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


Project Waterstofregio 2.0
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• 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)
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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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