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1 Waterstofpoeder als schone energiedrager in de bouw 
Hieronder is een omschrijving van de samenwerking van Stebru binnen een projectgroep omtrent een pilot 
voor een nieuwe toepassing van waterstof als energiedrager in de bouw. De omschrijving betreft het eerste 
hoofdstuk (projectomschrijving) van de subsidieaanvraag SSEB. 
 

 
Waterstofpoeder als schone energiedrager in de bouw 

 
Technische ontwikkeling 

 
Op bouwplaatsen wordt de uitstoot vooral veroorzaakt door machines die door diesel worden 
aangedreven. Voornamelijk zware mobiele machines, zoals bouwkranen en heimachines zijn voor 
een groot deel van het bouwmaterieel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Een methode om 
emissieloze bouwmachines in te zetten is apparatuur te elektrificeren. Ofwel bestaande fossiel 

aangedreven apparatuur worden ontdaan van de dieselmotor en  worden voorzien van een 
batterij/accupakket en een elektrisch aandrijfsysteem met een elektromotor. Ofwel er is sprake 
van de inzet van nieuwe elektrisch aangedreven apparatuur. Op deze manier zouden (zware) 

bouwmachines emissieloos moeten kunnen opereren. Het probleem is dat veelal de 
laadinfrastructuur op de bouwplaatsen om de elektrische bouwmachines tussendoor of in de nacht 
weer op te laden, ontbreekt. Zeker gezien de grootte van de batterijpakketten is er voldoende 

krachtstroom noodzakelijk die niet op alle bouwplaatsen voorhanden is1. Hierdoor kunnen 
elektrische bouwmachines niet langdurig opereren.  
 

 
Doel van het project is de ontwikkeling en demonstratie van een innovatief waterstofopslagsysteem 
in een mobiele torenkraan en een aggregaat waarbij de technologie: 

● Veilig is waardoor de publieke acceptatie hoger zal zijn. 
● Economisch rendabel is doordat de kosten beperkt zijn en de duur van inzet van elektrisch 

aangedreven bouwapparatuur significant kan worden verlengd en er eenvoudig kan worden 
‘bijgetankt’.  

● Betrouwbaar en robuust is. 
 
waardoor de implementatie van elektrisch aangedreven bouwmaterieel kan worden versneld, zeker 

op plaatsen waar onvoldoende stroomcapaciteit aanwezig is.  

 

Het project kenmerkt zich door een pragmatische aanpak met 4 specifieke activiteiten:  

1. Technische specificaties en systeemontwerp. Gestart zal worden met een onderzoek naar 
kaliumboorhydride als waterstofhoudende poeder voor de ontwikkeling van een eerste 
concept waterstofopslagsysteem. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek om aan te tonen 
dat de technologie werkt. Tevens zullen de technische specificaties van de overige systemen 

van de mobiele kraan/aggregaat, te weten die van de hybride batterij unit en de brandstofcel 
unit, worden vastgelegd. 

2. Detailengineering van de verschillende systemen van de torenkraan en aggregaat centraal: 
het hybride accupakket, de brandstofcel, de gecomprimeerde waterstoftank en het nieuwe 
poeder gebonden waterstofopslagsysteem. 

3. Integreren en aansluiten van de verschillende systemen op de mobiele kraan/aggregaat en 
het testen van het systeem, waarbij er een vergelijk wordt gemaakt tussen het 

gecomprimeerde waterstof opslagsysteem en het poederwaterstofopslag systeem. 
4. Op basis van de testresultaten volgt een optimalisatie van de systemen en zal de mobiele 

kraan/aggregaat worden gedemonstreerd in de praktijk bij een eindgebruiker. 

Daarnaast zal het project binnen het consortium professioneel worden gemanaged. 

 
1 Haalbaarheidsonderzoek naar de elektrificatie van zware mobiele werktuigen, Bas Verkaik 
(Spike), Ruud Verbeek (TNO) en Herman Wagter (Connekt). 
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Het resultaat van dit project is: 

1. Een uitontwikkeld H2 systeem; 
2. Het toepassen van dit H2 systeem van 8 kW waarbij kaliumboorhydride (KBH4) als veilige 

waterstofdrager wordt ingezet op een: 
a. mobiele torenkraan passend binnen categorie A1.24; 

b. een aggregaat voor off-grid stroomvoorziening dat wordt aangedreven door 
waterstof of waterstofdragers, passend binnen categorie A2.3; 

3. Het demonstreren van deze technologie op een mobiele torenkraan en op enkele aggregaat 
sets in de praktijk op een specifieke bouwlocatie.  

 

 
 

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project 

Environment Cranes 
Solutions B.V.  
(ECS) 

KVK: 78398444 

MKB Implementeren H2 systeem in 
mobiele bouwkraan 

Ridderkerks 
Kraanwagenbedrijf B.V. 
(RKB) 
KVK 24105110 

MKB Inbreng kennis en exploitatie H2 
aangedreven bouwkraan en 
aggregaten 

Electriq Global B.V. (EG) 
KVK 81812744 

MKB Technologie en productontwikkeling 
van H2 systeem 

Stebru Materieel B.V. 
(Stebru) 
KVK 24466918 

Grootbedrijf Demonstratie van H2 aangedreven 
systemen in de praktijk 

Koedood Dieselservice B.V. 
(Koedood) 
KVK 23041698 

Grootbedrijf Ontwikkeling en implementatie H2 
technologie in verschillende 
bouwmachines 
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