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Conferenties in Kopenhagen, Parijs, Glasgow, Fit For 55, de Nederlandse Klimaatwet:  
overheden en burgers maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering  
voor planeet en mensheid en denken na over oplossingen. We staan voor grootse  
uitdagingen: hoe te bepalen hoe we verder gaan met het oplossen van de klimaat- 
gerelateerde problemen? Alles hangt immers met alles samen en wel in toenemende  
mate. Met dit onderzoek wil het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid een bescheiden  
bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen van feiten over CO2-neutraal verkeer en  
vervoer. We hebben ons de volgende vraag gesteld: 
Wat vergt CO2-neutrale mobiliteit aan energie, geld en ruimte?

Daarbij hebben we de ‘mobiliteit’ verder ingeperkt tot 5 belangrijke vervoerwijzen:  
licht en zwaar wegvervoer, binnenvaart, scheepvaart en luchtvaart. Wat zijn voor deze  
vervoerwijzen de consequenties en vereisten, wanneer ze nog slechts gebruik kunnen 
maken van CO2-neutraal verkregen elektriciteit, waterstof (H2), synthetische brand- 
stoffen en biobrandstoffen? We hebben voor elke combinatie onderzocht wat daarvan  
de kosten zijn, hoe energie-efficiënt deze is, hoeveel ruimte voor zonnepanelen, wind- 
turbines of grondoppervlak daarvoor nodig is en of we rekening moeten houden met 
schaarse grondstoffen.

Wie de moeite neemt zich te verdiepen in de uitkomsten, ziet dat de opgaven gigantisch  
zijn. Als we net zoveel willen blijven rijden, vliegen en varen als we gewend zijn, moeten  
we alleen al voor de mobiliteit grote delen van Nederland en van onze Noordzee in- 
ruimen voor het produceren van groene energie. Als duidelijk is welke energiedragers  
het meest geschikt lijken voor welke vervoerwijze, is het beter mogelijk te bepalen  
welke concrete acties nu nodig zijn. 

Veel grote vragen blijven in deze studie onbeantwoord. Vragen over de wil en de mogelijk- 
heden om de klimaatdoelen te halen bijvoorbeeld: 
Hebben we het ervoor over om alle benodigde investeringen te doen, of gaan we liever minder 
reizen of vervoeren? Willen we de bestaande klimaatdoelstellingen echt halen, of vergt dat  
nu te grote offers en investeren we liever straks in veel hogere dijken, met alle kosten van dien?  
Als we alles op alles zetten om de doelstellingen voor 2050 te halen, doen we dan ook het 
juiste om de doelstellingen voor 2030 te halen? Of vergen die tussendoelen andere acties?

Of vragen over gewenste en mogelijke technologische ontwikkelingen: 
Mogen we hopen (of gokken) op grote technologische ontwikkelingen die alles oplossen,  
of houden we het op voldoende bewezen technologieën om er onze plannen op te baseren?  
Hoe maken we de voertuigen die we hier niet behandelen (landbouwtrekkers, voertuigen  
in de bouw, enzovoort) en die soms zeer intensief worden gebruikt, CO2-neutraal? Zo zijn  
er talrijke technische vragen en politieke keuzes, bijvoorbeeld of we snelwegen met een  
elektrische bovenleiding moeten toestaan, of we moeten investeren in veel meer openbaar  
vervoer, en of we dichter bij ons werk moeten gaan wonen.

En misschien wel de meest gevoelige vraag: 
Kiezen we voor minder snel fossielvrije mobiliteit ten koste van sneller fossielvrije verwar- 
ming van onze huizen, fossielvrije staal- of cementindustrie enzovoort, of juist omgekeerd?

Het KiM hoopt dat dit onderzoek ertoe bijdraagt dat we de urgente politieke en beleids- 
matige keuzen gericht op CO2-neutrale mobiliteit zullen baseren op feiten. Dat deze  
brochure erbij helpt om dergelijke feiten onder een breed publiek bekend te maken opdat 
deze keuzen steun krijgen. Dat hij een basis biedt om verstandige investeringen in gang te 
zetten en samenwerking tussen beleid, politiek en industrie te bevorderen. CO2-neutraal 
verkeer en vervoer gaan ons allemaal aan.

Dr. Henk Stipdonk
Directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

   Voorwoord

2



Om een CO2-neutrale mobiliteit te kunnen realiseren, is CO2-neutrale energie cruciaal. 
Hiervoor bekijken we 4 mogelijke energiedragers: elektriciteit, waterstof, synfuels  
(gemaakt uit waterstof en CO2 of N2) en biobrandstoffen (biofuels). We richten ons op 
complete energieketens: 1) van productie, 2) transport, opslag en distributie, 3) laden of 
tanken tot en met 4) het gebruik in het voertuig. De vraag is steeds: wat zijn de energie-
efficiëntie, de kosten per afgelegde afstand en het ruimtebeslag van deze brandstoffen?

Bij al deze ketens geldt dat CO2-neutraliteit in principe haalbaar is. De ketens verschillen 
onderling echter sterk in de manier waarop de CO2-neutraliteit wordt bereikt en in de 
mate van geschiktheid voor diverse modaliteiten. 

Van de onderzochte opties heeft de toepassing van elektriciteit voor mobiliteit het kleinste 
energieverlies, een klein ruimtebeslag en lage kosten per afgelegde afstand. Het energie-
verlies en het ruimtebeslag van waterstof en synfuels zijn 2 à 5 keer groter.

Hoeveel ruimte biobrandstoffen voor mobiliteit innemen, hangt sterk af van de oorsprong 
van de gebruikte biomassa: komt die uit (landbouw)residuen, dan is het ruimtebeslag 
nihil en daarmee het kleinst van alle opties, maar komt die uit speciaal geteelde energie-
gewassen, dan is het ruimtebeslag juist het grootst. Qua kosten kan rijden op biobrand-
stoffen concurreren met elektrisch rijden, hoewel de onzekerheden groot zijn.

Elektriciteit is (net als waterstof ) met name geschikt voor het wegverkeer en de binnen-
vaart, en niet of minder voor de zee- en luchtvaart over lange afstanden. Synfuels en  
biobrandstoffen zijn te produceren in een vorm (‘drop-in’) die zonder aanpassingen voor 
alle modaliteiten geschikt is. Andere typen synfuels en biobrandstoffen vergen wel aan-
passingen aan de voertuigmotor.

Het ruimtegebruik hoeft niet in Nederland plaats te vinden; elektriciteit, waterstof, synfuels 
en biobrandstof (of de biomassa) kunnen ook uit het buitenland worden geïmporteerd. Wel 
nemen de energieverliezen (en daarmee ook de kosten) toe met de afstand tot Nederland.

   Samenvatting
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De CO2-emissies door mobiliteit in Nederland laten sinds 2006 een slechts langzaam dalende 
trend zien. Emissies van in Nederland gebunkerde brandstoffen voor lucht- en scheepvaart 
stijgen juist licht. Het doel van een CO2-neutrale mobiliteit in 2050 brengt daarom een grote 
opgave met zich mee. Om dit doel te bereiken, zijn verschillende strategieën mogelijk. Het CO2- 
neutraal maken van energiedragers is daar één van, naast vermindering van de vraag naar 
mobiliteit, verschuiving naar andere modaliteiten en energiebesparing. 

In dit onderzoek beschouwen we 4 energiedragers die kunnen worden toegepast voor  
mobiliteit: elektriciteit, waterstof, synfuels (synthetische brandstoffen gemaakt van H2 met 
CO2 of N2) en biobrandstoffen. Met dit onderzoek wil het Kennisinstituut voor Mobiliteits- 
beleid (KiM) een kennisoverzicht bieden op basis waarvan politiek en overheid beleidskeuzes 
kunnen maken.

Modaliteiten geanalyseerd op well-to-wheel-basis
Voor elk van de 4 energiedragers hebben we de gehele energieketen (well-to-wheel)  
geanalyseerd, van productie tot en met het gebruik in diverse voertuigmodaliteiten. 

De beschouwde modaliteiten zijn:
- Personenauto
- Zwaar wegvervoer
- Binnenvaart
- Langeafstandszeevaart
- Intercontinentaal vliegen

Technologische beschikbaarheid 
We beschouwen technologieën met een technological readiness level (TRL), ofwel: in 
hoeverre is de techniek gevorderd, van ten minste 6 (op een schaal van 9). Dat wil zeggen 
dat er ten minste een volledig prototype van de techniek bestaat. 

3 kenmerken: energie-efficiëntie, kosten en ruimtebeslag 
De ketens die we analyseren, zijn in principe allemaal (bijna) CO2-neutraal. Op CO2-emissies 
scoren ze dus vrijwel hetzelfde. We leggen alle ketens langs 3 meetlatten: energie-efficiëntie, 
kosten en ruimtebeslag. Overigens is CO2-neutraal niet per se hetzelfde als klimaatneutraal: 
ook emissies van andere stoffen dan CO2 kunnen een klimaateffect hebben.

 1  Inleiding: 55 modaliteiten, 44 ketens, 33 kenmerken
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Ketenstap

1 Productie	energiedrager	uit	grondstoffen

Well-to-tank 
(WTT) Well-to-wheel 

(WTW)

2
Transport, opslag en distributie  
onderweg naar tank- of laadpunt

3 Tanken	of	laden	in	het	voertuig

4 Gebruik	in	het	voertuig Tank-to-wheel (TTW)
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Elektriciteit

Deze keten begint met de opwekking van elektriciteit uit wind- en zonne-energie met 
windturbines en fotovoltaïsche cellen (PV-panelen). Deze elektriciteit wordt dan via het 
elektriciteitsnet getransporteerd en gedistribueerd, om uit te komen bij de laadinfra-
structuur waarmee voertuigaccu’s kunnen worden opgeladen. Op het traject tussen op-
wekking en gebruik is het mogelijk om de elektriciteit ergens kortdurend op te slaan in 
stationaire batterijen, of langdurend door deze om te zetten in bijvoorbeeld waterstof.

Elektriciteit als energiedrager is geschikt voor 
licht wegvervoer (personenauto’s), zwaar weg-
vervoer (vrachtwagens) en de binnenvaart. 
Zeevaart en luchtvaart op accu-elektriciteit 
laten we buiten beschouwing omdat de  
technologische ontwikkeling hiervan op lange 
afstanden nog te beperkt is (TRL<6); voor intercontinentaal vliegen is bovendien het 
grote gewicht van de accu een groot knelpunt. Voor zwaar wegverkeer is ook het opladen 
van een voertuig tijdens het rijden met een pantograaf een optie. Dit heet Electric Road 
Systems (ERS) of dynamisch laden. 

Hernieuwbare elektriciteit is niet alleen in de elektriciteitsketen van belang maar ook in 
de ketens van waterstof en synfuels. Elektriciteit is namelijk de grondstof voor waterstof-
productie uit elektrolyse. Waterstof op zijn 
beurt is een van de grondstoffen voor syn- 
fuels (die vanwege de connectie elektrici- 
teit=>waterstof=>synfuels ook wel e-fuels 
worden genoemd). Ook speelt elektriciteit  
een rol bij andere ketenstappen, bijvoor- 
beeld bij de compressie van waterstof of bij  
de extreme koeling die nodig is om water- 
stof vloeibaar te kunnen transporteren.

Opslagmedium voor elektriciteit?
Elektriciteit is lastig op te slaan. Opslag kan in stationaire batterijen, maar dat is  
relatief duur. Synfuels, evenals waterstof, worden soms als optie gezien om over- 
schotten van elektriciteit uit variabele bronnen (zon en wind) tijdelijk op te slaan.  
Het is echter onduidelijk in hoeverre het proces om synfuels te produceren geschikt  
is voor een variabele aanvoer.
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In de eerste 5 maanden van 2022 was  
18% van de nieuw verkochte personen-
auto’s en 3% van alle personenauto’s  
in Nederland volledig elektrisch.  Bron: RVO
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Elektrisch laden
Een gemiddelde elektrische personenauto gebruikt ongeveer 0,2 kWh/km en met een gemiddelde 
jaarkilometrage, circa 2.600 kWh per jaar. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde elektriciteits- 
opwekking van 9 PV-panelen. Een windturbine op zee met een vermogen van 11 MW kan energie 
produceren voor 15.000 auto’s, 250 zware vrachtwagens of 3 miljoen elektrische fietsen. Het  
vermogen van een reguliere publieke laadpaal is 22 kW, of 11 kW per laadpunt. Dit is 220 volt en  
48 ampère. Hiermee is het mogelijk een accu van 50 kWh in zo’n 4-5 uur op te laden.



Bekende manieren om waterstof te transporteren en op te slaan zijn gasvormig onder 
hoge druk, vloeibaar (bij extreem lage temperatuur: -253oC) of in de vorm van ammo- 
niak (NH3), dus chemisch gebonden aan stikstof. Waterstof vloeibaar maken en de  
productie van ammoniak kosten beide veel energie. Waterstof kan in een brandstofcel 
(Fuel Cell, of FC) worden omgezet in elektriciteit voor een elektromotor die zorgt voor de 
voortbeweging van het voertuig. Voor gebruik in een FC moet de waterstof wel extreem 
zuiver zijn en daarvoor is reiniging nodig, die extra energie kost. Ook kan waterstof als 
brandstof in een verbrandingsmotor (Internal Combustion Engine, of ICE) worden ge-
bruikt, mits deze motor hierop is aangepast. Beide opties zijn bruikbaar voor licht en 

zwaar wegvervoer, binnenvaart  
en zeevaart. Voor intercontinen- 
taal vliegen op waterstof is de TRL  
te laag (bovendien heeft deze op- 
tie, net als intercontinentaal vliegen 
op elektriciteit, het probleem van 
extra gewicht en ruimtebeslag aan 
boord), waardoor we deze optie 
hier niet onderzoeken.

Waterstof

Voor de productie van waterstof bestaan 2 methoden die we beide  
in dit onderzoek beschrijven: 1) uit elektriciteit via elektrolyse en 2) uit  
(bio)methaan via Steam Methane Reforming (SMR).

Bij elektrolyse worden watermoleculen gescheiden in waterstof- en zuurstofatomen  
door middel van (hernieuwbare) elektriciteit. Bij SMR wordt (bio)methaan in een aantal 
chemische processtappen omgezet in waterstof. Daarbij ontstaat ook CO2. Voor CO2-
neutrale waterstof moet deze CO2 worden afgevangen en daarna opgeslagen. Dit heet 
Carbon Capture and Storage (CCS). In de praktijk wordt bij SMR vaak nu al 90% CO2 af- 
gevangen, waarna deze verder gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de frisdrankindustrie. 
Echter, om een CO2-neutrale waterstof te krijgen moet deze afgevangen CO2 voor altijd 
worden opgeslagen. De resterende 10% CO2 is te ‘neutraliseren’ door het aardgas bij te 
mengen met 10% biomethaan. 
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Voor industriële toepassingen wordt momenteel al veel waterstof geproduceerd. Daarbij is 
SMR de meest gebruikte productiemethode en aardgas de meest gebruikte brandstof: wereld-
wijd en in Nederland komt ongeveer 75% van alle waterstof uit SMR op basis van aardgas. 

Kleuren van waterstof Gemaakt uit/met CO2-neutraal?

Grijs Aardgas Nee

Blauw
Aardgas in combinatie met  
CO2-opvang en -opslag

Alleen in combinatie met  
deel biomethaan voor de  
niet-afgevangen CO2

Groen Hernieuwbare elektriciteit Ja

Hoeveel keer meer volume is nodig
voor evenveel energie als diesel?

Volume t.o.v. diesel (=1)

Excl. houder Incl. houder

Waterstof @700 bar 6 16

Waterstof	cryogeen	(-253oC) 4 8

Elektriciteit	in	accu 50 100

Diesel 1 1

  Bron: TNO

  Bron: Shell



Synfuels

Synfuels (synthetische brandstoffen) zijn er in diverse soorten. Het zijn brandstoffen die in 
voertuigen met een – al dan niet aangepaste – ICE gebruikt kunnen worden. In dit onder-
zoek onderscheiden we Fischer-Tropsch-
synfuels (FT), ammoniak (NH3) en 
methanol (CH3OH). Voor de productie van 
synfuels is ten minste waterstof als grond-
stof nodig. Om te voldoen aan de eis van 
CO2-neutraliteit moet dit CO2-neutraal 
geproduceerde waterstof zijn.  
Bij FT-synfuels en methanol is daarnaast 
ook CO2 als grondstof vereist. Deze kan 
zijn opgevangen uit zogeheten punt- 
bronnen, bijvoorbeeld schoorstenen van 
fabrieken (Carbon Capture, of CC), of  
uit de lucht zijn afgevangen (Direct Air 
Capture, of DAC). 

In vergelijking met elektriciteit en waterstof zijn synfuels eenvoudig op te slaan. De 
FT-synfuels (FT-benzine, FT-kerosine, enzovoort) zijn scheikundig gezien identiek aan 
hun fossiele tegenhangers en kunnen daarom in dezelfde transportinfrastructuur en 
in dezelfde verbrandingsmotoren worden gebruikt als fossiele brandstoffen. 
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Futuristische brandstof ?
Hoewel ‘synfuels’ futuristisch klinkt,  
bestaan ze al langer. In 1997 reden in 
Californië ruim 150.000 auto’s op puur  
methanol of een mengsel van benzine en 
methanol (als reactie op de hoge benzine-
prijs). Methanol tanken was mogelijk bij 
meer dan 100 tankstations. Toen de  
benzineprijs daalde, raakte methanol uit 
de gratie. In totaal reden de Californiërs 
ruim 300 miljoen km op methanol. 

Fischer-Tropsch: klimaatvriendelijkere brandstof uit CO2
Fischer-Tropsch-brandstoffen worden via het gelijknamige chemische proces geproduceerd. 
Hierbij worden koolstofhoudende stoffen (zoals CO2, hout of organische reststromen) eerst 
omgezet in koolmonoxide, die vervolgens met stoom wordt omgezet in zogeheten syngas, 
waaruit koolwaterstofketens gevormd kunnen worden. Doordat deze ketens verschillende 
lengtes hebben, ontstaat er niet 1 specifieke brandstof maar meerdere. Omdat deze chemisch 
identiek zijn aan fossiele brandstoffen (diesel, benzine, kerosine), worden ze ook wel ‘drop-in 
fuels’ genoemd: ze zijn zonder probleem in te zetten als vervanger voor fossiele brandstoffen. 
Afhankelijk van de grondstof (biomassa of waterstof met CO2) worden FT-biofuels of FT-
synfuels geproduceerd.

3	soorten	synfuels	in	deze	studie

Synfuels Grondstoffen Toepassing in voertuig

FT-synfuel
H2 uit  

hernieuw-
bare 

elektriciteit

CO2

Drop-in fuels: gebruik 
in ICE zonder aanpassing

Methanol Aanpassing in motor  
nodig en bijmenging  

met diesel of H2Ammoniak N2



Deze worden daarom ook drop-in fuels genoemd. In principe is het voor alle modali- 
teiten mogelijk geschikte FT-synfuels te maken. Ammoniak is vluchtig en toxisch, wat  
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en opslag en transport iets gecompliceerder 
maakt. Ammoniak als transportbrandstof wordt alleen geschikt geacht voor profes- 
sioneel gebruik in de binnenvaart of zeevaart. Hiervoor is een aangepaste verbrandings- 
motor nodig en daarnaast een tweede brandstof zoals (bio)diesel of waterstof, omdat  
de ammoniak licht ontvlambaar is. Dit betekent dat er 2 brandstoftanks in het voertuig 
nodig zijn. Methanol, tot slot, is ook toxisch, vereist ook een aangepaste motor en is 
bruikbaar in alle modaliteiten behalve de luchtvaart.
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Biofuels en synfuels kunnen CO2-neutraal zijn maar veroorzaken wel 
NOx-uitstoot 
Biofuels bevatten het element koolstof (C) en stoten daarom bij verbranding CO2 uit. 
Ook de synfuels die dit element bevatten, namelijk de FT-synfuels en methanol, doen 
dit. Desondanks kunnen deze koolstofhoudende brandstoffen passen bij een CO2-
neutrale mobiliteit. De redenering hiervoor is als volgt:
•  Bij de biofuels hebben de planten die de biomassa leveren, de CO2 eerst opgenomen 

uit de lucht in een proces dat fotosynthese heet. 
•  Bij de synfuels via DAC wordt evenveel CO2 uit de atmosfeer gehaald als bij de ver-

branding wordt uitgestoten. 
•  Bij de synfuels via CC gaan we ervanuit dat wanneer de CO2 niet voor mobiliteit zou 

worden gebruikt, de industrie deze zou emitteren. Mobiliteit zorgt dus alleen voor een 
uitstel van de uitstoot door de industrie. De vraag is wel of er op de middellange ter-
mijn nog puntbronnen zijn. 

•  De elektriciteit en eventueel benodigde waterstof moeten ook CO2-neutraal zijn. 

Synfuels en biofuels hebben als nadeel ten opzichte van elektriciteit en waterstof als 
energiedrager voor mobiliteit dat bij de verbranding ervan NOx ontstaat. Dit is schade-
lijk voor mens (bijdrage aan luchtvervuiling) en natuur (stikstofdepositie). Wel is de 
NOx-uitsoot bij de toepassing van methanol 60% minder dan bij die van diesel, door-
dat de verbrandingstemperatuur lager is dan in een reguliere dieselmotor.



Fysische	kenmerken	alle	brandstoffen

Verbrandings-
waarde

Massa-
dichtheid

Vloeibaar bij 
atmosferische	 

druk en kamer- 
temperatuur?

MJ/kg kg/m3 (*)

Waterstof @1 bar

120

0,09

Nee, pas vloeibaar 
bij -253oC

Waterstof @350 bar 31**

Waterstof @700 bar 42**

Waterstof vloeibaar   71

Ammoniak 18,6 758 Nee, pas vloeibaar 
bij -33oC

Methanol 19,9 794 Ja

(Synthetische)	benzine 41,5 747 Ja

(Synthetische)	diesel 44,0 780 Ja

(Synthetische)	kerozine 44,1 755 Ja

Bio-ethanol 30,0 790 Ja

* Bij atmosferische druk en kamertemperatuur
** Bij de vermelde druk

Biofuels

Het FT-proces kan niet alleen worden ge- 
bruikt voor het omzetten van H2 en CO2 in  
synfuels, maar ook voor het omzetten van 
biomassa in brandstoffen voor voertuigen.  
We duiden de via dit proces gemaakte bio-
brandstoffen aan als FT-biofuels. Een andere  
biobrandstof in deze studie is bio-ethanol. De biomassa voor deze FT-biofuels en bio-
ethanol, hierna aangeduid als feedstock, kan bestaan uit lignocellulose, uit hout, of uit 
restproducten (residuen) van diverse gewassen, zoals maïs, kokosnoten of suikerriet, die 
voor de consumptie worden verbouwd. 

FT-biofuels en bio-ethanol kunnen via de bestaande brandstofinfrastructuur worden ver-
voerd, opgeslagen en getankt. Net als synthetische FT-synfuels, zijn FT-biofuels scheikundig 
identiek aan hun fossiele variant. Dit betekent dat zij in standaardverbrandingsmotoren 
kunnen worden gebruikt. Voor bio-ethanol als pure brandstof is het wel nodig de motor 
aan te passen. FT-biofuels hebben we in dit 
onderzoek bestudeerd voor alle modaliteiten. 
Bio-ethanol zien we alleen als energiedrager 
voor de lichte wegvoertuigen, omdat deze 
brandstof een benzinevervanger is en benzine 
nu ook alleen in licht wegverkeer wordt gebruikt. 
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In 2021 kwam 86% van de bio-
brandstoffen in Nederland uit  
afvalstromen, waarvan de helft 
uit gebruikt frituurvet.        Bron: NEa

Grondstof voor brandstof
De Renewable Energy Directive II (RED II) geeft doelen en richtlijnen voor hernieuwbare energie, inclusief het gebruik en de productie van 
biobrandstoffen in transport. Annex IX gaat over de grondstoffen (ook wel feedstocks) voor biobrandstoffen. Er is een deel A met feed- 
stocks waarvan het gebruik moet toenemen (residuen uit landbouw, speciale energiegewassen) en een deel B met feedstocks die minder 
gebruikt moeten worden (frituurvet en dierlijke vetten). Achterliggend doel is het behoud van biodiversiteit en de waarborging van voedsel- 
voorziening en duurzaamheid in het algemeen.



Het eerste kenmerk waarop we de ketens vergelijken, is energie-efficiëntie. Dit kenmerk 
geeft informatie over hoe zuinig er in de keten met energie wordt omgesprongen om het 
voertuig te laten voortbewegen. Hoe hoger deze efficiëntie, hoe minder productiemiddelen 
(windturbines, elektrolysers, brandstoffabrieken, enzovoort) er aan het begin van de keten 
nodig zijn.

WTT-, TTW- en ketenefficiëntie in 2030
WTT-efficiënties gelden onder omstandigheden die qua dynamiek en belasting optimaal zijn (dynamisch versus niet-
dynamisch, zwaar versus licht). Wat optimale omstandigheden zijn, verschilt per type aandrijflijn (Battery Electric 
Vehicle (BEV), Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) en Internal Combustion Engine (ICE)). Het ICE-rendement van 43% 
heeft betrekking op een grote dieselmotor, bijvoorbeeld voor een zwaar wegvoertuig of een binnenvaartschip. Over 
het algemeen geldt: hoe kleiner de motor, hoe lager de efficiëntie. De synfuel NH3 is in deze studie alleen een optie 
voor de zee- en binnenvaart. In de subroute “SMR–NH3” wordt methaan omgezet in ammoniak en de ammoniak 
(later) omgezet in waterstof; dit gebeurt niet via SMR, zodat de benaming feitelijk onjuist is; voor de vergelijking  
met de andere subroutes op basis van methaan hebben we deze toch zo gelaten.

 2 Energie-efficiëntie
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42%

45%

38%

 

 

 

   

Well-to-tank Tank-to-wheel KetenrendementHoofdroute Subroute Voertuig

SMR - vloeibaar

SMR - NH3

SMR - gas

EL - vloeibaar

EL - NH3

EL - gas

Wind

Zon

Zon-import

SMR - NH3

SMR - gas

EL - vloeibaar

EL - NH3

EL - gas

SMR - vloeibaar

FT - DAC

MeOH - DAC

Bio-ethanol

MeOH - CC

NH3

FT-biofuel

FT - CC

BEV

FCEV

ICE

ICE

ICE

88%

55%

43%

43%

43%

81%

76%

71%

48%

34%

59%

49%

31%

61%

48%

34%

59%

49%

31%

61%

40%

43%

42%

45%

38%

59%

43%

71%

67%

62%

34%

17%

18%

27%

26%

32%

26%

14%

20%

25%

13%

21%

19%

18%

17%

16%

18%

25%

18%

0%    100%  100%100%50% 0% 50% 0% 50%

BEV: Battery Electric Vehicle
ICE: Internal Combustion Engine
FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle

EL: Elektrolyse
SMR: Steam Methane Reforming
FT: Fischer-Tropsch

CC: Carbon Capture
DAC: Direct Air Capture
MeOH: Methanol

Elektriciteit

Waterstof

Synfuels

Biofuels



Rijden op waterstof blijft qua efficiëntie achter bij accu- 
elektrisch rijden
Na accu-elektrisch rijden op windenergie is rijden op waterstof het meest efficiënt. 
Meer specifiek gaat het om de variant: productie uit elektrolyse, naar het tankpunt  
getransporteerd in gasvorm en gebruikt in een brandstofcelvoertuig (FCEV). Het 
verschil is echter groot: de elektrische route ‘BEV op windenergie’ is meer dan 2 keer 
zo efficiënt als de route van ‘FCEV op H2 uit elektrolyse’, namelijk respectievelijk  
71 en 32%. Wordt H2 in een verbrandingsmotor (ICE) ingezet in plaats van in een 
FCEV, dan is het verschil nog iets groter: 71% versus 25%. De totale energie-input is 
dus 3 à 4 keer groter dan de energie die bij de wielen terechtkomt. 

Als de waterstof per schip wordt vervoerd, dan is de efficiëntie nog fors lager:  
18-26% bij toepassing in een FCEV, en 13-21% bij toepassing in een ICE. Voor ver-
voer per schip is vloeibare waterstof nodig; dit ontstaat door extreem te koelen.  
Een andere optie is vervoer van waterstof in de vorm van (eveneens vloeibaar)  
ammoniak. De conversie naar vloeibare waterstof of ammoniak (NH3) kost relatief 
veel energie; bij NH3 is ook de stap terug naar gasvormig waterstof energie-intensief. 

Elektriciteit is in de waterstofroute een grondstof in de productiestap, en input in 
andere ketenstappen. Vooral compressie en extreem koelen kosten veel elektriciteit. 

Accu-elektrisch rijden op wind- 
energie is het meest efficiënt
De meest efficiënte combinatie is die van 
windenergie met een accu-elektrisch  
voertuig (BEV). De ketenefficiëntie is 71%, 
ofwel de energie-input in de keten is circa 
1,4 keer groter dan de energie die uiteinde-
lijk bij de wielen terechtkomt. Ook de andere 
elektrische subroutes (zon-PV uit eigen land  
en geïmporteerde zon-PV) zijn energetisch 
gunstig: allemaal hebben ze van elektriciteitsproductie tot en met het laadstation (dus  
well-to-tank) relatief weinig verliezen. Bovendien hebben ze de efficiëntste energie- 
omzetting in het voertuig (het tank-to-wheel-rendement). 
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Remenergie hergebruiken
Voertuigen met een elektromotor (BEV en 
FCEV) kunnen een hoge energie-efficiëntie 
halen bij een dynamisch rijpatroon (ver-
schillende snelheden en veel start-stops), 
omdat remenergie wordt teruggewonnen. 
Bij voertuigen met alleen een verbrandings-
motor gaat alle remenergie verloren.

•  WTT: dit is de energie-efficiëntie voor de stappen productie, transport/opslag/distributie en 
tanken/laden gezamenlijk. Vaak is deze efficiëntie onafhankelijk van de modaliteit waarvoor 
de energie uiteindelijk wordt gebruikt, maar soms kunnen er (efficiëntie)verschillen zijn in het 
tank- of laadproces en in de lengte van de transport- en distributieketen. Bij een bepaalde 
modaliteit zorgt dat voor minder of meer energieverliezen.

•  TTW: dit is de efficiëntie waarmee de getankte of geladen energie in de modaliteiten wordt 
omgezet in voortbeweging. Het rendement hangt hierbij af van het type energie en van de 
aandrijflijn in het voertuig, bijvoorbeeld een elektro- of verbrandingsmotor. We hebben voor 
elk voertuigtype de efficiëntie onder optimale omstandigheden van rijdynamiek en belasting 
genomen. Bij een BEV en FCEV zijn dat: een lage belasting en een dynamisch rijgedrag. Bij een 
ICE is dat juist omgekeerd: een hoge belasting en geen dynamisch rijgedrag.

•  Keten: dit is de vermenigvuldiging van beide bovenstaande energie-efficiënties en geeft  
aan welk aandeel van de energie die de keten ingaat, uiteindelijk wordt gebruik voor 
voortbeweging.



Rijden op synfuels is het minst energie-efficiënt
Over het algemeen hebben synfuels een lagere ketenefficiëntie, en dus een hoger energie- 
gebruik, dan de waterstof- en elektrische route. Een uitzondering hierop is de situatie 
waarbij de waterstof in de vorm van ammoniak wordt getransporteerd, en daarna weer 
wordt omgezet in waterstof. Dit terugomzetten (reconversie) levert energieverlies op 
ten opzichte van de situatie waarbij de ammoniak rechtstreeks als synfuel in voertuigen 
wordt ingezet. 

De ketenefficiëntie voor de 3 synfuels is minder dan 20%. Deze relatief lage efficiëntie 
komt ten eerste door de verliezen in het productieproces waarbij de synfuels worden 
gemaakt uit waterstof en CO2 of stikstof. Ten tweede worden ze in het voertuig ver-
brand in een verbrandingsmotor (ICE) die een veel lagere energie-efficiëntie heeft dan 
een elektromotor in combinatie met een accu (BEV) of een brandstofcel (FCEV). Al met al  
is het rijden van een voertuig op methanol, ammoniak of FT-synfuels 3 à 4 keer minder 
energie-efficiënt dan het rijden op elektriciteit. Deze verschillen gelden wanneer alle 
voertuigtypen onder hun optimale rijomstandigheden rijden.

Rijden op biofuels is qua energie-efficiëntie een middenmoter
In de biobrandstofketen treedt het grootste energieverlies op tijdens het productie- 
proces van de biobrandstof. Zowel het productieproces voor cellulose-ethanol als het 
Fischer-Tropsch-proces is zeer energie-intensief. Het produceren van cellulose-ethanol 
gebeurt met een gemiddelde efficiëntie van 30%. De energie-efficiëntie kan naar  
verwachting oplopen tot 40%. De productie van FT-biofuels kent met een energie- 
efficiëntie van tussen 45% en 73% ook aanzienlijke verliezen, onder meer omdat een 
deel van de koolstof in de biomassa vrijkomt in de vorm van CO2.

In het geval van biobrandstoffen is het mogelijk gebruik te maken van de bestaande,  
efficiënte brandstofinfrastructuur, waar weinig transportverliezen optreden. Ze worden 
gebruikt in voertuigen met een verbrandingsmotor bij een optimale energie-efficiëntie 
van 40-45%.
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Het tweede kenmerk waarop we de ketens vergelijken, zijn de kosten. We focussen eerst 
op de kosten aan de pomp of het laadpunt, aangezien de energiekosten voor de meeste 
modaliteiten dominant zijn. Daarna kijken we naar de kosten per afgelegde afstand, waarbij 
we ook de voertuigkosten (maar niet de onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen) 
meenemen. Omdat de kosten in 2050 nog te onzeker zijn, kijken we in deze studie naar de 
in 2030 verwachte kosten. Zelfs voor dat jaar zijn er de onzekerheden al groot, zoals blijkt 
uit de onzekerheidsmarges in de onderstaande figuren.

Energiekosten aan pomp of laadpunt  3 Kosten
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Kosten zijn niet gelijk aan prijzen. Dit betekent dat er geen winstopslag, subsidie, belas-
tingen en accijnzen verrekend zijn. Deze laatste 3 zijn mogelijke beleidsknoppen waar-
aan de overheid kan draaien om de ene energiedrager aantrekkelijker te maken dan de 
andere of kostenverschillen voor de gebruiker op te heffen. Ondanks dat winstmarges 
per energiedrager kunnen verschillen, geven de kostenverhoudingen wel een idee van 
de prijsverhoudingen (zonder beleidsmaatregelen) tussen de energiedragers.



Elektriciteit en biobrandstof per energie-eenheid bij tanken/laden  
is het goedkoopste 
Elektriciteit en FT-biofuels horen per energie-eenheid bij het laad- of tankpunt tot de 
goedkoopste opties. De kostenonzekerheid voor de biomassa-optie is echter groot. Deze 
onzekerheid heeft met name te maken met de productiekosten, aangezien de productie 
van FT-biofuels een relatief nieuwe technologie is die nog niet op grote schaal wordt toe-
gepast. Daarnaast zijn ook de grondstofprijzen onzeker. In deze studie rekenen we echter 
met een constante biomassaprijs van 5,5 €/GJbiomassa voor zowel hout- als reststromen.

Voor elektriciteit uit import kunnen de productiekosten lager zijn dan bij lokale productie, 
mits de elektriciteit uit gebieden komt waar de productie goedkoop is, bijvoorbeeld doordat 
het aantal zonuren er hoog is of de windlocaties gunstig zijn. Tegenover de lagere productie- 
kosten staan wel hogere transportkosten.

Bij gebruik in het wegvervoer is waterstof aan de pomp duurder dan  
bij gebruik in de scheepvaart
Voor wegvervoer is waterstof per energie-eenheid bij het tankpunt circa 17 (11-25) €/GJ 
duurder dan voor de scheepvaart. Dit komt doordat de distributie voor het wegvervoer 
veel fijnmaziger is dan voor de scheepvaart. Daarnaast zijn bij het tankstation voor het 
wegverkeer de opslagtank en de compressor die nodig is om de waterstof op een druk van 
350-700 bar te brengen, grote kostenposten. Voor de andere energiedragers is het verschil 
in de tankkosten tussen de modaliteiten klein. 

Waterstof gebaseerd op aardgas en biogas (SMR met CCS) is circa 18 €/GJ goedkoper dan 
waterstof uit elektrolyse. Dit komt doordat de productie- en grondstofkosten bij SMR-CCS 
zo’n 50% lager zijn dan bij elektrolyse. Hierbij hebben we gerekend met aardgaskosten  
van 10 (5-15) €/GJ en elektriciteitskosten van 75 (50-100) €/MWh. Bij deze elektriciteits- en 
gaskosten bestaat zo’n 30-60% van de kosten in de waterstofketen uit productie- en grond- 
stofkosten. De overige kosten zijn voor transport, opslag, distributie en tanken.

Kostenoverzicht van de verschillende energiedragers aan pomp of laadpunt voor wegvervoer (vorige pagina) en 
scheepvaart (hierboven) in 2030. De onzekerheden reflecteren de onzekerheid bij de vaste en variabele kosten en  
niet de onzekerheid bij de efficiënties. Bij synfuels kan CO2 direct afgevangen worden uit de lucht (DAC) of bij  
puntbronnen (CC). Bij de synfuels op basis van met name DAC zijn de kosten erg onzeker. Bij waterstof gaan we  
ervanuit dat de waterstof wordt getransporteerd over een afstand Noord-Afrika-EU. Bij gasvormige waterstof  
met een buisleiding van 1.500 km, bij NH3 en vloeibaar waterstof (LH2) met een schip.
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Kosten in de totale energieketen

Synfuels zijn duur aan de pomp, maar bieden andere voordelen
De kosten van de grondstoffen (bestaande uit waterstof en CO2) voor synfuels zijn hoog. 
Voor methanol en FT-synfuels maken we onderscheid naar brandstoffen waarbij CO2  
direct wordt afgevangen uit de lucht (DAC) en CO2 die uit puntbronnen (CC) komt. Deze 
laatste optie is circa 200 €/t CO2 goedkoper, oftewel 15-20 €/GJ. Het is waarschijnlijk dat  
in 2050 CO2 direct uit de lucht moet worden afvangen, omdat er weinig of geen groot-
schalige puntbronnen zijn. In 2030 zijn deze er hoogstwaarschijnlijk nog wel. De kosten 
van DAC zijn echter zeer onzeker. 

Een voordeel van zowel synfuels als biofuels is dat de kosten voor transport, opslag,  
distributie en tanken relatief laag zijn. Voor FT-fuels kan alle infrastructuur worden her- 
gebruikt, en voor de andere (niet-FT) 
biofuels en synfuels kan waarschijn- 
lijk een groot deel van de bestaande  
infrastructuur (met een paar kleine  
aanpassingen) worden (her)gebruikt. 
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Wat kost een kilometer over de weg?
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Transport-, opslag- en distributiekosten zijn in de orde van 10-30%, en tankkosten  
(bij het wegverkeer) zijn in de orde van zo’n 20-30% van de eenheidskosten. Wanneer 
de waterstof per schip wordt vervoerd, zijn de bijkomende kosten voor het vloeibaar 
maken van de waterstof zo’n 11-14% en die voor het omzetten in NH3 en terug 22-29%. 
We hebben gerekend met een transportafstand per schip van Noord-Afrika naar de EU  
en een buis van zo’n 1.500 km. Bij een langere afstand stijgen de kosten van vervoer per  
buis meer dan die van vervoer per schip. Of het om een nieuwe transportbuis gaat of 
om hergebruik van een bestaande gasbuis, maakt uit voor de kosten. 



Elektrisch rijden voor zwaar wegtransport is de goedkoopste  
CO2-neutrale optie per afgelegde afstand
Accu-elektrisch rijden, ofwel BEV, is voor zwaar wegvervoer de goedkoopste van de 4 CO2- 
neutrale opties. Dit komt voornamelijk door de lage energiekosten (die dominant zijn in 
de totale kosten per km), aangezien de aanschafkosten voor een elektrische truck hoger 
zijn dan die van een truck met een brandstofmotor. Dit geldt in principe ook voor licht 
wegvervoer, al zijn de kosten per afgelegde afstand daar voor een FT-biofuelvoertuig nog 
net wat lager dan voor een BEV. 

Waterstof in een brandstofcel (FCEV) is bij zwaar wegvervoer iets goedkoper dan water-
stof in een verbrandingsmotor (H2-ICE). Dit geldt alleen als beide aandrijflijnen onder  
ideale omstandigheden functioneren. Bij een FCEV zijn dat: een lage motorbelasting en 
veel rijdynamiek. Bij een zware motorbelasting en weinig dynamiek nemen de energie-
kosten van een FCEV toe, een ICE presteert onder die omstandigheden juist wel optimaal. 
Het kostenverschil tussen FCEV en H2-ICE slaat dan om.

Voor de andere modaliteiten lijken biobrandstoffen per afgelegde  
afstand het voordeligst 
Voor binnenvaart en scheepvaart zijn FT-biofuels in een verbrandingsmotor (optie ‘FT-
biofuel-ICE’) goedkoper dan de andere CO2-neutrale alternatieven. Zoals gezegd, is er  
wel een grote onzekerheid ten aanzien van de kosten van de biofuels. Voor de andere  
alternatieven zijn de kostenverschillen klein: ammoniak, methanol en FT-synfuels, en  
waterstof-ICE en FCEV voor de binnenvaart. 
Voor elektrisch varen met een binnenvaartschip hebben we geen betrouwbare kosten- 
inschatting kunnen vinden. Deze optie ontbreekt daarom in de figuur.

Voor de luchtvaart kennen we de vliegtuigaanschafkosten niet, vandaar dat deze moda- 
liteit niet in bovenstaand kostenoverzicht staat. De brandstofopties voor de luchtvaart  
zijn FT-synfuels en FT-biofuels, die beide gebruikt kunnen worden in bestaande vliegtuig-
motoren. De FT-biofuels zijn per km goedkoper dan FT-synfuels.
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Er is een verschil tussen netto- (direct) en brutoruimtegebruik
We rapporteren allereerst het netto- (directe) ruimtegebruik in m2 voor een personen-
auto (13.000 km/jaar) en voor een binnenvaartschip (70.000 km/jaar). Daarbij hebben  
we bijvoorbeeld voor windenergie gerekend met het stuk land of zee dat niet meer voor 
andere doeleinden kan worden gebruikt door de aanwezigheid van een turbine of andere 
benodigde infrastructuur. Voor biofuels uit residuen van land- of bosbouw is het landge-
bruik zelfs bijna nul, aangezien er geen extra land wordt gebruikt dan dat er in gebruik is 
voor het primaire product, zoals maïs (het productieproces zelf vereist wel grondopper-
vlak, wat zichtbaar is in de grafiek). 

Het bruto-landgebruik is echter ook belangrijk voor windenergie, omdat het grootste ge-
deelte van de elektriciteit volgens verschillende klimaatneutrale scenario’s daarvandaan 
gaat komen. Het brutolandgebruik is dan de totale oppervlakte die nodig is om een wind-
park aan te leggen inclusief de ruimte tussen de turbines.

Ruimte is schaars en dus belangrijk om in beeld te brengen
Ruimtebeslag is een belangrijk criterium bij de keuze voor een CO2-neutrale mobiliteit 
omdat ruimte een schaars goed is. Een keuze voor ruimtegebruik voor een bepaald  
doeleinde, bijvoorbeeld energieproductie, kan die ruimte voor andere functies, zoals  
woningbouw of natuur, beperken. 

We analyseren het ruimtegebruik van de energieketens per voertuig op een kwantita- 
tieve manier, in m2, zonder te kijken naar kwalitatieve aspecten, zoals horizonvervuiling.  
Ook maken we geen onderscheid tussen ruimtebeslag in Nederland versus ruimtebe- 
slag in het buitenland, op land of op zee, in een stedelijk gebied of in het buitengebied. 
Alleen bovengronds ruimtebeslag telt mee, ondergrondse CO2-opslag of elektriciteits- 
kabels niet.

 4 Ruimtebeslag
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Ne�o-ruimtegebruik energielevering voor 1 personenauto

Elektriciteit - wind

Elektriciteit - zon (dak)

Elektriciteit - zon (LIW)

Elektriciteit - zon-import

Elektriciteit - mix

H2-elektrolyse (gas)

H2-elektrolyse (vloeibaar)

H2-elektrolyse (NH3)

H2-SMR-CCS (gas)

H2-SMR-CCS (vloeibaar)

H2-SMR-CCS (NH3)

FT-synfuel-CC

FT-synfuel-DAC

FT-biofuel (residu)

FT-biofuel (cellulose)

Bio-ethanol (residu)

Bio-ethanol (cellulose)

Ruimtegebruik (in m2)

1

1

2

3

3

3
1869 m2

2564 m2

2

          Voor elektriciteit - mix en voor de elektriciteit voor elektrolyse geldt 
          een verhouding van 76% wind- en 24% zonne-energie.

          H2-SMR-CCS: geen landgebruik toegerekend aan gebruik van biomethaan.

          Geen landgebruik toegerekend aan biomassa uit residuen.

A�ortingen:
LIW: landschap, infrastructuur, water
CCS: Carbon Capture & Storage
CC: Carbon Capture
FT: Fischer-Tropsch
DAC: Direct Air Capture
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Ne�o-ruimtegebruik energielevering voor 1 binnenvaartschip (Groot Rijnschip M8, 110m)

Elektriciteit - wind

Elektriciteit - zon (dak)

Elektriciteit - zon (LIW)

Elektriciteit - zon-import

Elektriciteit - mix

H2-elektrolyse (gas)

H2-elektrolyse (vloeibaar)

H2-elektrolyse (NH3)

H2-SMR-CCS (gas)

H2-SMR-CCS (vloeibaar)

H2-SMR-CCS (NH3)

FT-synfuel-CC

MeOH-CC

NH3

FT-synfuel-DAC

MeOH-DAC

FT-biofuel (residu)

FT-biofuel (cellulose)

Ruimtegebruik (in km2)

1

1

2

3

3
2.3 km2

2

          Voor elektriciteit - mix en voor de elektriciteit voor elektrolyse geldt 
          een verhouding van 76% wind- en 24% zonne-energie.

          H2-SMR-CCS: geen landgebruik toegerekend aan gebruik van biomethaan.

          Geen landgebruik toegerekend aan biomassa uit residuen.

A�ortingen:
LIW: landschap, infrastructuur, water
CCS: Carbon Capture & Storage
CC: Carbon Capture
FT: Fischer-Tropsch
DAC: Direct Air Capture



Voor het maken van synfuels voor de vliegtuigen en schepen die momenteel in Nederland 
bunkeren, zijn windparken nodig met een oppervlak van 9 keer de provincie Utrecht, of 
een kwart van het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Dit is ook weer het bruto-opper-
vlak. Het realiseren van een dergelijk oppervlak aan windparken zou een grote uitdaging 
zijn, omdat andere sectoren ook elektriciteit nodig hebben en de potentiële ruimte voor 
windparken beperkt is tot ongeveer 1/3 van het NCP. Van die beschikbare ruimte is dus  
het grootste deel nodig voor de energieopwekking ten behoeve van bunkerfuels voor de 
lucht- en scheepvaart (wanneer de energieproductie hiervoor in Nederland plaatsvindt).

Elektrisch vervoer heeft het kleinste ruimtegebruik
Door het verschil in efficiëntie is bij waterstof uit elektrolyse en bij synfuels ruim 2 à 5 keer 
meer elektriciteit uit windenergie nodig dan bij de toepassing van alleen elektriciteit.
Deze verschillen komen ook tot uitdrukking in het nettoruimtegebruik dat nodig is om  
1 personenauto van CO2-neutrale energie te voorzien: voor elektriciteit is dat ongeveer  
12 m2 per voertuig, voor waterstof uit elektrolyse en synfuels 25-45 m2. Het ruimtege- 
bruik voor biomassa uit energiegewassen is veel groter dan dat van de andere opties.

Waterstof uit SMR-CCS neemt minder ruimte in dan waterstof uit elektrolyse, en past 
daardoor ruimtelijk beter in Nederland. De SMR-installatie vergt namelijk maar weinig 
ruimte en het aardgas dat ervoor nodig is, evenmin. Voor de 10% biomethaan die nodig  
is om het SMR-CCS-proces CO2-neutraal te maken, gaan we uit van reststromen (zoals 
dierlijke mest en afvalzuiveringsslib). Daarvoor is dus geen (extra) ruimte nodig.

Elektrisch wegverkeer kost netto evenveel ruimte als 1/5 van wegen  
en parkeerplaatsen
Als in 2019 alle wegmobiliteit in Nederland elektrisch was geweest, zou dit naar schatting  
bij het laden 40 TWh elektriciteit hebben gekost met een nettoruimtebeslag van onge- 
veer 250 km2. Ter vergelijking, dit komt overeen met ongeveer 1/5 van het bestaande  
oppervlak voor weginfrastructuur en parkeren.

Voor wegverkeer is het brutoruimtebeslag 1 keer de provincie Utrecht, 
voor bunkerfuels 9 keer
Om alle wegvoertuigen in 
Nederland op elektriciteit te  
laten rijden, is een windmolen- 
park nodig ter grootte van de  
provincie Utrecht. Dit is het  
brutoruimtebeslag, inclusief de 
ruimte tussen de windturbines.
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Welk	transportmedium	is	geschikt?

Elektriciteits- 
kabel

Buis- 
leiding

Schip
Tank- 
wagen 

Elektriciteit √

Gecomprimeerd	H2 (gas) √* √

Vloeibaar H2	(cryogeen) √** √

NH3 (vloeibaar) √*** √ √

FT-fuels √*** √ √

Methanol,	bio-ethanol √*** √ √

* Met op regelmatige afstand een compressorstation (energiegebruik relatief hoog)
** In een speciaal schip dat op een LNG-tanker lijkt; hier is er wereldwijd nog maar 1 van (capaciteit 75 ton H2)
*** Met op regelmatige afstand een pompstation (energiegebruik lager dan van compressorstation)

Ook infrastractuur voor transport, distributie en laden kost ruimte
De productie van energie (inclusief de grondstoffen hiervoor) is de ketenstap die in de  
4 ketens veruit de meeste ruimte gebruikt. Dat neemt niet weg dat ook de andere keten-
stappen ruimtelijk kunnen ‘knellen’, vooral in een stedelijke omgeving. Denk aan hoog-
spanningskabels en transformatoren voor het transport en de distributie van elektriciteit,  
of buisleidingen voor transport en distributie van waterstof. Ook de laad- en tankinfra-

structuur vergt ruimte, vaak op 
plekken waar al veel strijd om  
die ruimte bestaat. Voor de syn- 
fuels en biofuels die chemisch op 
hun fossiele equivalent lijken, is  
het makkelijker deze stappen  
ruimtelijk in te passen dan voor  
elektriciteit en waterstof.

Biofuels uit energiegewassen hebben een zeer hoog ruimtebeslag
Als alle brandstof die momenteel in Nederland door de lucht- en scheepvaart wordt ge-
bunkerd, uit biobrandstof uit energiegewassen (non-residuen) zou bestaan, dan is daar 
een landoppervlak voor nodig van circa 2 keer Nederland. In het geval van biomassa uit 
residuen is er geen extra beslag op land, en is het nettoruimtebeslag dus nihil. Het is aan-
nemelijk dat er op de langere termijn zowel energiegewassen als residuen nodig zijn om 
aan de vraag naar biomassa in alle sectoren te voldoen.

Energieproductie kan in Nederland of het buitenland
Het ruimtegebruik voor de energieproductie hoeft niet in Nederland te zijn; energie kan 
ook uit het buitenland worden geïmporteerd. De verliezen nemen weliswaar toe met de 
afstand, maar de productie in het buitenland kan soms efficiënter zijn. Zo levert een PV-
paneel in Noord-Afrika 2 keer zoveel elektriciteit op als in Nederland. Waterstof, biofuels 
(of de biomassa) en synfuels zouden in het buitenland geproduceerd kunnen worden via 
zonne- of windenergie, om ze vervolgens per schip of per pijpleiding naar Nederland te 
vervoeren. Niet bij elke energiedrager en transportwijze nemen de energieverliezen op 
dezelfde manier met de afstand toe. Bij waterstof dat per schip wordt vervoerd, zitten de 
energieverliezen bijvoorbeeld vooral in het vloeibaar maken van de waterstof, terwijl het 
vervoer per schip zelf relatief weinig energie kost. Bij vervoer van (gasvormig) waterstof 
per buis zijn er regelmatig compressorstations nodig die energie kosten. In principe geldt 
hoe langer de buisleiding, hoe meer compressorstations er nodig zijn.
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Modaliteit Referentievoertuig Opmerkingen

Licht	 
wegvervoer

Personenauto
Bestelauto’s vallen hier ook onder  
licht wegvervoer omdat ze veelal  
vergelijkbare kenmerken hebben

Zwaar  
wegvervoer

Trekker-oplegger
Dit is de zwaarste 

categorie vrachtauto’s 
(N3, tot 40 ton)

Binnen- 
vaart

Schepen vergelijkbaar 
met een Groot Rijnschip 

(110 m)

Zee- 
vaart

General cargo ship 
voor lange afstand

Lucht-
vaart

Boeing 787 voor 
circa 300 passagiers 
en intercontinentale 

vluchten

Vluchten langer dan 4.000 km  
veroorzaken 52% van de CO2-
emissies van vluchten van en 

naar EU-luchthavens; vluchten 
verder dan 1.500 km 75%*

* Bron: Eurocontrol

 
In deze brochure behandelen we 5 modaliteiten die binnen de mobiliteitssector (af- 
gezien van mobiele werktuigen) de grootste CO2-uitstoters zijn. Het gaat om zowel  
de binnenlandse uitstoters zoals wegverkeer als de internationale zee- en luchtvaart,  
die hun brandstoffen in Nederland tanken (bunkeren) zonder dat hun uitstoot op 
Nederlands grondgebied hoeft plaats te vinden. Binnen de beschouwde modaliteiten  
richten we de analyse op de volgende referentievoertuigen.

 5  Overzicht van combinaties energiedragers  
en modaliteiten
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We nemen niet alle energiedragers mee voor elke modaliteit: de combinaties die in de 
figuur met wit zijn aangegeven, vallen buiten de reikwijdte van de studie. Dit heeft te 
maken met de criteria van TRL ≥ 6 en praktische toepasbaarheid.

Energie-
keten

Subtype
Conversie
in voeruig

Per- 
sonen 
auto 

Zwaar
weg- 

vervoer 

Binnen-
vaart*

Scheep-
vaart

Lucht-
vaart 

Elektriciteit

Accu- 
elektrisch

ERS

Waterstof

Accu-
elektrisch

ICE aan-
gepast

Synfuels

Drop-in 
(FT) ICE

Ammoniak ICE aan-
gepast

Methanol ICE aan-
gepast

Biofuels

Drop-in 
(FT) ICE

Bio-
ethanol**

ICE aan-
gepast

* Ook scheepvaart korte en middellange afstand
** Ethanol is een benzinevervanger

De emissies van binnenlandse mobiliteit zijn de nationale emissies volgens IPCC- 
voorschrift, aangevuld met de emissies van zeevaart, zowel binnengaats als op het  
NCP. De emissies van bunkeren betreffen de emissies van de brandstoffen die in 
Nederland worden ingeslagen door lucht- en scheepvaart; deze emissies kunnen  
deels op Nederlands en deels op buitenlands grondgebied plaatsvinden. De twee  
categorieën emissies verschillen dus in dimensie en kunnen niet zonder meer bij  
elkaar worden opgeteld.
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De veiligheidsrisico’s van accu-elektrisch 
rijden ten opzichte van rijden op benzine 
en diesel lijken beperkt en zijn bovendien 
goed op te vangen met regelgeving. 
Volledig elektrische auto’s, ofwel BEV’s, 
produceren geen verbrandingsfijnstof en 
een hoeveelheid slijtagefijnstof die ver-
gelijkbaar is aan die van dieselauto’s: iets 
meer bandenslijtage door het extra ge-
wicht van de accu, maar minder fijnstof 
door remmen. 

Maar rijden op waterstof heeft 
ook enkele voordelen 
Rijden op waterstof heeft voordelen op 
het gebied van tanktijd (ten opzichte van 
laadtijd), actieradius en ruimtebeslag aan 
boord van het voertuig. Een accu neemt 
per eenheid energie namelijk 6 tot 12 keer 
meer ruimte in dan een waterstoftank. 

Voor personenauto’s zijn er in 2050 legio mogelijkheden voor 
CO2-neutraliteit. Voor deze studie hebben we accu-elektrisch  
rijden, rijden op waterstof (met een verbrandingsmotor of 
brandstofcelsysteem), drop-in synthetische brandstof, metha- 
nol en biobrandstof (zowel drop-in als ethanol) onderzocht. 
Alleen ammoniak als brandstof hebben we vanuit veiligheids- 
oogpunt buiten beschouwing gelaten.

Elektrisch rijden heeft voordelen ten opzichte  
van waterstof
Elektrisch rijden heeft voor personenauto’s over de hele linie 
voordelen ten opzichte van rijden op waterstof: de kosten in de 
keten zijn lager en de efficiëntie over de gehele keten is 2 tot 5 keer 
hoger dan bij waterstof. Bij waterstof zijn de totale ketenverliezen 
het kleinst als deze gasvormig wordt vervoerd en het grootst als 
deze tijdens het transport (tijdelijk) is gebonden in NH3.

Accu-elektrisch rijden heeft verder als voordeel dat het ‘slim 
laden’ en ‘vehicle-to-grid- (V2G) systemen’ mogelijk maakt. Bij 
slim laden varieert de laadsnelheid, om zo de belasting van het 
elektriciteitsnet te optimaliseren. V2G-systemen slaan elektrici- 
teit tijdelijk op in de voertuigaccu om die op een ander, gunstig 
moment terug te leveren aan het net. Beide strategieën  
kunnen een belangrijke rol spelen in het toekomstige elektri- 
citeitssysteem, vooral om de behoefte aan verzwaring in het 
midden- en laagspanningsnet te beperken. 

 6 Personenauto
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Aantal stekkerauto’s snel gestegen
In mei 2022 waren er in Nederland 527 personen- 
auto’s op waterstof in combinatie met een brand- 
stofcel, tegenover ongeveer 275.000 volledig  
elektrische personenauto’s met een stekker.  Bron: RVO

Eind 2021 waren er 13 waterstofvulpunten in 
Nederland, tegenover 85.000 (semi-)publieke  
laadpunten voor elektrisch laden.



Waterstof zelf weegt weinig per eenheid energie (zo’n 3 keer minder dan benzine en diesel). 
Wel voegen de waterstoftank en het brandstofcelsysteem veel gewicht aan de auto toe. 

Waterstof kan niet alleen worden ingezet in een brandstofcel maar ook in een verbrandings- 
motor. Dit heeft het voordeel dat de kosten lager zijn (er is geen duur brandstofcelsysteem 
nodig) en dat minder eisen worden gesteld aan de zuiverheid van de waterstof. Hier staat  
tegenover dat de energie-efficiëntie lager is en dat er NOx wordt uitgestoten (hoeveel is 
afhankelijk van de verbrandingstemperatuur en nabehandelingstechnieken, zoals geldt 
voor alle motoren).

Voordeel drop-in fuels: voertuig en tanken blijven als vanouds
De drop-in bio- en synfuels hebben als voordeel dat de energiedichtheid van de brandstof 
hoog is en het voertuig niet hoeft te worden aangepast. Daar staat bij de synfuels als na-
deel tegenover dat de energie duur is. De totale kosten van voertuig en energie zijn hoger 
dan bij accu-elektrisch rijden, maar lager dan bij waterstof in een brandstofcel. Rijden op 
bio-drop-in-fuels is wel goedkoop, namelijk vergelijkbaar met accu-elektrisch rijden. Bij 
biofuels kan de beschikbaarheid van voldoende duurzame of geavanceerde biomassa een 
probleem zijn (zie verder bij Luchtvaart).
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Toyota Mirai (1e generatie)

•  Capaciteit: 5 kg H2
•  Bereik: 500 km
•  Gewicht brandstofcelsysteem: 230 kg
•  Gewicht tanks (leeg): 87 kg

9 L
Water

50 kWh
Elektriciteit

1 kg
H2



Accu-elektrisch rijden heeft belangrijke voordelen maar ook  
mogelijke knelpunten
Voor de zwaarste categorie wegvervoer (trekker-opleggercombinatie) scoort accu- 
elektrisch rijden op alle 3 de criteria gunstig ten opzichte van rijden op de andere  
beschouwde energiedragers. Wel kan een specifieke energiedrager op een specifiek  
criterium even goed of beter scoren dan accu-elektrisch rijden.

Zo kunnen FT-biofuels een kostenvoordeel hebben ten opzichte van accu-elektrisch rijden. 
Daarnaast, mits gemaakt uit residuen, vergen ze minder ruimte. De keten met waterstof 
uit SMR-CCS is duurder en minder energie-effíciënt dan accu-elektrisch, maar heeft wel 
een kleiner ruimtebeslag.

Accu-elektrisch rijden heeft echter ook mogelijke knelpunten die de andere energiedragers 
niet of minder hebben. Zo worden momenteel elektrische trucks met een grote actieradius 
ontwikkeld, maar de accu’s die hiervoor nodig zijn, zijn zwaar (zo’n 4 ton voor 800 kWh  
en een range 400-600 km) en groot, wat ten koste gaat van het laadvolume. Een accu is 
zwaarder dan een systeem met brandstofcellen en een waterstoftank waarmee dezelfde 
afstand kan worden afgelegd. Ook is het onderweg nog steeds nodig om te snelladen  
tijdens stops van 30-45 minuten per keer (deze tijd komt overeen met de pauze die een 
chauffeur elke 4,5 uur moet nemen). Verder is laadinfrastructuur nodig op de depots van 
vervoerbedrijven en langs de snelwegen. De elektriciteitsbehoefte, zowel voor snel als 
voor regulier laden, vergt aanpassingen in het elektriciteitsnet.

 7 Zwaar wegvervoer

2828



Deze	2	trucks	komen	even	ver

BEV 800 kWh-accu Efficiëntie 88% Gewicht accu 4 ton

FCEV 38 kg H2-tank Efficiëntie 55% Gewicht FC+tank 2,3 ton

Gewicht FC+tank is berekend met de ratio 1:60 van Toyota Mirai (zie bij Personenauto). Brandstofcelstacks en water-
stoftanks worden in vrachtwagens modulair toegepast. NB: BEV en FCEV hebben geen verbrandingsmotor nodig, 
wat een gewichtsbesparing van 1 à 1,5 ton oplevert. De gewichten moeten worden bezien in de context van het totale 
gewicht van de truck (inclusief laadvermogen) van 40 ton.

De bestaande trucks kunnen rijden op bio- en synthetische FT-diesel, en met gebruik van 
de bestaande transport- en tankinfrastructuur. Bij rijden op methanol en waterstof zijn 
trucks met andere motoren nodig. Zeker als waterstof in een brandstofcel wordt gebruikt, 
zijn vrij drastische aanpassingen aan de truck nodig: zowel het FC-systeem als de waterstof- 
tank nemen veel ruimte in en voegen gewicht toe. Waterstof in een brandstofcel heeft als 
voordeel dat de ketenefficiëntie hoger en de kosten lager zijn dan bij toepassing in een ver- 
brandingsmotor (als beide aandrijflijnen hun optimale rijdynamiek en belasting hebben). 

Waterstof en, in mindere mate, methanol hebben een ander soort tankstation nodig. 
Waterstof is immers gasvormig of vloeibaar en moet sterk gecomprimeerd of gekoeld 
worden.

BEV-trucks doen een beslag op enkele schaarse materialen. Voor noodzakelijke grond-
stoffen als lithium, nikkel, kobalt en zeldzame aardmetalen is de beschikbaarheid op de 
langere termijn onzeker.

Dynamisch laden heeft voor- en nadelen
Een ‘electric road system’ (ERS) dat trucks al rijdend van elektriciteit voorziet, ondervangt 
een deel van de nadelen van BEV’s: een kleinere accu volstaat en er zijn geen laadstops 
nodig. Wel zijn er hoge investeringskosten en het kost tijd om de infrastructuur te plannen 
en aan te leggen. Verder zijn er milieunadelen zoals koperslijtage en nadelige effecten op 
de kwaliteit van het landschap. 
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Met ongeveer 5.000 schepen in Nederland is de  
binnenvaart een relatief kleine markt als het gaat om  
de ontwikkeling van CO2-neutrale opties. De vloot in 
Nederland is relatief oud, uitgezonderd de schepen 
voor de natte-bulkvaart. Schepen zijn vaak ook een 
huis voor schipeigenaren, die vaak zelfstandigen zijn. 
Scheepsmotoren worden vervangen na 20-40 jaar. 

Alle opties nog open
De transitie in de sector binnenvaart naar CO2-neutraal varen is minder ver dan in het 
wegvervoer. Deze is afhankelijk van ontwikkelingen in de veel grotere zeevaartsector  
en bij mobiele werktuigen. Alle opties – elektrisch, waterstof-FC of -ICE, drop-in fuels,  
methanol en ammoniak – zijn nog open. Elke optie heeft haar voor- en nadelen, vanuit 
ketenkosten, energie-efficiëntie, ruimtebeslag en bedrijfs- en sociaal-economisch opzicht.

Biodiesel of FT-diesel vereist geen aanpassingen in schip en 
tankinfrastructuur
Varen op bio– en synthetische FT-diesel heeft weinig praktische nadelen: de aandrijftech- 
nologie in de schepen kan gelijk blijven en de tankinfrastructuur is er al. Bij varen op water- 
stof, ammoniak en methanol is wel een aparte distributie- en tankinfrastructuur nodig. 

Bij varen op ammoniak en methanol is het daarnaast nodig het schip aan te passen:  
ammoniak moet gekoeld worden opgeslagen en de toxiciteit ervan vereist een grote  
veiligheidszone. Dit laatste bemoeilijkt het ontwerp bij kleinere schepen zoals de 
binnenvaartschepen. 

Methanol is vluchtig, waardoor het nodig is de afdich-
tingen te versterken. Vanuit het oogpunt van energie-
efficiëntie en ruimtebeslag in de hele energieketen zijn 
deze opties daarom minder gunstig. 

Waterstof is als energiedrager in principe geschikt voor 
schepen die korte en middellange afstanden varen. 
Vanuit kostenoogpunt heeft waterstof bij voorkeur de 
vorm van gecomprimeerd gas, om cryogene koeling 
(-253 oC) te vermijden. De benodigde veiligheidszone 
aan boord is kleiner dan bij ammoniak; zie Zeevaart.

Onzekerheid over ketenkosten
Varen op de synfuels methanol en ammoniak brengt beperkte meerkosten met zich mee, 
omdat aan boord een extra tank voor de ‘aanmaakbrandstof’ en een katalysator nodig 
zijn. Over de kosten voor andere CO2-neutrale alternatieven bestaat nog veel onzekerheid. 
Investeringskosten in waterstof-brandstofcel- of ICE-schepen zijn flink hoger dan de kosten 
voor schepen op diesel en elektrische schepen, ook wanneer de investering in de accu wordt 
meegerekend. Gezien het vroege marktstadium is het nog niet mogelijk de ketenkosten per 
afgelegde afstand te vergelijken.

Accuwisselsystemen zijn ook een mogelijkheid
Elektrische binnenvaartschepen kunnen uit efficiëntie-oogpunt een interessante optie 
zijn. Op het moment wordt vooral gekeken naar containerschepen en accuwisselsystemen, 
waarbij een lege accu ter grootte van een zeecontainer in de haven wordt omgewisseld 
voor een volle. De scheepseigenaar hoeft dan niet te investeren in de accu, omdat deze 
wordt geleased. Technisch zouden accu’s aan boord voor bulkschepen wel mogelijk moeten 
zijn. Daarnaast is er een kip-en-eiprobleem: een netwerk van laadinfrastructuur of accu-
wisselplaatsen is nodig om elektrisch varen aantrekkelijk te maken, maar investeringen in 
de infrastructuur vinden alleen plaats als het verwachte gebruik hoog genoeg is.

 8 Binnenvaart

3030



FT-biofuels lijken de goedkoopste optie, 
maar synfuels kunnen ook aantrekkelijk zijn
FT-biofuels zijn per energie-eenheid en op ketenniveau 
goedkoper dan synfuels, al zijn de onzekerheden over  
de kosten voor beide brandstoftypes groot. Mochten 
biofuels duurder uitvallen of niet voldoende beschikbaar 
zijn, dan zijn synfuels een goede (hoewel inefficiënte) op- 
tie voor de maritieme sector. Welke synfuel (methanol, 
ammoniak of FT-synfuels) hiervoor het gunstigst is, is 
onduidelijk. 

Een aandachtspunt bij ammoniak en FT-fuels is de NOx-uitstoot bij verbranding. Katalysa- 
toren kunnen deze uitstoot sterk verminderen, maar hebben als nadeel dat ze een kleine 
hoeveelheid N2O (lachgas) uitstoten, wat een sterk broeikasgas is. Het voordeel van FT-
fuels is dat ze een 2 keer zo hoge energiedichtheid hebben als methanol en ammoniak, 
waardoor de actieradius van een schip ongeveer verdubbelt voor een gegeven tankinhoud. 
FT-fuels hebben verder als voordeel dat ze gebruikt kunnen worden in de huidige verbran- 
dingsmotoren, zonder aanpassingen en zonder concessies te doen aan de actieradius. 

Bij ammoniak en methanol moeten, net als bij de binnenvaart, de motor en het schip  
worden aangepast: er zijn 2 brandstoftanks nodig en vanwege de vluchtigheid van  
methanol moeten de afdichtingen worden verbeterd. Daarnaast moet ammoniak licht 
gekoeld worden bewaard, wat eisen stelt aan de brandstofopslag. Ook zal, ten opzichte 
van het gebruik van (FT-)diesel, de actieradius dalen als het gebunkerde volume gelijk 
blijft. Een andere optie is om aan boord extra brandstoftanks te realiseren, maar dat 
gaat ten koste van de laadcapaciteit. 

Waterstof en elektriciteit niet  
geschikt voor lange afstanden 
Voor het overbruggen van lange afstanden  
op zee zijn er verschillende brandstofopties.  
In deze studie hebben we voor de zeevaart 
Fischer-Tropsch-biofuels en synthetische  
geproduceerde ammoniak, methanol, en  
FT-diesel onderzocht. 

Waterstof en elektriciteit zijn niet geschikt 
voor lange-afstandzeevaart, omdat zulke 
schepen 30-60 dagen moeten kunnen varen 
zonder bij te tanken of laden. Brandstoftanks  
of accu’s die dat zouden kunnen zijn zo groot 
dat het teveel ten koste van de laadruimte 
gaat. Dit maakt varen op elektriciteit alleen 
geschikt voor korte afstanden op zee. 
Daarvoor is elektrisch varen, net als bij de  
binnenvaart, wel een optie. 

 9 Zeevaart
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Waterstof is wel een optie voor 
baggerschepen. Daar heeft deze 
brandstofoptie als voordeel ten 
opzichte van ammoniak dat aan 
boord een kleinere veiligheids-
zone nodig is (9 m in plaats van 
25 m), zodat waterstof beter in het 
scheepsontwerp is in te passen.



Grootschalige lange-afstandsvluchten op waterstof of elektriciteit in 
2050 niet mogelijk
Voor lange-afstandsvluchten heeft de luchtvaartsector in 2050 waarschijnlijk een beperkt 
aantal mogelijkheden voor CO2-neutraliteit. Met elektriciteit of waterstof is het door het 
gewicht en ruimtebeslag van respectievelijk de accu’s en de waterstoftanks in combinatie 
met het brandstofcelsysteem niet mogelijk om over lange afstanden te vliegen (in grote 
vliegtuigen zoals de huidige Boeing 787 met 330 zitplaatsen). Daarnaast hebben deze 
technologieën een lage TRL. 
In deze studie hebben we voor de luchtvaart daarom alleen in meer detail gekeken naar 
biokerosine en synthetische kerosine geproduceerd uit waterstof en CO2. 

Biokerosine heeft voordelen
Biokerosine en synthetische kerosine hebben als voordeel dat de energiedichtheid van  
de brandstof hoog is en dat de tanks en (straal)motoren van de vliegtuigen niet aangepast 
hoeven te worden. Van deze 2 brandstofopties heeft biokerosine lagere brandstofkosten 
en daardoor ook lagere ketenkosten. De brandstofkosten van biokerosine zijn grotendeels 
afhankelijk van de prijs voor biomassa en de productiekosten; beide zijn erg onzeker. 

Maar synfuels kunnen ook aantrekkelijk zijn
Ook de kosten van synthetische kerosine zijn vrij onzeker, doordat de technologie nog 
volop in ontwikkeling is. Hierdoor zou synthetische kerosine op de langere termijn voor-
deliger kunnen zijn dan biokerosine. Daarnaast kan de beschikbaarheid van voldoende 
duurzame en geavanceerde biomassa een probleem zijn, zeker als ook andere sectoren 
biomassa nodig hebben om CO2-neutraliteit te kunnen realiseren. Dit geldt voor de 
reststromen maar ook voor de houtige energiegewassen, omdat voor deze laatste veel 
grondoppervlak nodig is.

Mede doordat synthetische en biokerosine fysiek uitwisselbaar zijn, zouden beide in de 
luchtvaart in 2050 naast (of door) elkaar kunnen worden toegepast. 

 10 Luchtvaart
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In de vorige hoofdstukken hebben we de criteria efficiëntie, kosten en ruimte bestudeerd 
die van belang zijn om in 2050 een CO2-neutrale mobiliteit te hebben gerealiseerd. Hier 
zetten we kort enkele mogelijke knelpunten en onzekerheden voor de 4 bestudeerde 
ketens op een rijtje.

Keten elektrisch:
•  Beschikbaarheid van schaarse materialen voor accu’s (en in mindere mate voor zonne-

panelen en windturbines), vooral lithium, kobalt, nikkel en enkele zeldzame aardmetalen 
zoals neodymium en praseodymium, alsmede de milieu- en sociale effecten van de 
winning hiervan. Strategieën voor het recyclen van materialen zijn in ontwikkeling, maar 
circulariteit van accu’s is nog ver weg. 

•  Bij electric road systems (ERS) kan door slijtage van de bovenleidingen mogelijk veel 
koper in het milieu komen.

•  Volume en gewicht van accu’s voor zwaar wegvervoer zorgen voor een lagere capa- 
citeit van het voertuig, of, in het geval van een kleinere accu om gewicht en volume te 
besparen, een kleinere actieradius.

•  Bij elektrisch vervoer is de laadtijd langer dan de tanktijd van de andere energiedragers. 
Dit geldt voor alle modaliteiten, maar lijkt vooral voor zwaar wegvervoer een mogelijk 
knelpunt.

•  De benodigde uitbreidingen van het elektriciteitsnet in verschillende elektrificatie- 
scenario’s voor mobiliteit. Dit geldt voor laag- en middenspanning (vooral voor elek- 
trische auto’s; wellicht ook voor snelladers voor trucks) maar mogelijk ook voor hogere 
spanningsniveaus. Ook het effect van ERS op het elektriciteitsnet is nog onduidelijk.

•  Gebrek aan technici om de laadinfrastructuur aan te leggen en het elektriciteitsnet uit  
te breiden en te verzwaren. Dit gebrek aan technici kan overigens ook bij andere ketens 
relevant zijn. 

11  Overige knelpunten en onzekerheden
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Keten synfuels:
•  Ammoniak en methanol zijn vluchtige en toxische stoffen, waardoor er extra veilig-

heidsmaatregelen nodig zijn bij opslag, bunkeren en aan boord van het schip. Als extra 
maatregelen worden genomen, zijn de risico’s vergelijkbaar met die van fossiele 
brandstoffen. 

•  Vanwege veiligheidsredenen ligt het transport van ammoniak met tankwagens  
en treinen maatschappelijk gevoelig. Om die reden wordt het ook gereguleerd en  
ontmoedigd. Tot nu toe lijkt er geen maatschappelijke weerstand te zijn tegen  
ammoniaktransport met schepen en opslag van ammoniak in havens. Of dit ook zo 
blijft als ammoniak grootschalig vervoerd wordt met binnenvaartschepen en opge- 
slagen wordt nabij overslagpunten van binnenvaartschepen, is de vraag. 

•  De productie van synfuels werkt het beste als continu proces, terwijl de beschik- 
baarheid van duurzame elektriciteit vaak in de tijd kan variëren. 

•  Het is de vraag of er in 2050 nog wel CO2-puntbronnen zijn. En, als dat het geval is,  
of die op een klimaatneutrale manier in de mobiliteitssector gebruikt kunnen worden. 

•  De verbranding van synfuels leidt tot de uitstoot van NOx en fijnstof. 
•  Er ontstaan niet-CO2-gerelateerde klimaateffecten bij het gebruik van synfuels in 

vliegtuigen. 

Keten biofuels:
•  Beschikbaarheid en levering feedstock voor geavanceerde biofuels zijn onzeker, zo-

wel voor residuen als voor energiegewassen. Daarnaast is er ook uit andere sectoren 
dan mobiliteit vraag naar biomassa.

•  Verarming van de grond (met de residuen wordt ook organisch materiaal verwijderd 
dat belangrijk is voor een goede bodemkwaliteit).

•  Eventuele negatieve milieu-effecten door het gebruik van water bij het verbouwen 
van energiegewassen.

•  De verbranding van biofuels leidt tot de uitstoot van NOx en fijnstof. 
•  Er ontstaan niet-CO2-gerelateerde klimaateffecten bij het gebruik van biofuels  

in vliegtuigen.

Keten waterstof:
•  Bij elektrolyse spelen alle schaarsteproblemen die bij de productie van elektriciteit zijn 

genoemd, vanwege het feit dat elektrolysers een zeer grote aansluiting op het net nodig 
hebben (zo’n 1,4 GWe per GW elektrolysecapaciteit). Ook elders in de waterstofketen is 
veel elektriciteit nodig voor compressie, eventueel koeling of conversie naar ammoniak, 
enzovoort. Hier staat tegenover dat waterstofproductie kan helpen om een tijdelijk 
elektriciteitsoverschot te ‘bufferen’. 

•  Elektrolysers gebruiken schaarse materialen, zoals platina en iridium.
•  Elektrolyse van water betekent een groot watergebruik. Dit kan een probleem zijn als  

dit proces plaatsvindt in gebieden met (zoet)waterschaarste of in perioden van droogte.
•  Lekkage van aardgas in de subroute SMR-CCS, in het transport van aardgas van het gas-

veld naar de productielocatie. Aardgas is een broeikasgas dat 23 keer zo sterk is als CO2.
•  Risico op lekkage van CO2 bij CCS (in de subroute SMR-CCS).
•  Verontreiniging in H2, waardoor brandstofcellen snel degraderen.
•  Lekken van H2 bij diverse onderdelen van de keten (H2 is zelf geen broeikasgas,  

maar versterkt wel de broeikaswerking van methaan en ozon).
•  Mogelijk snelle degradatie van brandstofcellen in het algemeen.
•  Bij verbranding van H2 ontstaat NOx, net als bij fossiele brandstoffen.
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Keten elektrisch is efficiënt qua energie, ruimte en kosten
De keten van elektrisch vervoer, op een well-to-wheel-basis, heeft een relatief hoge ener- 
getische efficiëntie, lage kosten en een laag ruimtegebruik ten opzichte van waterstof en 
synfuels. Bij de toepassing van waterstof en synthetische brandstoffen moet er 3 tot 6 keer 
meer energie worden geproduceerd dan dat het voertuig uiteindelijk bij de wielen (of de 
schroef) gebruikt; bij elektriciteit is dat ongeveer 1,4 keer. Dit betekent ook dat er 2 à 3 keer 
zoveel windmolenparken nodig zijn bij waterstof uit elektrolyse en bij synfuels dan bij toe-
passing van elektriciteit voor BEV. Bij biobrandstof hangt het ruimtebeslag sterk af van de 
herkomst van de biomassa. Het ruimtebeslag kan daarom variëren van kleinste (bij resi-
duen) tot hoogste (energiegewassen).

Vanuit de 3 hoofdcriteria bezien, zijn de ketens voor waterstof en synfuels voor mobiliteit 
in het nadeel ten opzichte van de keten voor elektriciteit. Ze zijn pas ‘zinvol’ wanneer hun 
hogere kosten, energie- en ruimtegebruik opwegen tegen de nadelen van de elektriciteits-
keten, zoals de lange laadtijd (voor zover niet verwerkt in de kosten), het gebruik van schaarse 
materialen voor accu’s en de complexiteit om vraag en aanbod van elektriciteit uit CO2- 
neutrale bronnen op elkaar af te stemmen. Juist waterstof en synfuels zouden voor dit laatste 
een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld door overvloedige elektriciteit uit zon-PV in de zomer 
op te slaan voor gebruik in de winter (seizoensopslag). Biobrandstoffen hebben als voor- 
deel dat ze ‘stand-alone’ zijn, dat wil zeggen niet afhankelijk van elektriciteit als grondstof. 

Ruimtegebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit is uitdaging
Om alle wegvoertuigen in Nederland op elektriciteit te laten rijden, is een windmolenpark 
ter grootte van de provincie Utrecht nodig. Voor het maken van synfuels voor de vliegtuigen 
en schepen die momenteel in Nederland tanken, is een oppervlak nodig van 9 keer de  
provincie Utrecht, of een kwart van het Nederlands Continentaal Plat.

Voor de productie van biobrandstoffen kunnen tot op zekere hoogte reststromen uit 
de landbouw gebruikt worden. Dit leidt niet tot extra landgebruik. Daarentegen hebben 
biobrandstoffen uit energiegewassen een zeer hoog landgebruik. Om alle bunkerfuels 
te kunnen vervangen door biofuels uit energiegewassen, is een oppervlakte 2 keer 
groter dan Nederland nodig.

Overwegingen om energie te importeren
Mocht het niet mogelijk of wenselijk zijn om alle energie in Nederland te produceren, 
dan is import van bijvoorbeeld waterstof en synfuels (die dan elders uit elektriciteit zijn 
geproduceerd) een optie. Mondiaal gezien zou dit mogelijk moeten zijn: een opper-
vlakte van 4 keer Frankrijk vol met zonnepanelen is theoretisch genoeg voor de huidige 
wereldwijde energievraag. 

Bij import van energiedragers wordt het ruimtebeslag van CO2-neutrale energieketens 
als het ware ‘geëxporteerd’. Import van CO2-neutrale energie heeft als voordeel dat de 
productie hiervan kan plaatsvinden in dunbevolkte of onbewoonde gebieden waar 
ruimte minder schaars is en effecten zoals geluid en zichthinder mogelijk een minder 
grote rol spelen. Daarnaast is de productie van elektriciteit uit zonne-energie minder 
ruimte-intensief naarmate deze dichter bij de evenaar plaatsvindt. 

 12  Overkoepelende conclusies
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Mogelijke knelpunten: technici en schaarse grondstoffen
Een gebrek aan technici is een mogelijk knelpunt voor alle ketens waar veel techniek aan te 
pas komt, met name die voor elektriciteit, waterstof en synfuels. Denk aan de installatie van 
laadinfrastructuur, windturbineparken en elektrolysers, en de verzwaring van het elektrici-
teitsnet. Tegelijk geldt dat volledig elektrische voertuigen minder onderhoud nodig hebben 
dan brandstofauto’s, waardoor er in de garages minder monteurs nodig zijn. Schaarste aan 
technici zou de kosten voor de transitie naar duurzame mobiliteit, kunnen verhogen. 

Op de lange termijn is de beschikbaarheid van schaarse materialen onzeker. Dit geldt bij-
voorbeeld voor lithium, kobalt, nikkel en enkele zeldzame aardmetalen zoals neodymium 
en praseodymium. Ook de milieu- en sociale effecten van de winning hiervan verdienen 
aandacht.

Integrale afweging tussen ketens nodig 
Een keten voor een modaliteit is niet per se onwenselijk als deze voor 1 van de 3 kenmerken 
‘slecht’ scoort; vele aspecten spelen hierbij een rol. Een integrale afweging is cruciaal, ook 
omdat in een CO2-neutraal energiesysteem de verschillende energiedragers steeds meer 
met elkaar verbonden raken. Voorbeelden zijn de bijdrage van voertuigen aan het energie- 
systeem via bidirectioneel (V2G) laden en de tweeledige rol van waterstof: als brandstof 
voor voertuigen én als opslagmedium in het energiesysteem. Ook andere criteria kunnen 
in een integrale afweging belangrijk zijn, zoals de leveringszekerheid (bijvoorbeeld diver- 
sificatie van energiebronnen en leveranciers), de verdeling en synergie tussen sectoren of 
gebruiksgemak. 

Energiebesparing blijft nuttig om beslag op ruimte en grondstoffen  
in te perken
Met de inzet op CO2-neutrale energiedragers en energie-efficiënte aandrijflijnen in voer-
tuigen is CO2-neutrale mobiliteit te realiseren. Dat laat onverlet dat het daarnaast ook nog 
steeds een goed idee kan zijn om het energiegebruik per afgelegde afstand te verminderen 
(bijvoorbeeld door aerodynamica en lichtere voertuigen) en te kijken naar beperking van 
totale hoeveelheid afgelegde voertuigkilometers. Dit bespaart ruimte en grondstoffen.

Als nadeel staat hier het energieverlies tijdens het transport tegenover, waardoor er in  
de gehele keten meer energie wordt gebruikt en dus ook meer ruimte en grondstoffen 
nodig zijn. 

Toepassing syn- en biofuels kan met beperkte aanpassing aan 
infrastructuur 
Een voordeel van zowel synfuels als biobrandstoffen is dat de kosten voor transport, op-
slag, distributie en tanken relatief laag zijn. In het geval van FT-fuels (die chemisch gezien 
vrijwel identiek zijn aan hun fossiele tegenhangers) kan alle infrastructuur worden herge-
bruikt. Bij de andere bio- en synfuels kan waarschijnlijk een groot deel van de bestaande 
infrastructuur (met een paar kleine aanpassingen) worden (her)gebruikt. De FT-fuels heb-
ben daarnaast als voordeel dat ze toegepast worden in standaardverbrandingsmotoren. 

Grootschalige productie van synfuels vereist CO2-afvang uit de lucht 
Voor CO2-neutrale productie van FT-synfuels en methanol is, naast waterstof, een CO2-
neutrale koolstofbron nodig. Dit kan een CO2-puntbron zijn uit bijvoorbeeld de industrie 
of CO2-afvang uit de lucht (direct air capture, DAC). Aangezien er in een klimaatneutraal 
scenario in 2050 veel minder puntbronnen zullen zijn dan nu, zal DAC waarschijnlijk nodig 
zijn. Deze technologie is echter veel duurder dan de afvang uit puntbronnen, en staat nog 
in de kinderschoenen.

Kosten opties onzeker: R&D in verschillende opties blijft interessant
Veel van de gebruikte technologieën bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en zijn 
daardoor onzeker. In 2050 zou bijvoorbeeld methanol op basis van CO2-afvang uit de lucht 
voordeliger kunnen zijn dan in 2030, terwijl de kosten van elektriciteit tussen 2030 en 2050 
niet meer dalen. Aan de andere kant betekent de hogere efficiëntie van de elektriciteitsketen 
ook dat deze minder gevoelig is voor energieprijsschommelingen. Dit betekent dat het nu 
nog te vroeg is om te concluderen dat een keten niet relevant is vanwege de kosten.  
Het blijft de moeite waard om geld te steken in relevante, probleemoplossende research 
en development (R&D), omdat we het ons, gegeven de grote opgave van CO2-neutrale 
mobiliteit, niet kunnen veroorloven om opties nu al af te schrijven. 
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   Lijst met afkortingen
Algemene afkortingen
LH2: Vloeibaar waterstof
WTT: Well-to-tank
WTW: Well-to-wheel
TTW: Tank-to-wheel
TRL: Technology Readiness Level
PV:  Photovoltaic (fotovoltaïsch)
BEV:  Battery Electric Vehicle  

(batterij-elektrisch voertuig,  
of accu-elektrisch voertuig)

ERS: Electric Road System
V2G: Vehicle-to-grid 
EL: Elektrolyse
SMR: Steam Methane Reforming
FC: Fuel Cell (brandstofcel)
FCEV:   Fuel Cell Electric Vehicle 

(brandstofcelvoertuig)
ICE:   Internal Combustion Engine  

(verbrandingsmotor)
CCS:   Carbon Capture and Storage  

(CO2-afvang en -opslag)
CC:  Carbon Capture
DAC: Direct Air Capture
FT: Fischer-Tropsch
NCP: Nederlands Continentaal Plat
IPCC:   Intergovernmental Panel on  

Climate Change

Energie-eenheden
W:  watt (1 watt is  

1 joule per seconde)
J: joule 
kWh:   kilowatt-hour  

(kilowattuur, 1 kilowatt- 
uur is 3,6 megajoule) 

Scheikundige verbindingen
CO2: Koolstofdioxide
N2: Stikstof
NH3: Ammoniak
CH3OH: Methanol  
 (ook wel: MeOH)
H2: Waterstof
NOx:   Stikstofoxiden  

(verzamelterm,  
x is variabel)

SI-voorvoegels
k: kilo, factor 103 (duizend)
M: Mega, factor 106 (miljoen)
G: Giga, factor 109 (miljard)
T: Tera, factor 1012 (biljoen)
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Deze brochure biedt een samenvatting van de inzichten uit het onderzoek  

over energieketens voor CO2-neutrale mobiliteit van het Kennisinstituut  

voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in samenwerking met TNO. Voor de gebruikte  

methoden, data, aannames en referenties verwijzen we u graag naar het 

achtergrondrapport. Corrigendum: in deze versie van de brochure zijn de 

fossiele-brandstofkosten in de figuren op p.17 en p.18 gecorrigeerd zodat  

ze exclusief belasting en accijnzen zijn.
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