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Doelen van Gasunie New Energy

1 Reduceren emissies door
slim gebruik van gas 

Vergroten van het aandeel 
Groen gas in de energie mix

2

Energie netwerken3

Belangrijkste focus van Gasunie New Energy

• Gasificatie
• Fermentatie
• Power to gas

• Biogas, H2 Infrastructuur
• Power to gas
• (Small scale) energie storage
• Warmte infrastructuur
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Waterstof ontwikkelingen in de tijd 

2018 2020 2030 20502025

2018 – 2020 
Early adopters /start up 
fase
• HyStock 1.1 MW electrolyse
• Aantal tankstations
• Eerste H2 pijpleiding
• Ontwikkeling >20 MW P2G 

project (Akzo)
• Ontwikkeling “Blauw H2” 

project (Statoil/Nuon) 
• Ontwikkeling grootschalige  

P2G projecten (NSWPH)

2020 – 2030 
Opschaling

• >>20MW electrolysers
• Tientallen tankstations
• Verschillende H2

pijpleidingen
• Opslag van H2 in 

cavernes

2030 – 2050 
Volwassen markt

• >>100 MW electrolysers
• Honderden tankstations
• P2G and H2 wezenlijke 

component  in het energie 
systeem

• H2 net
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Regio Zeeland

Project Symbiose: hergebruik van een aardgas pijpleiding voor waterstof 

• Hergebruik van een bestaande aardgaspijpleiding 
voor Waterstof transport 

• DOW heeft een overschot aan Waterstof en YARA 
gebruikt Waterstof voor kunstmest productie
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Benutting van de Nuon Magnum power plant dmw waterstof ipv aardgas 

Option 1: 
H2 productie in 

Noorwegen

Option 2: 
H2 productie in NL

Option 3: 
NH3 productie in 

Norway
EH: Eemshaven; 
CCGT = Magnum power plant; 
SMR = steam methane reforming plant Om aardgas te splitsen in Waterstof en CO2; 
HB = Haber Bosch process om Waterstof om te zetten in ammonia 
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Ontwikkeling > 20 MW Gasunie en Akzo



North Sea Wind Power Hub consortium

• 180 GW offshore wind in de Noordzee op te voldoen 

aan de COP21 doelen

• Grote hoeveelheden wind hebben innovatieve 

oplossingen nodig voor balancering- en transport van 

electricteit

• Waterstof is een zeer goede oplossing om energie te 

transporteren en te balanceren en om de industrie en 

mobiliteit te voorzien van groene waterstof

• Doggersbank als ‘Energie knooppunt’ centraal in de 

Noordzee.
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