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De energie van de 
toekomst vervoeren Naar de markt gaan met concrete 

voorstellen voor waterstof- en  
CO2-infrastructuur in verschillende 
industriële clusters in België en 
initiatieven om de waterstofeconomie 
met infrastructuur te onderbouwen in 
Duitsland, Zwitserland en Griekenland

Initiatieven om in België de 
biomethaanmarkt te helpen ontwikkelen 
en bio-LNG beschikbaar te maken op de 
LNG-terminal in Zeebrugge 

Onze eigen klimaatimpact systematisch 
afbouwen

Onze focus in 2021
De energietransitie verloopt in elk land en elk 
continent anders. De aanloop en het ritme 
ervan zijn sterk afhankelijk van onder meer de 
klimatologische, economische en industriële 
eigenheden. Waar de markt klaar is om de stap te 
zetten naar koolstofneutrale molecules staat Fluxys 
eveneens klaar.

We ondersteunen biomethaaninitiatieven, we 
verkennen nieuwe technologieën en we investeren in 
infrastructuur om waterstof, CO2 en andere molecules 
voor de koolstofarme toekomst te vervoeren.

Onze aanpak



Gasinfrastructuur kan diverse soorten moleculen vervoeren, net zoals in elektriciteitsinfrastructuur elektronen  
circuleren uit productie met zowel wind, zon, aardgas, nucleair en steenkool.  
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European Hydrogen Backbone initiative 2021, 
supported by Guidehouse

 H2 pipelines by conversion of existing natural gas pipelines (repurposed)
 Newly constructed H2 pipelines
 Export/Import H2 pipelines (repurposed)
 Subsea H2 pipelines (repurposed or new)

  Countries within scope of study
  Countries beyond scope of study

  Potential H2 storage: Salt cavern
  Potential H2 storage: Aquifer
  Potential H2 storage: Depleted field
  2 production 
  City, for orientation purposes 

Figure 4

Mature European Hydrogen 
Backbone can be created by 

2040 

12 / EXTENDING THE EUROPEAN HYDROGEN BACKBONE

European Hydrogen  
Backbone initiative 2021, 
ondersteund door Guidehouse. 
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Naar een Europese waterstof-ruggengraat
Een geïnterconnecteerd Europees net om waterstof 
te vervoeren is de basis voor een goed werkende 
waterstofeconomie in Europa. Fluxys werkt in die 
optiek sedert 2020 samen met andere energie-
infrastructuurbedrijven binnen het European 
Hydrogen Backbone initiatief. Het initiatief is intussen 

uitgegroeid tot een gezamenlijke plan om een 
specifieke waterstof-infrastructuur te ontwikkelen 
in 27 Europese landen. Het plan voorziet in een 
waterstof-ruggengraat die voor een belangrijk 
gedeelte bestaat uit hergebruikte infrastructuur 
die vandaag aardgas vervoert.  

 België is voor Fluxys het pilootland (zie ‘Bouwen aan 
de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België, p. 46). 

 In Duitsland is Fluxys in de schoot van de 
vereniging van gasvervoersnetbeheerders FNBGas 
actief betrokken bij de ontwikkeling van de 
langetermiinvisie voor de infrastructuur voor het 
vervoer van waterstof. 

In Zwitserland doet FluxSwiss bijzondere 
inspanningen om het potentieel van waterstof onder 
de aandacht te brengen en de Transitgas-leiding 
op de kaart te zetten als sleutelinfrastructuur voor 
internationale doorvoer en de bevoorrading van 
Zwitserland in de toekomstige waterstof-ruggengraat 
in Europa. 

In Griekenland zijn DESFA en TAP infrastructuurpartners 
in het White Dragon-project, een initiatief om de 
waterstofeconomie in het land op gang te trekken.

Aardgas - biomethaan - synthetisch methaan Waterstof CO2
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Onze infrastructuur duurzaam inzetten 
voor de energietransitie
Fluxys staat met zijn strategie voor de 
energietransitie klaar om in België zijn infrastructuur 
duurzaam in te zetten als sleutelinstrument om 
de koolstofneutrale samenleving mee te helpen 
waarmaken. Onze aanpak ligt volledig in lijn met de 
waterstofstrategie van de Europese Commissie en de 
Belgische federale regering en de klimaataanpak in 
de gewesten. 

Rekening houdend met de evoluties in het wettelijk 
en regulatoir kader willen we onze infrastructuur 
omvormen en uitbouwen tot een meervoudig 
systeem. In dat systeem vervoeren we in lijn met 
de wijzigende marktbehoeften naast aardgas en 
biomethaan in toenemende mate ook waterstof, 
CO2 of andere moleculen die nodig zijn om van de 
energietransitie een succes te maken. 

 

Bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België 
Eerste infrastructuur in 2026
Onze aanpak om in België te voorzien in de nodige 
waterstof- en CO2-infrastructuur krijgt vorm in 
samenwerking met onze klanten, de overheden, 
aangrenzende operatoren in de buurlanden, de 
distributienetbeheerders en andere stakeholders. 

De opzet is om in lijn met de marktbehoeften 
infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële 
clusters, verbindingen te maken tussen die clusters 
en met de buurlanden. Zo leggen we de basis om de 
rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-
Europa duurzaam door te starten met de molecules 
van morgen.  

We mikken erop om in 2026 de eerste infrastructuur 
voor waterstof en/of CO2 klaar te hebben voor de 
gebruikers. Begin 2021 vroegen we de markt welke 
volumes van waar naar waar nodig zullen zijn. Eind 
van het jaar en begin 2022 gingen we terug naar 
de markt met concrete voorstellen voor waterstof- 
en CO2-infrastructuur in verschillende industriële 
clusters. Daarmee zijn we klaar voor de start.

Infrastructuur voor het vervoer van 
waterstof en CO2: dubbele oplossing 
Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in België 
is afkomstig van energieverbruik of proces-
emissies in de industrie. De omvorming van onze 
infrastructuur biedt een kostenefficiënte oplossing 
om de CO2-uitstoot van de industrie te verlagen 
en zo een belangrijke bijdrage te leveren tot de 
klimaatdoelstellingen.

Industriële processen waarvoor elektriciteit geen 
optie is – Een scala aan industriële processen vergt 
hoge temperaturen en daarvoor is (hernieuwbare) 
elektriciteit geen optie. Als we die industrieën 
koppelen aan waterstofbronnen geeft hen dat 
de mogelijkheid om over te schakelen naar een 
koolstofneutraal alternatief. Hetzelfde geldt voor 
industrieën die koolstofintensieve grondstoffen 
gebruiken.

België: uitsplitsing van de CO2-uitstoot
(in miljoen ton - bron: klimaat.be)

  Industrie 
  Transport
  Huishoudelijke verwarming
  Elektriciteitsproductie
 Andere
  Procesemissies 
  Energieverbruik 

39,1
4,7

8,5

22,1

26,0

16

84

Industriële processen die CO2 produceren – 
Afvang en gebruik of opslag van CO2 wordt 
beschouwd als een essentiële technologie 
om de CO2-uitstoot te verlagen en clusters te 
creëren voor het circulaire hergebruik van CO2 in 
de productie van bijvoorbeeld koolstofneutrale 
biobrandstoffen. De technologie is in het bijzonder 
van belang voor moeilijk te decarboniseren sectoren 
met industriële processen die CO2 produceren. 
Een sleutelcomponent van die oplossing is de 
beschikbaarheid van vervoer van afgevangen CO2 
naar bestemmingen van hergebruik of opslag.  
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Diverse projecten voor de ontwikkeling 
van de waterstofmarkt en CO2-ketens 
Fluxys bundelt in diverse projecten met een 
waaier van partners de krachten om waterstof als 
energiedrager en ketens voor afvang en hergebruik/
opslag van CO2 hun plaats te doen vinden in het 
energiesysteem en het economische weefsel.  
Hyoffwind
Hyoffwind is een project van Virya Energy en Fluxys 
voor een power-to-gas installatie in Zeebrugge die 
hernieuwbare elektriciteit omzet in groene waterstof. 
De rol die Fluxys opneemt in het project is gericht 
op de infrastructuur en staat los van de commerciële 
aspecten die verband houden met de productie en 
de verkoop van groene waterstof.

Hyoffwind is opgezet als een installatie op industriële 
schaal en een elektrolysecapaciteit van 25 MW die 
opschaalbaar is tot 100 MW. Begin 2022 tekende 
Hyoffwind een overeenkomst met John Cockerill 
en BESIX voor het ontwerp en de realisatie van de 
productie-eenheid. De finale investeringsbeslissing 
voor het project wordt verwacht in de loop van 2022.

Waterstofpanelen 
Onderzoekers van de KU Leuven hebben 
baanbrekende waterstofpanelen ontwikkeld die 
aan hoog rendement groene waterstof produceren 
uit zon en waterdamp uit de lucht. Een aantal van 
die panelen staat op het groendak van het Fluxys-
laboratorium in Anderlecht. Opzet: de handen in 
elkaar slaan om een jaar lang uitvoerige testen te 
doen. 

De metingen en analyses in het Fluxys-laboratorium 
zullen tonen welke variaties in het productieprofiel 
en de samenstelling van de waterstof optreden 
naar gelang van de oriëntatie van de panelen, de 
weersomstandigheden, het moment van de dag 
en de seizoenen. Met die gegevens kunnen de 
onderzoekers van de KU Leuven de technologie 
verder verfijnen.  
H2GridLab
H2GridLab is een initiatief om op de site van 
distributienetbeheerder Sibelga in Anderlecht een 
participatief laboratorium op te richten voor tests, 
pilootprojecten en kennisverbreding rond groene 
waterstof, de lokale opslag ervan, de injectie ervan in 
een net en de rol ervan in de decarbonisering van de 
openbare distributie. H2GridLab heeft de steun van 
het Belgische federale Energietransitiefonds.

De opzet is dat eind 2022 in een tweede fase 
semi-industriële installaties zoals gasturbines en 
brandstofcellen worden opgezet en getest. 
Antwerp@C 
Antwerp@C is een project om de CO2-uitstoot in 
de Antwerpse haven tegen 2030 te halveren door 
de bouw van CO2-infrastructuur met open toegang. 
Fluxys bundelt in het initiatief de krachten met Air 
Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Port 
of Antwerp en TotalEnergies. Na afronding van de 
technische studies wordt eind 2022 een definitieve 
investeringsbeslissing verwacht.

Invoer van waterstof  
Cruciaal in de levensvatbaarheid van een 
waterstofeconomie is het opwekken van voldoende 
hernieuwbare elektriciteit voor de productie van 
groene waterstof. Het potentieel in België voor de 
productie van hernieuwbare elektriciteit als bron van 
groene waterstof is in de huidige omstandigheden 
echter beperkt. Een alternatief is onder meer blauwe 
waterstof: waterstof geproduceerd uit aardgas en 
waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen 
en opgeslagen of hergebruikt. Met beschikbare 
technologie kan meer dan 95% van de vrijkomende 
CO2 worden afgevangen en er zijn ook andere 
technologieën zoals pyrolyse in volle ontwikkeling 
om koolstofarme waterstof te produceren.

Ook de invoer van koolstofneutrale waterstof is 
een belangrijke piste als de waterstofeconomie 
zich doorzet. DEME, ENGIE, EXMAR, Fluxys, de 
haven van Antwerpen, de haven van Zeebrugge en 
WaterstofNet bundelen in die optiek de krachten in 
de Waterstofimportcoalitie. De partners deden een 
grootschalige industriële studie naar de financiële, 
technische en regelgevende aspecten van de 
volledige waterstofimportketen (van productie in het 
buitenland tot levering via schepen en pijpleidingen 
naar en de distributie ervan in België).

De conclusie is dat waterstofimport haalbaar is en 
kostencompetitief. Daarmee is de basis gelegd 
voor concrete vervolgstappen, met onder andere 
pilootprojecten voor de aanvoer van groene 
moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed 
beschikbaar zijn.

De waterstofimportcoalitie wordt ondersteund door 
Flux50 en ontving financiële steun van het Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Antwerp@C werd een Europese subsidie toegekend 
vanuit de Connecting Europe Facility. De steun 
wordt ingezet om studies uit te voeren naar een 
CO2-pijpleiding in de haven van Antwerpen, een 
CO2-pijpleiding naar Nederland en een terminal om 
afgevangen CO2 vloeibaar te maken voor uitvoer 
per schip.

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen

Ghent Carbon Hub 
Fluxys, ArcelorMittal en North Sea Port zetten samen 
de schouders onder de ontwikkeling van een CO2-
terminal met open toegang in de haven van Gent. 
De opzet is om CO2 dat in het ruime havengebied is 
afgevangen op de terminal vloeibaar te maken voor 
uitvoer.  
Power-to-Methanol Antwerp 
Methanol is een essentiële multi-inzetbare grondstof 
voor de chemie en kent daarnaast ook veel andere 
toepassingen. Fluxys is infrastructuurpartner in het 
project Power-to-Methanol Antwerp, een initiatief 
voor de bouw van een demofabriek om jaarlijks 
8000 ton duurzame methanol te produceren. Op 
die manier kan minstens evenveel ton CO2-uitstoot 
worden vermeden. In 2021 kreeg het project 
1 miljoen euro financiële ondersteuning van de 
Vlaamse regering. De partners in het project zijn 
ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking, Port of 
Antwerp en de Vlaamse Milieuholding.
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Onze infrastructuur optimaal 
hergebruiken: meten is weten  
Fluxys voert met verschillende academische 
instellingen en partners onderzoek naar de 
modaliteiten om in zijn infrastructuur waterstof en 
CO2 te vervoeren.  
HyFit en Hysource
Twee universitaire projecten die de invloed 
onderzoeken van waterstof op pijpleidingstalen  
en -lassen. 
PIPELHYNE
Programma met GRTgaz, National Grid en Engie 
om verschillende staalsoorten te testen op hun 
gevoeligheid voor waterstof. 
FutureGrid waterstof-testfaciliteit 
Fluxys Belgium werkt samen met zijn evenknie 
in het Verenigd Koninkrijk National Grid en 
de Noord-Engelse distributienetbeheerder 
Northern Gas Networks aan de ontwikkeling 
van een waterstoftestfaciliteit. De opzet is om in 
diverse domeinen het vervoer van waterstof in 
reële omstandigheden te testen. Dat gebeurt in 
een mininetwerk van aardgasinfrastructuur die 
afgescheiden is van het bestaande net.  

Ook onderzoek naar optimale 
samenwerking gas- en 
elektriciteitsnetten 
De rol van gas in koolstofarme context:
Universitair project over de rol van hernieuwbare 
gassen in de energietransitie. Het onderzoek werkt 
in die optiek een energiesysteemmodel uit ter 
ondersteuning van een beleid voor hernieuwbare 
energie dat steun voor hernieuwbare elektriciteit 
combineert met steun voor hernieuwbaar gas.  
Interacties tussen energienetten:
Universitair onderzoek naar de interacties tussen 
verschillende energienetten. De opzet is om voor 
het Belgische energiesysteem een simulatiemodel 
te hebben dat elektriciteit, waterstof en aardgas 
integreert.  

De testen beginnen in 2022 en vormen een 
belangrijke aanvulling op ons eigen onderzoek naar 
het hergebruik van bestaande infrastructuur voor 
aardgas. Bij de testfaciliteit zijn ook expertgroep 
DNV en de universiteiten van Durham en Edinburgh 
betrokken.  
Ondergrondse opslag 
Op onze site voor ondergrondse opslag in Loenhout 
onderzoeken we de modaliteiten voor de opslag 
van waterstof. In 2021 werd technisch de injectie van 
waterstof voor ondergrondse opslag voorbereid en 
we verwachten in 2022 de eerste tests te kunnen 
doen.  
Andere onderzoekpistes  
Fluxys brengt met universiteiten aanvullend 
onderzoek in kaart om de ontwikkeling van waterstof- 
en CO2-infrastructuur te ondersteunen. Ander 
mogelijk onderzoek omvat bijkomende oplossingen 
om Fluxys te helpen klimaatneutraal te worden in zijn 
eigen activiteiten.

Uit de startblokken 
De productie van biomethaan in België komt meer en 
meer uit de startblokken, maar loopt nog achter op 
de ontwikkelingen in de buurlanden. Momenteel zijn 
er vijf biomethaan-eenheden operationeel: twee in 
Vlaanderen en drie in Wallonië. Tegen 2024 worden 
er een vijftal extra verwacht. De jaarlijkse productie 
kan dan ongeveer 1 TWh bedragen.  

De biomethaanmarkt helpen ontwikkelen 
Belangrijk potentieel
Valbiom onderzocht voor de Belgische gasfederatie 
gas.be wat voor België de mogelijke bijdrage van 
lokaal geproduceerd biogas kan zijn en kwam 
horizon 2030 op een potentieel van ongeveer 
een vijfde van het huishoudelijke gasverbruik. 
Daarnaast kan biomethaan in de toekomst ook 
worden ingevoerd vanuit de buurlanden. Om het 
grensoverschrijdend verkeer van biomethaan te 
stimuleren, is het aangewezen dat een internationaal 
systeem van garanties van oorsprong en 
duurzaamheidscertificaten tot ontwikkeling komt.  

Producenten: aansluiten op het net
Grote biomethaaninstallaties in België kunnen 
niet alleen injecteren in de netten van de 
distributienetbeheerders maar ook aansluiten op 
het hogedruknet van Fluxys Belgium. Op basis van 
de aanvragen die we in 2021 hebben ontvangen, 
verwachten we vanaf 2024 de eerste rechtstreekse 
aansluitingen op ons net te realiseren.

Beerse

Sombreffe

Quevy
Le bon villers

Operationele  
biomethaaninstallaties

LNG-terminal Zeebrugge:  
bio-LNG beschikbaar
De LNG-terminal in Zeebrugge is sinds 
2020 gecertifieerd als Europees erkende 
procesinstallatie om bio-LNG beschikbaar 
te maken als brandstof voor transport. In 
2021 werden al ongeveer honderd trailers en 
twee bunkerschepen met bio-LNG geladen. 
We verwachten dat de vraag naar bio-LNG 
op de terminal de komende jaren sterk zal 
stijgen. Met bio-LNG kan de scheepvaart en 
het zwaar vrachtvervoer immers de omslag 
maken naar volledige decarbonisering.  
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Biogas,  
koolstofneutraal
Biogas is koolstofneutraal en wordt 
gewonnen uit organisch materiaal zoals 
slib, tuinafval, groente- en fruitresten en 
dierlijk afval zoals koeienmest. België 
telt vandaag een 200-tal installaties 
voor biogas dat lokaal wordt gebruikt in 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties om 
warmte en elektriciteit te produceren. 
Daarvan levert een 70-tal grotere installaties 
het gros van het biogas aan. Als biogas 
wordt opgezuiverd tot biomethaan kan het 
onbeperkt in de aardgasnetten worden 
vervoerd.  

Groene 
warmte

Groene 
elektriciteit

Warmtekracht- 
koppeling

Biomethaan

Biogas

Organisch
Biologisch  

afval

Dierlijke 
mest

Landbouw- 
gerelateerde 

stromen

Opzuiveren

Gistingsresidu

Vergister

Meststof Groene 
mobiliteit

Groene 
verwarming

Industriële 
processen

Onze eigen klimaatimpact 
systematisch afbouwen  
Fluxys mikt tegen 2035 op een netto nul 
broeikasgasuitstoot voor zijn eigen activiteiten. 
Die doelstelling werd in 2021 vastgelegd. In 
België werken we sinds 2019 met een omvattend 
programma om in een eerste mijlpaal de eigen 
broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren 
in vergelijking met het referentiejaar 2017. Het 
programma zit op schema om die doelstelling 
te halen. 

3 bijkomende 
hervergassers met 
zeewater 
Voor de verhoging van de 
uitzendcapaciteit op de LNG-terminal 
in Zeebrugge zijn 3 bijkomende 
hervergassers met zeewater in 
aanbouw. De warmte van zeewater 
gebruiken om LNG weer in gasvorm 
om te zetten zal het energieverbruik 
en daardoor ook de emissies van 
de LNG-terminal substantieel doen 
dalen.  
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