van experimentele ontwikkeling rondom 
waterstof technologie op basis van hernieuwbare 
energie door het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van concrete demonstratie- en 
testprojecten.

Doelstelling

Totaal budget 13 milj. 

• Start project: 1 april 2016

• Einde project: 30 maart 2021

Budget 



Project Waterstofregio 2.0

• Waterstof tankstation Dats24/Antwerpen/Be (vergunning verleend)

• Waterstof tankstation Pitpoint/Breda/ NL (vergunning verleend)

• Waterstof tankstation Dats24/Halle/Belgium/Be (operationeel)

• Waterstof tankstation upgrade Dats24/Halle voor indoor tanken van 
heftrucks (operationeel)

• Mobiel waterstof tankstation WaterstofNet (operationeel)

• Upgrade en verplaatsen waterstof tankstation Helmond/Nederland 
(operationeel)

• Demonstratie 75 heftrucks (deels operationeel)

• Sevice centrum voor brandstofcel voertuigen (operational)

• Ecosystem development (continue proces)

• Development, production and demonstration Fuel Cell Heavy Duty 
Truck (truck gebouwd demo in voorbereiding)

6

Partners

Cofinanced by:



Realisaties Waterstofregio2.0
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Indoor H2 dispenser Material Handling Vehicles 
(MHV’s)

Hydrogen refueling station Dats24 Halle 
(Brussels)

Conference Antwerp & 
‘s-Hertogenbosch 2020 

Upgrade H2 station Helmond

Mobile H2 refueling station

E-Truck with H2 range extender

Ecosystem, cluster development & knowledge
sharing



Vragenronde
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BBT-STUDIE 
WATERSTOFTANKSTATIONS

28/10/2020 – Kristof Custers

3/11/2020

©VITO – Not for distribution 1



AGENDA

1. Wat is een BBT-studie?
2. Scope van de studie
3. Structuur en inhoud
4. Scheidingsafstanden + demonstratietool
5. Discussiepunten uit de studie

3/11/2020

©VITO – Not for distribution 2



WAT IS EEN BBT STUDIE?

3/11/2020

©VITO – Not for distribution 3

• BBT = Beste Beschikbare Technieken

• Studie is in opdracht van en gefinancierd door de Vlaamse Overheid

• Doel is om te komen tot een gestandaardiseerd (rand)voorwaardenkader (bv. 
scheidingsafstanden) voor vergunningen in Vlaanderen (VLAREM)

• Bevat kritieke punten voor vergunningen (geen constructiehandleiding)

• Het begeleidingscomité bestaat uit sectorvertegenwoordigers (Waterstofnet, De Lijn, Colruyt 
Group/Dats24, Air Liquide, Pit Point) en overheidsdiensten (Dienst Veiligheidsrapportage, 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP))

• Tijdslijn: Finale draft uitgestuurd naar BC en BBT-stuurgroep en op EMIS geplaatst (link). 
Deadline voor akkoord / niet akkoord 20 november

https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/waterstoftankstations


3/11/2020
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• Beste voor het milieu in zijn geheel

• Afval, bodem, energie, lucht, water, …Beste 

• Technisch: bewezen in de praktijk

• Economisch: geen overmatige kostenBeschikbare

• Organisatorische maatregelen

• Technische maatregelenTechnieken

WAT IS EEN BBT STUDIE?



SCOPE VAN DE STUDIE

3/11/2020
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Water elektrolyser

Aardgas (stoom) reforming

Waterstof pijpleiding

Waterstof tube trailer / 
batterijvoertuig

Continue 
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Compressor Bufferopslag Koeler Dispenser

MD

HD

Middendruk (MD)

Hogedruk (HD)
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≤700 bar

Trekker lost flessen- of 
cilinderbatterij

On-site productie

Off-site productie



STRUCTUUR EN INHOUD

3/11/2020
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» H1: Inleiding

» H2: Sectorstudie

» Socio-economisch

» Milieujuridisch

» H3: Procesvoering & (externe) veiligheids- en milieuaspecten

» H4: Kandidaat BBT

» Technisch

» Milieu & Veiligheid

» Economisch

» H5: BBT-selectie →Welke technieken zijn de beste beschikbare voor bedrijven in de ‘sector’?

» H6: Aanbevelingen

» Omgevingsvergunning →Wat zijn de hiermee verbonden milieuvoorwaarden ?

» Ecologiepremie→ Welke technieken verdienen economische ondersteuning ?

» H7: Technieken in opkomst & Aanbevelingen voor verder onderzoek



OVERZICHT KANDIDAAT BBT - ORGANISATORISCH

3/11/2020
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3/11/2020
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OVERZICHT KANDIDAAT BBT - TECHNISCH



BELANG VAN INTERNE SCHEIDINGSAFSTANDEN & RISICOAFSTANDEN

3/11/2020
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Wat?
• Intern: tussen installatie-onderdelen

→ kwetsbare objecten in de directe omgeving te beschermen + om domino-effecten te 
vermijden
• Risico (extern): voor mensen en infrastructuur in de nabijheid van de installaties

→minimaliseren van risico’s voor letsels/schade t.g.v. een incident
Waarom in de Vlaamse BBT-studie?

• Beleid op veiligheid(studies) voor (niet-)SEVESO-installaties verschilt van regio tot regio / 
land tot land

• Vlaanderen: QRA-gebaseerd met specifieke richtlijnen rond faalfrequentiedata van de 
individuele installatie-onderdelen

• → = uitdaging voor opkomende technologieën
Hoe?

• Expert studie voor interne scheidingsafstanden en zelfevaluatietool voor risicoafstanden

../../Werkdocumenten/Finale draft (naar BC)/Risicoafstanden waterstoftankstations_finaal.xlsm


DISCUSSIE SCHEIDINGSAFSTANDEN

3/11/2020
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➢ Gewenste resultaat: Realistische/haalbare scheidingsafstanden
Enerzijds veiligheid niet hypothekeren en anderzijds moet het inpasbaar zijn op locaties waar station moeten
komen

• Interne scheidingsafstanden: discussie omtrent de twee bekeken methodes
-Vlaamse QRA: niet geschikt voor kleine installaties of installatie-onderdelen die beperkt gebruikt worden op 
jaarbasis→ (té) grote afstanden
-NFPA 55: Minder ernstige vrijzettingsscneario’s ook in beschouwing genomen = geeft realistische
scheidingsafstanden

• Risicoafstanden: Zelfevaluatietool indien aan voorwaarden wordt voldaan
→ Verkorten van vergunningsprocedure. Voordeel op vlak van:
- tijd: procedure wordt sneller ingediend + sneller goedgekeurd
- kosten: geen studie door extern veiligheidsbureau

• Gebruik van faalfrequenties voor standaard vs LPG-achtige slangen: significant verschil

BELANG VAN INTERNE SCHEIDINGSAFSTANDEN & RISICOAFSTANDEN

../Veiligheidsstudie M tech/Tool/Risicoafstanden waterstoftankstations 10102019.xlsm


DISCUSSIE SCHEIDINGSAFSTANDEN
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➢ Gewenste resultaat: Realistische/haalbare scheidingsafstanden
Enerzijds veiligheid niet hypothekeren en anderzijds moet het inpasbaar zijn op locaties waar station moeten
komen

• Interne scheidingsafstanden: discussie omtrent de twee bekeken methodes
-Vlaamse QRA: niet geschikt voor kleine installaties of installatie-onderdelen die beperkt gebruikt worden op 
jaarbasis→ (té) grote afstanden
-NFPA 55: Minder ernstige vrijzettingsscneario’s ook in beschouwing genomen = geeft realistische
scheidingsafstanden→ na intern overleg met BC

• Risicoafstanden: Zelfevaluatietool indien aan voorwaarden wordt voldaan
→ Verkorten van vergunningsprocedure. Voordeel op vlak van:
- tijd: procedure wordt sneller ingediend + sneller goedgekeurd
- kosten: geen studie door extern veiligheidsbureau

• Gebruik van faalfrequenties voor standaard vs LPG-achtige slangen: significant verschil

BELANG VAN INTERNE SCHEIDINGSAFSTANDEN & RISICOAFSTANDEN

../Veiligheidsstudie M tech/Tool/Risicoafstanden waterstoftankstations 10102019.xlsm


DISCUSSIE SCHEIDINGSAFSTANDEN
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➢ Gewenste resultaat: Realistische/haalbare scheidingsafstanden
Enerzijds veiligheid niet hypothekeren en anderzijds moet het inpasbaar zijn op locaties waar station moeten
komen

• Interne scheidingsafstanden: discussie omtrent de twee bekeken methodes
-Vlaamse QRA: niet geschikt voor kleine installaties of installatie-onderdelen die beperkt gebruikt worden op 
jaarbasis→ (té) grote afstanden
-NFPA 55: Minder ernstige vrijzettingsscneario’s ook in beschouwing genomen = geeft realistische
scheidingsafstanden

• Risicoafstanden: Zelfevaluatietool indien aan voorwaarden wordt voldaan
→ Verkorten van vergunningsprocedure. Voordeel op vlak van:
- tijd: procedure wordt sneller ingediend + sneller goedgekeurd
- kosten: geen studie door extern veiligheidsbureau

• Gebruik van faalfrequenties voor standaard vs LPG-achtige slangen: significant verschil

BELANG VAN INTERNE SCHEIDINGSAFSTANDEN & RISICOAFSTANDEN

Mits voldaan wordt aan bepaalde
voorwaarden

../Veiligheidsstudie M tech/Tool/Risicoafstanden waterstoftankstations 10102019.xlsm


DISCUSSIEPUNTEN KANDIDAAT BBT

3/11/2020
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• Voorzien van maatregelen rond toezicht:
-Hoe snel/wanneer moet een deskundig persoon ter plaatse komen?
Finale draft: wens van de brandweer is binnen 30’ ter plaatse komen, maar dit is in de praktijk niet altijd
mogelijk afhankelijk van externe factoren (o.a. het verkeer)

• Voorzien van waterstof vlamdetectie:
-Niet verplicht volgens PGS, wel voor waterstoftankstations in VS opgelegd door NFPA2, op locaties waar
waterstof niet kan ophopen. In Vlaanderen en NL gebeurt dit niet.
Finale draft: vlamdetectie op opslagtanks, snelsmeltende persluchtbuisjes bij waterstoflosslangen

• Voorzien van brandwerende muren:
-Wordt nu niet standaard toegepast. Verplicht of niet?
Finale draft: v.g.t.g. → geen essentiële maatregel, maar kan wel gebruikt worden om de interne 
scheidingsafstanden te verkleinen



QUESTIONS?

3/11/2020
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Thank you for your attention!

More info?
Via https://emis.vito.be/nl/bbt-studie-
voor-waterstoftankstations
Or kristof.custers@vito.be

https://emis.vito.be/nl/bbt-studie-voor-waterstoftankstations
mailto:kristof.custers@vito.be


Bouw & Vergunningstraject CMB
CMB, Kattendijkdok, Kaai 42B, Antwerpen

Webinar WaterstofNet 28 oktober 2020

Advies- en Ingenieursbureau 
Ekinetix B.V.

www.ekinetix.nl

info@ekinetix.nl

http://www.ekinetix.nl/


Agenda

• Voorstellen

• Initiatief CMB.Tech

• Vergunningstraject

• Beste Praktijken



Even voorstellen…

Realization & commissioning hydrogen refuelling stations
Design & construction installations for green hydrogen production

Technical CCUS applications in industry
Advisory projects in industry, mobility, built environment

(Bio-)LNG and CNG solutions
… and more.

Realizing energy transition.



Initiatief CMB.Tech



Initiatief CMB.Tech



Initiatief CMB.Tech

De H2 site is onderverdeeld in 4 zones

1. Publieke zone

2. Maritieme zone

3. H2 productie

4. H2 buffering en distributie



Initiatief CMB.Tech
Zie virtuele tour: 
https://cmb.tech/experience/hydrogen-refuelling/antwerp-refuelling-station/virtual-tour

https://cmb.tech/experience/hydrogen-refuelling/antwerp-refuelling-station/virtual-tour


Vergunningstraject
voorbereiding & stakeholder 
management
• Waterstoftankstations – vergunningplichtig

tijdrovend

• Vooroverleg diverse instanties

• Bevoegde gezagen + belanghebbenden

• Waterstof onbekend

• Bijdrage aan stadsvisie, scope, ruimtelijke
inpassing, beheersing risico’s

• Knelpunten worden vroegtijdig zichtbaar, geen
verrassingen, valorisatie input

• 2e vooroverleg: Goed plan, scope nagenoeg
compleet, layout, planning.

• Veiligheid, normen PGS35 / vigerende
wetgeving Vlarem



• Brandweer Antwerpen

• QRA

• Stad Antwerpen – Stedebouwkundig
deel

• Provincie Antwerpen – Milieukundig 
procedureel

• Dept omgeving Provincie 
Antwerpen – inhoudelijk milieu + 
installatie

• Havenbedrijf

• Concessie

• Stadshavenmeester

• Antea Mobiliteitsstudie

• Buren

Vergunningstraject
voorbereiding & stakeholder 
management



Vergunningstraject Studies



Vergunningstraject Studies



Vergunningstraject Studies - Exploitatie
• Niet technische beschrijving

• Bodemonderzoek / oppervlakte water

• Geluid en emissie onderzoek

• Plan ruimtelijke onderbouwing

• Ecologie

• Verkeersmobiliteit

• QRA veiligheidstudie

• Exploitatie

• Explosie Veiligheidsdocument

• Emergency Response Plan

• Hazop veiligheidsstudie

• PED dossier



Beste Praktijken

• Stakeholdermanagement + valorisatie ideeën

• Mensenwerk, maatwerk, goede voorbereiding essentieel

• Projectmatige aanpak

• Weet wat je wilt bouwen: “frozen scope” belangrijk voordat 
permit ingediend wordt

• Kennis/expertise



BESTE
PRAKTIJKEN

Zie ook: https://opwegmetwaterstof.nl/wp-
content/uploads/2020/03/WVIP_uniforme_vergun
nningverlening_rapport_23_03_2020_F-1.pdf

Advies- en Ingenieursbureau 
Ekinetix B.V.

www.ekinetix.nl

info@ekinetix.nl

https://opwegmetwaterstof.nl/wp-content/uploads/2020/03/WVIP_uniforme_vergunnningverlening_rapport_23_03_2020_F-1.pdf
http://www.ekinetix.nl/


Stefan Neis

Volvo Gent

Voorbereiding vergunning demonstratie 
heftrucks

3 november 2020



Mobiele waterstoftankstation
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• Het doel/ de opdracht

• Specificaties

• Het hoe en wat (vergunningsaanvraag)

• Volvo Gent



Doel
• Interreg VL-NL – Waterstofregio 2.0 (2014-2021)

• Realiseren en inzetten van een mobiel / verplaatsbaar waterstof 
tankstation in de Interreg regio. 

• Uitvoeren van 10 verschillende demonstraties

• Certificeren van de installatie

• Vergunnen voor korte duur mogelijk maken

• 350 bar station “slow-fill” met optie tot booster-fill.



Specificaties
• Behuizing in de vorm van een afgesloten 20 voets container met 

de afmetingen (lxbxh) 6058x2509x2589 mm

• Gewicht: <10T en kan op verschillende soorten bestraling 

geplaatst worden. (géén speciale fundatie vereist, normale 

verharding is voldoende sterk)

• Stroomvoorziening middels een 64 ampère, 3 fase + nul, 

krachtstroom aansluiting.

• Aarding m.b.v. een aardpen (in de grond te slaan)

• Bliksem beveiliging

• Tankdruk 350 bar @15°C (SAEJ2601 temperatuur compensatie, 

getest i.s.m. Toyota Motor Europe)

• Dispenser met TK16 (IR/non IR) nozzle

• Opslag (531L composiet) 1x 15 kg H2 @ 450 bar

• Compressor 450 bar (gem. 9 kg/uur)

• Monitoring via 4G

• Aansluiting externe bevoorrading via tube trailer (200 bar) of 

pakketten (tot 200 bar)



Demonstraties en vergunningen

• PitPoint test Nieuwegein

• Test Toyota in Helmond + back-up vaste HRS

• Vergunning aangevraagd en verkregen 
tanken bussen Apeldoorn

• Demonstratie back-up HRS Arnhem (1,5 
maand)

• Vergunning demonstratie vuilniswagen 
Breda (FCH-JU – REVIVE)

• Vergunningsaanvraag Volvo Gent

• 2x Vergunningsaanvraag Antwerpen (Project 
Hydrolog)



Volvo Logistics in Gent



Vergunnen mobiel station t.b.v. korte demonstraties
• Categorie C installatie + activiteit tanken van waterstof

• Vergunning plichtige activiteit (BOR)

• Normale procedure (NL) max. 26 weken

• Omgevingsvergunning (VL) 6-7 maanden type 1 installatie bevoegdheid provincie (VLAREM)

• Omgevingsvergunning Brussels Gewest (uitzondering mogelijk, verkorte aanvraag)

Niet werkbaar voor zeer korte demo’s van een paar dagen tot max. 6 maanden echter géén “T” tijdelijkheid in Vlarem

Oplossing: Verkorte tijdelijke vergunning voor demo’s (goede voorbereiding en voorwerk vereist)

=>  volledige dossier als bij een normale procedure incl. QRA, geluidsrapport, informatie pakket 
(aftoetsen alle milieu aspecten) check van de activiteiten, plan brandweer etc.

Vergunning (NL) binnen enkele weken verkregen Helmond – Breda – Apeldoorn

Schelluinen (ingediend in H2Share), Vlaanderen in voorbereiding, Brussel in voorbereiding.



Vergunningsaspecten (Vlarem-check)

• Aspect bouwen (Stedenbouwkundig)

• Aspecten Milieu:
• Geluid

• Lucht (uitstoot)
• Water

• Energie-verbruik

• Bodem
• Externe veiligheid

• Interne veiligheid

• Compressor
• §16.3.2a Inrichtingen voor het 

fysisch behandelen van gassen

• Opslag van gassen
• Vaste cilinder

§17.1.2.2: opslagplaatsen voor 
gevaarlijke gassen in vaste 
reservoirsVerder

• Wissel cilinders of trailer 
§17.1.2.1: opslagplaatsen voor 
gevaarlijke gassen in 
verplaatsbare recipiënten

• Overige
• Aarding + bliksembeveiliging

• Noodplan

• Controles
• Aanrijbeveiliging

VLAREM §16.4.1: inrichtingen voor het 
niet huishoudelijk vullen van verplaatsbare 
recipiënten en voor de bevoorrading van 
motorvoertuigenen heeft betrekking op 
Afdeling 5.16.9. Inrichtingen voor de 
bevoorrading van motorvoertuigen met 
waterstofwijziging in begin 2020



Documenten benodigd

• Informatiepakket Mobiel tankstation

• Veiligheidsstudie

• Geluidsonderzoek

• Noodplan incl. plattegronden

• MSDS fiches

• Overzicht- en aangezichts-tekeningen



Lange aanloop- en doorlooptijd!
• VOLVO aanvraag:

• vooroverleg

• verder samenstellen dossier

• volledigheid dossier bespreken

• indiening vergunning -------------------------------------------------------------------------------- > [reactie tijd vergunningverlener 4 
weken]

• informatie en vragenrondes om tot een ontvankelijke en volledige vergunning te komen

• ontvankelijk en volledig dossier ------------------------------------------------------------------------------------ > [16/09/2020]

• uithangen gele fische/openbaar onderzoek + zienswijzen periode --------------------------------------- > [23/9/2020 t/m 
24/10/2020 ]

• omgevingscommissie komt bij elkaar voor beslissing (max. 90 dagen na ontvankelijkheid) --------- > [16/12/2020]

• opstellen vergunning (max 4 weken de tijd voor) -------------------------------------------------------------- > [16/01/2021]

• bezwaarperiode (duur 30 dagen) na publicatie van besluit commissie------------------------------------ > [16/02/2021]

• start activiteit zoals omschreven in de aanvraag. -------------------------------------------------------------- > [16/02/2021]



Start demonstratie…
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WaterstofNet

Open Manufacturing Campus
Slachthuisstraat 112 bus 1
2300 Turnhout
België

T +32 (0)14 40 12 19

Kantoor Nederland

Automotive Campus
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
Nederland Thank you for your attention!

Bedankt voor uw aandacht!

WaterstofNet

WaterstofNet

WaterstofNet.eu

Stefan Neis

Tel. +32 499 73 83 60
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2 Waterstofnet | 28 oktober 2020

1. Colruyt Group / DATS 24

2. Waterstoftankstation distributiecentrum Dassenveld Halle met 
indoor dispensers, publiek multifuel tankstation DATS 24 en 
testproject heavy duty

3. Tijdelijk station Beersel

4. Publieke multifuel stations DATS 24

5. Aandachtspunten
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Colruyt Group / DATS 241

Waterstofnet | 28 oktober 2020
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Colruyt Group / DATS 24

Waterstofnet | 28 oktober 2020

€378M
Innovatie & Technologie

100%
Duurzame elektriciteit

13%
minder CO2 emissies
(in vergelijking met 2008)
in relatie tot omzet
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Colruyt Group / DATS 24

Waterstofnet | 28 oktober 2020

Duurzaamheid en waterstof

https://www.youtube.com/watch?v=Vh3SmDDIg2o
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DATS 24

Waterstofnet | 28 oktober 2020

✓ 137 tankstations
• 84 met CNG
• 1 met H2 (+ 5 vergund)

✓ > 100 laadpalen voor elektrische voertuigen



DATS 24 Haasrode (12/2020)
- multifuel tankstation
- 700 bar personenwagens
- H2 geleverd

DATS 24 Erpe-Mere (04/2021)
- multifuel tankstation
- 700 bar personenwagens
- H2 geleverd

DATS 24 Wilrijk (06/2021)
- multifuel tankstation
- 700 bar personenwagens
- 350 bar vuilniswagens
- H2 on-site geproduceerd

DATS 24 Herve (06/2021)
- multifuel tankstation
- 700 bar personenwagens
- H2 geleverd

DATS 24 Ollignies (09/2021)
- heavy duty tankstation
- 350 bar trekkers
- H2 geleverd

Waterstofstations
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DATS 24 Halle (open)
- multifuel tankstation
- 700 bar personenwagens
- H2 on-site geproduceerd

DATS 24 Beersel (in aanvraag)
- tijdelijk tankstation
- 350 bar trekkers
- H2 geleverd
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Halle2
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Dassenveld
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STAP 1

1
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STAP 1

Klasse 1 milieuvergunning d.d. 08/09/2011

• Niet-publiek station
• 60 Nm³/h alkalische

elektrolyse
• 1 tankzuil voor 

heftrucks
• 1.350 liter H2

( 27 x 50 l) aan 450 bar
• Aandrijving: windturbines
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STAP 2

12
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STAP 2

Uitbreiding milieuvergunning d.d. 05/06/2014

• + PROEFPROJECT 
60 Nm³/h PEM-elektrolyse

• + PROEFPROJECT brandstofcel
100 kW

• + 2.793 l H2 (3 x 531 l 
+ 24 x 50 l) aan 450 bar

• Heftrucks 
+ PROEFPROJECT personenwagens

Waterstofnet | 28 oktober 2020
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STAP 2

Demonstration 
Of New 
QUalitative
Innovative 
Concept of 
Hydrogen Out of 
wind Turbine 
Electricity
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STAP 3

1

3

3

2
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STAP 3

Uitbreiding milieuvergunning d.d. 30/06/2016

• + 2 indoor dispensers 
voor heftrucks
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STAP 4

1

3

3
4

2
4
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STAP 4

Uitbreiding milieuvergunning d.d. 26/04/2018

• + 3de indoor dispenser 
voor heftrucks

• + compressor 65 kW
• + 19.872 l H2

(270 x 50 l + 12 x 531 l) 
aan 450 bar
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STAP 4
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• 2 indoor dispensers in gebruik
• 2021: 22 fuel cells voor heftrucks
• 2025: 75 fuel cells voor heftrucks
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STAP 5

1

3

3
4

5

2
4
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STAP 5
Uitbreiding milieuvergunning d.d. 01/09/2016

• +  verdeelslang personenwagens 780 bar + compressoren 36 kW
• + 1.053 l H2 (3 x 351 l) aan 450 bar + 865 l H2 (3 x 255 l) aan 900 bar
• + snellader 50 kW

Waterstofnet | 28 oktober 2020
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Multifuel tankstation

CNG voor vrachtwagens
en personenwagens

Klassieke brandstoffen 
voor vrachtwagens en 

personenwagens

H2 voor personenwagens

Elektrische 
mobiliteit

Ad Blue
Waterstofnet | 28 oktober 2020
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Heavy duty testproject

Waterstofnet | 28 oktober 2020

Elektrische vrachtwagen (44t) met fuel cell range extender
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Heavy duty testproject

ongelede truck (26 ton) met fuel cell
Publiek heavy duty waterstofstation (site Colruyt Group)
1 ongelede truck (26 ton) + 3 trekkers (44 ton)

• Samenwerking met OEM’s
• Samenwerking met logistieke bedrijven
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Tijdelijk station Beersel3
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DATS 24 Beersel

Omgevingsvergunningsaanvraag lopende

• verdeelslang vrachtwagens 350 bar
• compressor 18,5 kW
• 18.900 l H2 (54 x 350 l)

aan 300 bar
• 3.000 l H2 (20 x 150 l)

aan 500 bar
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DATS 24 Beersel

Waterstofnet | 28 oktober 2020

✓ Hydrogen Solutions for Heavy-duty transport Aimed at Reduction of Emissions in 
North-West Europe

✓ marktontwikkeling van waterstofvoertuigen voor logistieke toepassingen
✓ praktische ervaring op 6 locaties in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk
✓ waterstoftruck van 27 ton (VDL)
✓ mobiel waterstoftankstation (Wystrach GmbH)
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Publieke multifuel stations4
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DATS 24 Wilrijk

Omgevingsvergunning d.d. 16/10/2019

• 60 Nm³/h PEM-elektrolyse + compressor 120 kW
• verdeelslang personenwagens 780 bar
• 16.500 l H2 aan 30 bar + 4.200 l H2 (3 x 1.400 l) aan 550 bar + 1.020 l H2 (4 x 255 

l) aan 900 bar
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DATS 24 Haasrode

Uitbreiding omgevingsvergunning d.d. 31/10/2019

• verdeelslang personenwagens
780 bar

• compressor 50 kW
• 35.000 l H2 aan 80 bar
• 3.204 l H2 (6 x 531 l) aan 450 bar
• 2.040 l H2 (8 x 255 l) aan 900 bar
• snellader 50 kW
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DATS 24 Erpe-Mere

Uitbreiding omgevingsvergunning d.d. 26/03/2020

• verdeelslang personenwagens 780 bar
• compressor 50 kW
• 35.000 l H2 aan 80 bar
• 3.204 l H2 (6 x 531 l) aan 450 bar
• 2.040 l H2 (8 x 255 l) aan 900 bar

Waterstofnet | 28 oktober 2020



32

Aandachtspunten5
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Aandachtspunten

• Locatie en plaats (beperkte ruimte, modulair of custom made, veiligheid)

• Multifuel stations

• Bron (Productie | H2 geleverd | H2 via pijpleiding)

• Tussentijdse opslag (staal versus composiet)

• Compressie (pistoncompressor versus diafragmacompressor, geluid)

• Lagedruk- en hogedrukopslag

• Koeling (natuurlijke koudemiddelen)

• Dispenser of tankzuil (massflowmeter en ijking)

• Nieuw en onbekend (wetgeving ontbreekt, verschillende beoordeling)

Juiste dimensionering is KEY
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Dank u

angelique.vaneenooghe@colruytgroup.com
jonas.cautaerts@colruytgroup.com
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