Verrijdbare zonnepanelenwagens zijn een innovatieve vorm van energieopwekking. De energie hieruit zou gebruikt kunnen worden voor waterstofproductie.

Waterstof op kwekerij
komt dichterbij
Het woord waterstof zingt al
jaren rond in het kader van de
energietransitie. Maar wat zijn
de concrete mogelijkheden en
welke rol is voor de agrarische
sector weggelegd? De eerste
‘waterstoftrekkers’ zullen dit
jaar over het land rijden, maar
de kansen reiken veel verder.
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wee grote ondernemers in het
zuiden van Zuid-Holland puzzelen al jaren op de mogelijkheden
van waterstof in hun bedrijfsvoering. Dogterom Flowerbulbs op Goeree
Overflakkee en akkerbouwbedrijf Van
den Hoek uit de Hoeksche Waard gaan
voorop in verduurzaming. Hun plannen
zijn inmiddels onderdeel van het project
‘Landbouwbedrijven verduurzamen op
waterstof’, dat door adviseur Erwin Haveman van LTO Noord wordt gecoördineerd.
VOF Dogterom heeft al 4.300 zonnepanelen op zijn daken en wekt daarmee
1,3 megawatt aan elektriciteit op. Beide
bedrijven staan centraal in het onderzoek
naar een toekomstmodel met een sleutelrol voor waterstof, waaraan een hele reeks
onderzoek- en adviesbureaus deelnemen.
De gedroomde situatie voor deze agrariërs, maar ook vele andere ondernemers
kan er ongeveer zo uit zien: Naast bollen,
aardappelen en andere gewassen wordt
er duurzame energie ‘geoogst’ uit zon en
wind. Innovatief is de opwekking vanaf
het land met innovatieve verrijdbare
zonnepanelenwagens. Daarnaast doen de
panelen op schuurdaken en solitaire windmolens hun werk. Met een opslagbatterij
kunnen de bedrijven de onregelmatige

opbrengst van wind en zon balanceren
naar het reële gebruiksprofiel, waardoor
het energiesysteem efficiënter wordt.
De duurzame energie wordt ingezet op
het eigen bedrijf, de overige energie wordt
vervolgens met behulp van een elektrolyser omgezet in groene waterstof. Deze is
bruikbaar als brandstof voor onder meer
landbouwvoertuigen en de energievoorziening voor naburige huizen en gebouwen.
Bovendien kan de warmte die bij de productie vrijkomt direct benut worden voor
het drogen van bloembollen.

‘PRACHTIG CIRCULAIR SYSTEEM’
“Het kan een prachtig circulair en offgrid-systeem worden, met een sleutelrol
voor groene waterstof”, zegt pionier Jacob
Jan Dogterom. Toch is het nog allerminst
zeker of het project van de grond komt.
“De gemeente heeft weerstand tegen de
plaatsing van een windmolen van zestig
meter op ons bedrijf, vanwege ruimtelijke
bezwaren. We gaan hierover in overleg
met de gemeente, provincie Zuid-Holland en de RVO. De volgende stap zou de
vergunningverlening voor een windmolen
moeten zijn.”
Dat is cruciaal, want zonder die molen
kan Dogterom het systeem niet rond
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Wat is waterstof?
Waterstof komt niet vanzelf in de natuur
voor en moet geproduceerd worden door
het afsplitsen van waterstofatomen van
bijvoorbeeld aardgas of water. Het resultaat van dit proces (elektrolyse) is het
energierijke molecuul waterstof. Bij verbranding van waterstof komt geen CO2
vrij. Alleen van groene waterstof is ook
de productie milieuvriendelijk. Groene
waterstof komt met gebruikmaking van
duurzame energie vrij via het elektrolyseproces, waarbij water zich splitst in zuurstof en waterstof. De productie van een
kilo waterstof vergt ongeveer 50 kWh; het
resultaat heeft een energiewaarde van 35
kWh. De rest van de energie wordt warmte die deels eventueel ook benut kan worden, net als de vrijgekomen zuurstof.

rekenen. “Met alleen zonne-energie zou
de elektrolyser slechts op eenderde van de
capaciteit draaien, dan is de onrendabele
top te groot. Inkopen van extra duurzame energie is geen alternatief vanwege
de hoge energiebelasting. We willen dus
zelfvoorzienend zijn.”
Technisch ziet de bollenteler het wel goed
komen, want er zijn steeds meer aanbieders van kleinere installaties voor de
waterstofproductie. “Al is het ontbreken
van een markt nog een knelpunt voor
doorbraken. Het kip-eiverhaal dus.”

traject. Zo werkt de bollenteler mee aan
de ontwikkeling van een zonnewagen
waarmee zonne-energie op het land opgewekt kan worden. Dit voorjaar wordt een
prototype op zijn bedrijf gepresenteerd.
“Het is een wagen van zes bij vijftig meter
die over de gewassen kan rijden en gelijktijdig kan irrigeren”, licht hij toe. Een
voordeel van de zonnewagen is dat ze zich
voortdurend autonoom kan verplaatsen
over akkers waar rustgewassen geteeld
worden. De ontwikkelaars verwachten
geen nadelige invloed op de gewaskwaliteit.

WATERSTOFTREKKERS
De waterstoftransitie is het meest tastbaar
in de introductie van ‘waterstoftrekkers’
van diverse fabrikanten. Zo heeft New
Holland enkele hybride trekkers op de
markt gebracht, met een gewone dieselmotor maar de mogelijkheid om waterstof
bij te mengen vanuit een waterstoftank op
het dak. Het Nederlandse bedrijf H2trac
zegt dit jaar de eerste volledige waterstoftractor te lanceren. Deze EOX-175 is
ontwikkeld met medewerking van zeven
Nederlandse akkerbouwers, met als doel
om bodemverdichting te voorkomen. De
trekker heeft vier zelfsturende wielen die
elk op een elektromotor draaien.
Momenteel wordt de machine geschikt
gemaakt voor waterstof en de fabrikant
verwacht dat die in de loop van het jaar op
Nederlandse akkers rondrijdt.
“De inzet van waterstof voor landbouw-

voertuigen is op korte termijn het meest
interessant”, zegt programmamanager
Jeroen Noot van Greenport Noord-Holland
Noord. In zijn regio is door de provincie
een regiodeal gesloten om de waterstofeconomie op gang te brengen en daar wil
de Greenport op aanhaken. Den Helder
heeft als verwerker en distributiepunt
van Noordzeegas al een belangrijke rol
in energieproductie. Dat kan in de nabije
toekomst de productie van waterstof uit
windenergie worden en de leidingen om
dat te transporteren lopen door de Wieringermeer.
“Er komt zeker een waterstoftankstation
langs de A7 voor automobilisten, maar
wij willen zo’n tankstation ook voor
landbouwvoertuigen. Mogelijk is dat te
combineren met de waterstof-windmolen
van ontwikkelaar Hygro, die momenteel
getest wordt in de polder”, aldus Noot.
Deze molen heeft een turbine waarin door
elektrolyse de windenergie direct omgezet
wordt in groene waterstof. Loonbedrijf
Sturm-Jacobs uit Wieringerwerf heeft
vergevorderde plannen om deze waterstof te gebruiken voor het testen van de
EOX-175, zodra die beschikbaar is met een
waterstofmotor.
Noot: “Groene waterstof is het grote doel,
maar er zijn nog lastige knelpunten. Zo
valt de waterstoftechnologie vaak buiten
bestaande subsidiestromen. Maar subsidie
is wel nodig, want voorlopig zullen de
waterstofvarianten veel duurder zijn dan
de gangbare.”

DOODZONDE
Dogterom betreurt de opstelling van
de gemeente. “Het argument over het
landschapseffect is niet terecht, want
ons eiland staat al vol met veel grotere
windmolens van grote energieproducenten. Door die beslissingen uit het verleden
wordt nu de verduurzaming van het MKB
geblokkeerd. Als we voor de zomer geen
duidelijkheid krijgen, trek ik de stekker
eruit.”
Het zou doodzonde zijn, erkent hij, want
zo blijft een kans liggen om te innoveren
en de energietransitie in de agrarische sector verder gestalte te geven. Niettemin is
al het nodige bereikt in het verkennings-

De EOX-175 is de eerste trekker die volledig op waterstof rijdt.
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