
Webinar 30-03-2021
‘Update waterstofprojecten in de mainport Rotterdam’



Vergaderafspraken

Alle deelnemers worden verzocht: 

De camera uit te zetten na het starten van de vergadering 
(voor de stabiliteit van de verbinding).

De microfoon te dempen.

Vragen te stellen door middel van het opsteken van de handicoon 
of via de chat, ook tijdens de rondvraag.



Programma 

14.55 uur Digitale inloop

15.00 uur Welkom door Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program

15.05 uur Waterstof als brandstof voor de industrie - Mathijs Groenewegen, BP

15.25 uur De kenmerken van waterstof - Diederick Luijten, Air Liquide

15.40 uur Noodzaak realisatie waterstoftransportnet - Randolf Weterings, Havenbedrijf Rotterdam

16.00 uur Vragen en uitwisseling
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Waterstof als
brandstof voor de 
industrie
Mathijs Groenewegen, Business Development Engineer



Waterstof: de huidige status

• Waterstof is niet nieuw en een integraal onderdeel van de huidige energetische 

waardeketen

• De grootste vraag naar waterstof bevindt zich in de industriële sector, als feedstock. 

Andere toepassingen voor direct energetisch gebruik of in mobiliteit worden verwacht te 

groeien in de komende jaren.

• Het productie volume van waterstof in Nederland wordt geschat op ongeveer 1500 kt per 

jaar, waarbij de regio Rotterdam en het havengebied van Vlissingen het grootste deel 

van het productievolume voor hun rekening nemen. In Europese context is Nederland de 

tweede grootste producent van waterstof (volume).

• Steam methane reforming (SMR) is nu de dominante technologie voor 

waterstofproductie. Waterstof wordt ook geproduceerd als bijproduct van andere 

processen. Het volume dat vandaag de dag wordt geproduceerd d.m.v. elektrolyse is 

vrijwel verwaarloosbaar.
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Productietechnologie

Waterstof kan op veel verschillende 

manieren geproduceerd en 

geconsumeerd worden.

Thermo-chemische productie van 

waterstof is vaak een goedkopere en 

efficientere manier van waterstof 

produceren, maar moet voorzien 

worden van CO2-afvang.

In Rotterdam kijkt bp naar zowel 

nieuwe groene als blauwe 

waterstofproductie:

• H-vision: blauwe waterstof d.m.v. 

een ATR voor hoge temperatuur 

warmte

• H2-Fifty: groene waterstof van een 

alkaline electrolyser als feedstock

voor raffinage en transport

Production technology
Conversion, storage, transport 

and distribution
End use applications
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• Steam methane reforming 

(SMR)

• Gasification

• Autothermal reforming (ATR)

• Pressurized combustion 

reforming

• Chemical looping

• Concentration solar fuels (CSF)

• Heat exchange reforming (HER) 

and gas heated reforming (GHR)

• Pyrolysis

• Other technologies (such as 

microwave)

• Alkaline electrolysis (AE)

• Proton exchange membrane 

(PEM)

• Solid oxide electrolyzer cell 

(SOEC)

• Other technologies (such as 

chloralkali)

• Dark fermentation

• Microbial electrolysis

• Photoelectrochemical

• Hydrogen gas

• Liquid hydrogen

• NH3

• Liquefied organic hydrogen 

carrier (LOHC)

• Trucks

• Trains

• Pipeline

• Tankers

• Geological storage

• Storage tanks

• Chemical reconversion

• Liquefaction and regasification

• Oil refining

• Chemicals production

• Iron and steel production

• High-temperature heat

• Food industry

• Co-firing NH3 in coal power 

plants

• Flexible power generation

• Back-up and off-grid power 

supply

• Long-term, large-scale storage

• Blended H2

• Methanation

• Pure H2

• Light-duty vehicles

• Heavy-duty vehicles

• Maritime

• Rail

• Aviation

Grey H2 Blue H2 Green H2

Source: modified from Kearney Energy Transition Institute



Update: H-vision

8

H-vision produceert schone brandstoffen voor hoge temperatuur processen in de Rotterdamse petrochemische 

industrie (1 Mb/d) door middel van pre-combustion CCS.

H-vision is a consortium of 12 partners in the Rotterdam 
area, aiming to send fuel gases from three refineries to a 
hydrogen production facility (1500 MW).

The hydrogen will be used as fuel in the refineries, yielding 
water as exhaust. CO2 will be captured and stored via the 
Porthos pipeline under the North Sea.

GHG emission reduction of up to 3 Mta, significantly 
contributing to the industry target of the Netherlands Climate 
Agreement (14,3 Mt).

Large scale supply of blue H2, paving the way for a clean 

hydrogen economy and abating CO2 emissions from HT 

processes that have no considerable alternatives.
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9

In het H2-Fifty project werken Nobian en bp samen aan de realisatie van een 250 MW alkaline electrolyser. De 

groene waterstof wordt geleverd aan de bp raffinaderij voor ontzwaveling. 

Update: H2-Fifty

Joint infrastructure development with 

Germany and Belgium will pave the way to a 

pan-European hydrogen economy and 

enable cross-border integration of supply & 

demand.

Green hydrogen into refineries is a key 

pathway to the production of low carbon 

fuels for heavy transport and aviation, and 

will provide certainty of demand.

The production costs of green H2 are 

determined by the power price. At today’s 

power prices, incentives and bio-credits 

are essential for the business case of green 

H2.

Renewables

Electrolysis
Pre-

treatment

Hydro-

processing

Low carbon 

fuels

H2 O2

sustainable

feedstock

Hydrogen infrastructure



Conclusie

Momentum en potentie:

• H2 kan voor enorme CO2-reductie zorgen in 2050 met een aandeel van 16% energetisch gebruik (bp energy outlook)

• Het momentum groeit over de hele wereld: elk jaar publiceren nieuwe landen hun waterstofstrategie.

Belangrijke uitdagingen:

• Er bestaat nauwelijks vraag voor schone H2 

• De gerealiseerde H2 infrastructuur loopt uit de pas met de ambities

• Er is nog veel onzekerheid over technische en financiële prestaties van nieuwe productietechnologie

• Veranderend beleid zorgt voor onzekerheid voor langere termijn investeringen

• Slechts een handvol toepassingen van schone waterstof zijn vandaag rendabel

Factoren voor succes:

• Strategisch samenwerkingsverbanden zijn cruciaal om commerciële en technische risico’s te minimaliseren

• Er is nog veel innovatie mogelijk bij het opschalen van deze nieuwe technologie

• Flexibiliteit tussen blauwe ‘regelbare’ waterstof en groene ‘hernieuwbare’ waterstof zorgt voor hogere systeem-efficiëntie en lagere kosten.

De verwachtingen voor waterstof zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Vooraleer het die verwachtingen kan

waar maken, moeten er nog belangrijke obstakels overwonnen worden.
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Titel slide (variabel)

HYDROGEN IN THE PORT OF 
ROTTERDAM

Port of Rotterdam

Randolf Weterings



Afbeelding (XL)

|

ROTTERDAM BECOMES

KEY HYDROGEN HUB

31 maart 202131

Hydrogen vision: https://bit.ly/32M6WrI



Alleen tekst

Current situation in Rotterdam

Position of Rotterdam in the current energy system (2018 figures)

• 8.800 petajoule (PJ), 13% of the energy consumption of Europa 

(more than 3x the Dutch energy consumption).

• For the production of steam, heat and electricity in the Port of 

Rotterdam, 430PJ of energy was used (29 Mton CO2 emissions / 

20% of the total Dutch emissions).

Current hydrogen market in Rotterdam

• Current hydrogen demand per year in Rotterdam is 450 kt, mainly 

used for oil refinery

• In the Port of Rotterdam 2 hydrogen grids exist from Air Products 

(local network) and Air Liquide (international network)

31 maart 2021

|32

Pipeline network of Air Liquide, hydrogen in RED



Afbeelding (XL)
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HYDROGEN ECONOMY IN ROTTERDAM
STARTS WITH OPEN ACCESS BACKBONE



Alleen tekst

Conversion park on the MAASVLAKTE port area

31 maart 2021
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• Powered by Dutch offshore wind

• Installed capacity: 500MW before 2025, 2 GW before 2030

• System integration: Electricity, Hydrogen & Heat

• Customers: Shell, Nouryon & BP, and 2 others

|



Afbeelding (XL)
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FIRST PROJECTS

OPERATIONAL IN 2023

Shell 150-250 MW 

electrolyser operational 

on conversion park

2023

Hydrogen backbone 

operational

2024 2025 2026 2028 2030

H2-Fifty 250 MW 

electrolyser

operational (BP, 

Nouryon)

Uniper first 100 

MW operational 

(towards 500 MW 

in 2030)

LH2 terminal 

operational

Road transport: 

1000 hydrogen 

powered trucks of 

which 500 in 

Rotterdam

RH2INE 12 inland 

barges operational

Pipelines to 

Chemelot and 

North Rhine –

Westphalia 

operational

2 – 2,5 GW 

electrolyzers

operationeel
LOHC import at 

industry scale

Green ammonia import 

terminal operational

H-vision 

operational (blue 

hydrogen)



Titeldia

POWER UP
YOUR IDEAS
MAKE IT HAPPEN

Randolf Weterings
rfm.weterings@portofrotterdam.com

LET’S CONNECT

mailto:rfm.weterings@portofrotterdam.com


Alleen tekst
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LARGE-SCALE ELECTROLYSERS

MAASVLAKTE



Climate Program

Hartelijk dank voor uw aandacht

https://www.deltalinqs.nl/deltalinqs-climate-program


