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Brandstofcel: de technologie van de toekomst

WnT Vervolgd: Tijdelijke Bruggen
Deelneemster pilot Belonitor:'Belonen loont'
De Rij-Assistent: veiliger, sneller en efficiênter door incarsystemen
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Kerngedachte
Vertragingen op het hoofdwegennet als gevolg van onderhoud
leiden tot irritatie bij weggebruikers. Daar moeten we iets aan

overkomelijk,' aldus De Winter. In juli is het onderhoud
aan de A20 klaar. Wat gebeurt er dan met de tijdelijke brug?'Er
zijn verschillende drukbereden stukken weg waar die middel-

doen, vond Wegen naar de Toekomst en ontwikkelde een aantal
pilots binnen het thema Hindcrvrij Wegonderhoud. Zoals de
pilot Tijdelijke Bruggen. Door tijdelijke overbruggingsconstructies kunnen wegwerkzaamheden plaatsvinden terwijl het
verkeer gewoon kan blijven doorstromen. Zeven jaar later is
het idee in de praktijk toegepast, op de A20 bij Rotterdam,
waar de voegovergangen in het Rotteviaduct aan vervanging
toe waren.

bij onderhoudswerkzaamheden. Deze brug kent een levensduur van vele
jaren dus we zullen 'm in de toekomst zeker vaker tegenkomen.'

Waarom nu pas
'Een tijdelijke brug is een mooie oplossing als gehele of gedeeltelijke afzetting van de weg eigenlijk niet mogelijk is,'legt Aad
de Winter, manager Doorwerking van Wn! uit.'Zeven jaar
geleden was dc nood nog niet zo hoog als nu- Maar de mobiliteit is drastisch gegroeid en de druk op het wegennet neemt
dus toe. In somrnige onderhoudssituaties wil Rijkswaterstaat
alle stroken van de rijbaan openhouden voor het verkeer.
Dat kan met een tijdclijke brug. Zonder gebruik van de tijdelijke brug had Rijkswaterstaat op de A20 gedurende een halfjaar
iedere nacht werkzaamheden moeten uitvoeren, of de A20
twee weken per

rijrichting moeten afsluiten.'

Dd€vrÍianten
1998 was sprake van drie varianten: de lage,

verwachtte zelf

hoge tijdelijke brug een uitstekende oplossing biedt

Lage brug interessant?
Waarom zijn De Winters verwachtingen van de lage variant
hooggespannen?'Ten eerste heb je bij een lage brug een
beperkte constructie nodig. Die zal slechts een paar centimeter
hoog zijn en misschien enkele meters lang. Een lage tijdelijke
brug is dus goedkoper en efficiënter als je maar één of enkele
voegovergangen moet repareren. Tijdens de werkzame uren
haal je de brug geheel of gedeeltelijk weg en repareer je de

In de spits kan de voeg uitharden terwijl het verkeer
over de brug rijdt. Bovendien kun je een lage tijdelijke brug
overal toepassen, ook onder portalen en viaducten. Het is een
simpele en goedkope oplossing die enorm veel winst - en tijdwinst - kan opleveren.'
voeg.

Proeven in voorbereiding

In 2006 willen Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Oost Nederland een proef doen met een lage tijdelijke brug. De Winter:
'Niet alleen voor de autosnelwegen is dit een prima oplossing,
maar ook voor de overige wegen. Zowel het beperken van tiidverlies voor de weggebruiker als het open houden van verbindingen is hierbij een belangrijk voordeel. Al met al is ook de
lage tijdelijke brug een zeer kansrijke innovatie. Het zou

mij

4.si€t verbazen als die binnen enkele jaren als standaardproduct

rnriant

in het aanbod van aannemers te vinden is.'

uitgewerkt. In deze sit
Het verkeer rijdt ongeveer twee meter
de tijdelijke brug, zodat bouwvakkers daaronder gescheiden
tal dichtbij elkaar gelegen voegig. De aans snel klaren en daarmee aanspraak maken op
een bonus.'

A2o *{ffi.W
Het onderhoud aan ile A20 verloopt door de tijdelijke brug
g

tijdelijke brug op
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de A20

bij Rotterdam

Met thema-uitgave
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in de Toekomst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Resultaten Energiek wegdek bekend
De pilot Energiek wegdek heeft nieurve kennis
opgelcvc"rcl over duurzame energieopwekking.
De conclusie is dat elektrische energieopwekking uit het wegclck en rnct kleine windturbines
op lichtrnasten mogelijk is. Er is echter wel
voortgczet wetenschappclijk onderzoek noodzakclijk onr de weg en haar omgeving op een
effectievc rnanier in te kunnen zetten voor
duurzamc energieoprvekking. Het basisprincipe
van het ontrverp is het opwckLen van elektrische energie door gebruik te maken van
tenrpcratuurverschillen in het wcgdek. Hct principe is op een proeflocatie op de Al8 in
Didam, ter hoogte vau verzorgingsplaats Geulenkcmp, getest. Twee typen innovatieve
windmolens maaktcn ook ouderdeel uit van het ontwerp. Dc windturbines zijn getest
bij verzorgingsplaats l)e llrink langs de A50 bij Apeldoorn.

Herhaling TV-serie Nedcrlaud Onderweg, deel
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M'L Nederland zal dezc zomer de serie Nederland Onderweg herhalen in de periode
juli tot en met 27 augustus. RTL 5 zendt dc serie uit op zaterdag van 19.30 tot 20.00

9

uur. ln de laatste" aflevering op 27 augustus komcn onder andere Stil Trunsport, de

k

Baggelspeciematras cn de Rij-Assistent aau bod. Zie ook: wrvw.nederlandonderrveg.nl.

Demodag groot succes!
De Dernonstratieclag 'Maatschappelijke kanscn uuo, in-cu, technologie; op 24 mei op
het RDW Testcentrunr te Lelystad was een zrer geslaagde dag. De dag stond in het
teken van iuformeren en het zelf ervaren van de verschillende systemen uit de pilots
Belonitor, Wijzc'r op wcg en de Rij-Assistent. Een imprcssie van de Deinodag is te

vinden op w'rvw.wegennoardetoekomst.nl en het beeldverslag in deze nieuwsbrieí
Bijlage tijdschrift 'Reiziger in rle roekornst'
ln hct tijdschrift'tleiz.iger in cle toekonrst', tlat als bijtage is toegcvoegd aan deze
nieurvsbrief, wil WnT meÍrserl die betrokken ziin bii het beleid rond mobiliteit prikkelen tot gedachtevorlning cn nicuwc itlecën. Naast eell voorwoord van de Minister van
Yerkeer en Watcrstaat Karla Pcijs, gevcn ondel andere trendwatcher Marcel Bullinga,

columnist Henk HoÍland en hooÍddirccteur ANWB Guido van Woelkom hun visie
op de reiziger van de toekomst.

septernber

sePtember

Afsluitende bijeenkomst pilot Missing link in samenrverking met
CROW KPVV en AVV met als thema verbetermogelijkheden in
de samenhang van wegennetwerken

Pilot De reinigende rveg: start aanleg de llaggerspeciematras
langs d9 A2

bij verzorgingsplaats

Beesd

17 september

Opeu Dag l{ijksrvaterstaat: op ongevcer dlie locaties per
provincie krijgeu bezoekers die dag een nog beter beeld van
de werkzaamheden van Rijk$waterstaat

oktober

Pilot Reistijdverwachting/lCT in Bereikbaarheid: oplevering
door het consortium TripleVia van een actuele en adequate
informatiedienst voor reizigers in de regio Haaglanden
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Gedrag van vedceersdeelnemers beïnvl oeden d oo r

te belonen in plaats van te straffen. Of dat werkt,
onderzoekt WnT samen met LeasePlan in de pilot
Belonitor. Jaarlijks zorgen bumperkleven en te hard
rijden voor veel ergernis op de weg en voor ontelukken en files. De pilot Belonitor wil deze zaken
tegengaan door zich te richten op het belonen van
twee gewenste gedragingen: voldoende afstand
houden en zich aan de geldende maximale
snelheid houden.
Uitdaging
l.casclrlau starttc begin 2005 mct ccn proef waarin he t belonen
van goccl rijgedrag in cle praktijk rvordt getest.
(iabriellc faussen, assistcnt-accountant bij KPMC, schreef
z-ich in.'lk doe mee ortrdat ik altiid te hard riid en ik het een
uitclaging vind onr te kijken of zo'n systecm me daarvan kitu
weerhouden.'Janssen is een van t1e 6J leaserijders die voor hun
goede rijgcdr"ag wordcn bclor"rnd, Via een spaarl'trogl'ilnlnra
kunnert tlc deelnemers'belevenissen' r'erdiencn. llelevenissen

voor binnen of bu.iterr, thuis of buitenshuís, actief, cultureel,
sportierf of .iuist ontspannc'nd.
Paarse pluim
'Als je rveet dat je icts leuks kunt verdienen cloor je gewoon
aarl clc vcrkecrsrcgcls te houden, dan doe je dat gervoon,'zegt
Ianssen, dic na vier maandcn sparen de'paarse pluim'heeft
verdiend: z.e liaat cen rvcekcncljc vlotten bouwen. Moest ze er

ik het niet. ln het bc'gin had
ik er helemaal geen moeitc nrce om mijn gaspedaal wat nrincler

iets voor laten?'Nec ltoor, zo zie
r,er

in te trappen. Nlaar de laatsteweken wint de haast het toch
rijdt al snel te hard in Nederland.'

weer van de uitdaging. fe

Resultaat
Een positieve gedragsverancleling levert waarschijnlijk voordeel
op voor zowel Rijksrvaterstaatl LeasePlan en haar klanten, de
berijders zelf en de wcggebruiker in het algerneen.
Ongcvallen staan ailn de basis van ruitn 12,5oó van alle files.
Veiliger verkeer levert dus een directe bijdrage aan tiletrestrijcling. Voor l-easePlan betckenen trrinder schades en ougevallen
<lok een besparing op de kosten van haar wagenpark. l-let. verkrijgen van rneer inzicht in het mctcu eu beltlneu vau verkeersveilig rijgedrag helpt hierbii. De berijtlers zelf krijgcn gedurende de looptijd van tle pilot (4 rnaandeu) vool gocd rijgedrag
een beloning op ulaat.

Geleerd

lrr-car apparatuur registreert hct gedrag van tle cieeluemendc
bestuulders. L)ie in-car apparatuur bestaat onder anclere uit
cen display waarclor:r de bestuurders tijderrs het rijden continu
feedback op ltun volgafstand en snelheid krijgen. Hoewel cle
Procl'haar rriet zal aanzctten tot het cotrsequent aanpassen
van hadr snclheid, hecli Jansscn over afstand houden wel iets
gelccr-d;'lk drrcht altijd dirt ik gencleg afstand hield, maar het
tcgcnclccl bliikt rvaar! Dc afstand die ik moet houden tot mijn
voorganger is ccn vecl groterc afstand dan ik zelf zou har"rdlraven. ()g: tlit punt luister ik heel gocd tlaar nt'n kastjc, want ik
voel rne nu een sl.uk veiliger.'

ltr novetnbet zijn de resultaten viln

de

proef bekcrrd.

Niet voor iedereen
'Voor rnij lverkt clc Belonitor, maar ik denk dar niet alle autonrobilisten zich laten verlcidcn cloor eeu belonirrgssysteem.
Mijn nran vindt het irijvoorbeeld een stuk irritarlter dan ik dat
er voortdurend een waarschuwing konrt als hij te hard rijdt en
dat hij daarrraar ook nog moet luisteren van mij.
Persoonlijk vind ik het heel goed dat dc overheid samen met
het bedriitsleven dit soort innovaties initieert ten behoeve van
onze veiligheid. I-loewel ik dit syst€em nooit zelfhad gekocht
ben ik me nu wel een stuk bewuster van mijn eigen rijgedrag.
En daar zal het de ovcrheid toch vooral ook om te doen ziin.'

WnT-pilot de Rij-Assistent

Veiliger, sneller en efficiënter door incarsystemen

'In de wereld van verkeer en vervoer bestaan hoge verwachtingen
over de toekomst van Advanced Driver Assistance Systemen,'
zegt pilotleider Lex Dekker.'Bij de almaar groeiende mobiliteit
moeten we steeds inventievere maatregelen inzetten om nóg
meer veiligheid, doorstroming en een zo laag mogelijke milieubelasting te waarborgen . Je zieÍ nu dat er niet meer zoveel
vernieuwingen te bedenken zijn voor de infrastructuur. De
innovaties gaan we dus zoeken voor de andere onderdelen van
het vervoerssysteem, zoals de incar-technologie.'

Technologie
De incar-technologie Advanced Cruise Control (ACC) is in twee
varianten verkrijgbaar. De eerste variant houdt een snelheid
vanaf 40 km/u de volgafstand tussen twee auto's in de gaten en
grijpt in wanneer die te klein wordt. De tweede variant van ACC
heeft een'full speed range'en werkt ook bij Iagere snelheden,
bijvoorbeeld ook in de file.'Dat zou een perfecte oplossing kunnen zijn voor het voorkomen van kleine kop-staartbotsingen,
een veel voorkomend ongeluk dat lange files kan veroorzaken,'

aldus Dekker.'De ACC wiilen we graag combineren met een
'Lane Departure Warning Systeem'. Ook hiervan bestaan nu twee
varianten: de eerste geeft alleen een waarschuwing wanneer je de
rijstrook verlaat, de tweede stuurt ook bij.'
De

pilot

Naast een demonstratiedag en een

Beweegredenen PON

virtual reality van de Rij-

In de zomermaanden van 2005 is de Gaasperdammerweg in

Assistent organiseert WnT een praktijkproef op de openbare
weg. Samen met de Stichting Verkeeradvies en de automobielindustrie rust WnT een aantal voertuigen uit met apparatuur
waarmee je veilig afstand houdt tot je voorganger en je een
signaal krijgt wanneer je teveel uitwijkt naar rechts. Ondertussen
proberen de samenwerkingspartners in een beschermde, geconditioneerde omgeving uit wat de combinatie van slimme cruise
control en bijsturende systemen betekent voor de veiligheid en
de doorstroming. Begin 2006 maakt WnT de resultaten bekend.

Amsterdam Zuid-Oost afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dat stelt de gemeente Amsterdam voor een probleem, want in Amsterdam Zuid-Oost werken 55.000 mensen.

Rol overheid

Voordelen

'De ontwikkeling van dit soort systemen binnen de automobielindustrie gaat razendsnel. Steeds meer auto's zijn ermee uitgerust. Toch gaat dat niet vanzelf. Als we een maximaal rendement
uit de ontwikkelingen willen halen, dan zal de overheid enigszins sturend en vooral faciliterend moeten optreden. Deze
praktijkproef is wat mij betreft de aanzet tot een langer lopend
onderzoekstraject naar de mogelijkheden van incar-technologie
waarin we samenwerking zoeken met de automobielindustrie en
andere overheden binnen Europa.'Hoewel we in Nederland geen
eigen automobielindustrie kennen is PON's automobielhandel,
importeur van onder meer Volkswagen en Audi, zeer geïnteresseerd in deze innovaties en de effecten daarvan op de verkeers-

veiligheid en doorstroming op de weg. PON's is dan ook een van
de mogelijke partners om de praktijkproef mee uit te voeren.

Vrijheid of comfort?
Je auto trapt op de rem als je gevaarlijk dichtbij je voorganger
komt en stuurt bij als je net iets teveel naar rechts of links
stuurt: wordt de automobilist langzamerhand zijn vrijheid
ontnomen? Dekker:'lk zou dat anders formuleren: autorijden
wordt steeds comfortabeler, steeds veiliger én steeds milieuvriendelijker. Tenminste, als onze vooronderstellingen kloppen.

Onze proeven zullen dat uitrvijzen.'
Lex Dekker

Rijtaakondersteunende systemen zijn al lang verkrijgbaar en
worden steeds meer vervolmaakt door de autofabrikanten en
toeleveranciers. WnT nodigde daarom alle importeurs uit om
een voorstel te doen voor samenwerking binnen de pilot'de RijAssistent'. De reactie van PON's Automobielhandel, de importeur
van Volkswagen in Nederland, rvas zeer positief.

De Stichting Verkeeradvies,

opgericht door de Kamer van

Koophandel Amsterdam, maakt zich sterk voor goede

mobili-

teitsoplossingen voor het woon-werkverkeer in Amsterdam.

Hun idee voor een'vanpoolproef in Amsterdam Zuid-Oost
sloot naadloos aan bij het WnT-idee voor de Rij-Assistent.
Eind mei gingen de eerste vans rijden.

'De vanpoolproef is eigenlijk een luxe vorm van carpoolen', zegt
Wouter Verkerk, directeur van de Stichting Verkeeradvies.
'Deelnemers krijgen luxe ruimtewagens ter beschikïing waar-

kunnen maken van de busbaan en op die
tijd die ze kwijtraken met het
ophalen van collega's, lopen ze daarmee weer in. Ze weten zeker
dat ze op een bepaald tijdstip thuis zijn. En dankzij de slimme
cruise control is hun reis ook nog eens veiliger en efficiënter.'
mee ze gebruik

manier de file omzeilen. De

'Voor ons zijn er twee belangrijke redenen om mee te doen,'
zegt PR-manager facques Geijsen.'Ten eerste willen we laten zien
wat er beschikbaar is aan incartechnieken en wat Volkswagen
daar specifiek aan bijdraagt. De consument moet niet denken dat
alleen de kostbare auto's worden uitgerust, maar ook de middenklasse. Ten tweede is het voor ons interessant om verdergaande
ontwikkelingen op de voet te volgen en om daar, als het even
kan, ook bij betrokken te zijn.'
Geeft dit u een voorsprong?
'Natuurlijk doen we ons voordeel met de informatie die we in dit
onderzoek verzamelen. Maar het gaat ons er vooral om dat we
door deze proef weer een stap dichterbij de algemene aanvaarding en populariteit van incarsystemen komen. Samen met de
overheden en de fabrikanten moeten we vooÍ prikkels zorgen.
Deze proef is er een. Een mooie vervolgstap is rvat mij betreft
een campagne'\'eiliger, efÍiciënter en comfortabeler rijdenl
Hoe snel gaat het
'Wij doen ons best om het
systeem snel door te ontwik-

Oproep
'Persoonlijk heb ik een rotsvast vertrouwen in de techniek.
Miin toekomstbeeld is een priority lane voor voertuigen die uitgerust zijn met dit soort technieken. De acceptatie en invoering
van incarsystemen is volgens

mij vooral een bestuurlijke

en

politieke uitdaging. Samen met WnT gaan we nu laten zien dat
automatische voertuiggeleiding gewoon kán. En dat het een
aantal grote voordelen heeft. Aan het ministerie van Verkeer en
Waterstaat zou ik graag een oproep willen doen: denk wat

onconventioneler! Als je af en toe risico's durft te nemen - en
dat kan ook zonder de veiligheid in gevaar te brengen - kun je
kansrijke innovaties een enorme energiestoot geven.'

kelen, maar het is uiterst
gecompliceerd. Voordat we
er gebruik van kunnen
maken ziin uitvoerige tests
noodzakelijk. Door deze
WnT-proef krijgt Nederland
wel een voortrekkersrol. En

natuurlijk wil PON daar
graag onderdeel van uitmaken.'

facques Gei.isen

Demonstratiedag 'Maatschappelijke kansen voor in-cartechnologie' op 24 mei,
RDW Testcentrum Lelystad

ffi.r,
Een innovatieptogramma

kijkt niet alleen op de korte maar ook op de lange termiin vooruit.
Binnen het thema Vervoer in de Toekomst ontwikkelt WnT scenario's die ons een blik gunnen
op de toekomst van de mobiliteit. Opvallend is dat ieder scenario spleekt over méér verkeer,
Maat dat verkeer moet wel veiliger, schoner en stiller zijn. Een grote rol lijkt daarbij weggelegd
te zijn voor nieuwe brandstoffen en brandstoftechnieken. Themaleider Mattieu Nuiiten gaat
hierover in gesprek met Ronald Mallant, manager brandstofceltechnologie bij het
Energieondenoek Centrum Nederland (ECN).
'Het is heel simpel:

als we meer

mobiliteit willen, dan moeten

we zorgen dat het schoner kan,'zegt Nuijten.'Daarvoor is een

transitie naar duurzame energie nodig. Brandstofceltechnologie
is een goede mogelijkheid om het vervoer schoner te krijgen.
Brandstofcelsystemen reduceren de emissie van luchtverontreiniging tot bijna nul. Bovendien zíjn ze zowel in de huidige aardgas- als

in een toekomstige waterstofeconomie inzetbaar.'

Concurrent
'Hoewel deze technologie enorm veel potentie heeft, kun je
het niet zomaaÍ invoeren,'legt Mallant uit.'Heel veel van onze
machines draaien momenteel op de interne verbrandingsmotor,
die al meer dan 100 jaar in ontwikkeling is. Er worden miljoenen automotoren per jaar geproduceerd. De techniek is inmiddels zo verfijnd dat alle overbodige kosten eruit zijn gehaald.
Voor een nieuwe technologie is het lastig opboksen tegen zo'n
grote concurrent. Maar op het moment dat massaproductie en dus kostenreductie - in zicht komt, zal het snel gaan.'
Rol overheid

'Voorlopig zijn nieuwe aandrijftechnieken nog duurder dan
de traditionele. Bovendien is er nog geen distributienet voor de

nieuwe brandstof. Individuele autokopers zullen zich dus nog
wel een keer bedenken voordat zij een auto met deze nieuwe
brandstofceltechniek aanschaffen. De overheid kan juist vanuit
het collectieve belang die patstelling proberen te doorbreken.
Dat kan door financiële tegemoetkomingen te doen aan individuele autokopers maar dat zou ook kunnen door als eerste de
techniek toe te passen. Daarmee zou je het toepassen van de
techniek kunnen stimuleren. In Californie stelt de regionale
overheid zeer strikte regels om het gebruik van schone techniek
te bevorderen. Californië loopt daarmee l'ooruit op de rest van
de Verenisde Staten.'

Pilot WnT
'Daar kunnen we misschien wat van leren,'zegt Nuijten.
'Nederland is economisch niet zo sterk als Californië maar
we kunnen in Nederland op kleine schaal beginnen terwijl we
op Europees niveau discussie voeren. Net zoals Californie heeft
Nederland geen eigen auto-industrie waarvan de belangen
strijdig zouden kunnen zijn met wat de overheid wil. WnT wil
daarom alvast een proef uitvoeren. Dit jaar nog willen we een
actiewagen en wrakkenponton van Rijkswaterstaat uitrusten
met brandstofceltechnologie. Als dat lukt, willen we stapsgewijs
'opschalen' naar grotere toepassingen en uiteindeliik ook
naar voertuigen.'
Suggesties

Mallant beaamt:'Fleetowners zijn natuurlijk een interessante
doelgroep om mee te beginnen. In Amsterdam rijden er
al brandstofcelbussen die elke dag in dezelfde remise kunnen
tanken. Dan heb je het probleem van de distributiepunten al
opgelost. En zo zijn er wel meer opties: de schone elektrische
bussen die het Nederlandse bedrijf Spijkstaal levert aan historische Italiaanse steden waar dieselmotoren verboden zijn, zijn
erbij gebaat indien de daarin toegepaste accu's door brandstofbij huis: de rondvaart,
boten van Amsterdam waar een schone motor ook welkom is.'
cellen worden vervangen. Of nog dichter

Polymere brandstofcelstapeling voor het opwekken van 5kW elektrisch vermogen, ontwikkeld bij ECN

Niches

'ECN wil de niches stimuleren. Daarbij kan de overheid ons helpen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de technologie
wordt gebruikt op plekken waar dieselmotoren verboden of
ongewenst zijn. Of door bedrijven te belonen voor het gebruik
van schone auto's, door het verruimen van de venstertijden voor
vrachtauto's in de binnensteden biivoorbeeld.'

Gewoon beginnen
'Wacht niet tot je de perfecte techniek of hèt vervoermiddel van
de toekomst in huis hebt, maar begin gewoon,'besluit Mallant.

Nuijten:'Helemaal mee eens. Laten we beginnen met een hoekje
van ons eigen werkveld, de actiewagens en de wrakkenpontons.
Misschien kunnen we ook nog een experimenteerstrook voor
schone auto's beproeven. Nu Europa de normen aanscherpt
gaan de neuzen dezélfde kant op. En wanneer we samen met het

RolWnT
Nuijten: 'WnT wil innovaties promoten die commercieel niet
hard gaan maar wel een enorme potentie hebben.
De autofabrikant zal de huidige motor willen verbeteren,
maar niet vernieuwen. Zo komen we er niet. De overheid zal dit

bedrijfsleven en de GTI's zorgen voor voldoende prikkels, dan
komt de brandstofceltechnologie - en daarmee een schonere
toekomst - opeens heel dichtbij.'

moeten doorbreken. en zeker de overheid die over het hoofdwegennet gaat. Daarom zal WnT de invoering van de brandstofceltechnologie graag faciliteren.'

Multidisciplinair
Voor de introductie van brandstofceltechnologie is - op grote
schaal - samenwerking nodig, benadrukt Mallant.'Voor de productie van een brandstofcelmotor zijn heel wat disciplines
nodig. ECN ontwikkelt samen met marktpartijen materialen,
componenten, stacks, systemen en systeemcomponenten voor
stationaire en transporttoepassingen van brandstofcellen.
Het is echt een multidisciplinair proces.'
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