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Voor u ligt de eerste versie van de publieksmonitor Waterstof van het Centre of Expertise: Energy, EnTranCe. 
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit het eerste onderzoek naar draagvlak over waterstof onder de 
Nederlandse bevolking.

Dit soort onderzoek is belangrijk willen we waterstoftoepassingen verder ontwikkelen. Draagvlak daarvoor is 
essentieel. Het is belangrijk om te weten wat de Nederlandse bevolking weet over waterstof (kennis), welke 
risico’s men ziet voor waterstof en hoe het draagvlak verhoogd kan worden. Met de inzichten kunnen wij, maar 
ook anderen, communicatiecampagnes opzetten om de kennis over waterstof te vergroten zodat er een 
afgewogen oordeel kan worden gemaakt voor degenen die te maken krijgen met waterstof, zoals bijvoorbeeld 
bewoners in een wijk waar met waterstofketels zal worden geëxperimenteerd, omwonenden van een gepland 
tankstation, of voor andere waterstofinnovaties. 

Met deze monitor leveren we een bijdrage in de dialoog rondom waterstof en willen we ervoor zorgen dat de 
dialoog wordt gevoerd op feiten en niet alleen op meningen, waar zoveel (online) discussie helaas op is 
gebaseerd. De monitor is te lezen als een startpunt voor onderzoek naar draagvlak voor waterstoftechnologie. 
Hierdoor kunnen in de toekomst veranderingen beter worden gevolgd.

Het is ons streven om deze monitor jaarlijks te herhalen, in ieder geval voor de komende vier jaar, zodat we 
ook in staat zijn ontwikkelingen op het vlak van kennis over waterstof en waterstoftoepassingen kunnen 
volgen. Dat is belangrijk, zeker voor het Noorden van Nederland waar men bezig is met verschillende 
projecten rondom waterstof en men de Hydrogen Valley van Europa wil worden.

Wij danken de New Energy Coalition en het RVO voor hun financiële bijdrage om dit onderzoek mogelijk te 
maken en de onderzoekers, Mathilde van Dijk, Cor Schoonbeek en Susan Veldstra voor het opzetten, 
analyseren en rapporteren van dit onderzoek, Danny Bolhuis en Marloes Borgijink voor de visuele 
ondersteuning en Newcom research en consultancy voor het uitvoeren van de dataverzameling.

Januari 2021

Dr. Jan-jaap Aué, lector waterstoftoepassingen

Dr. Wim J.L. Elving, lector duurzaamheidscommunicatie

Voorwoord
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�

Wat weten mensen over waterstof en wat vinden ze er nu eigenlijk van? In dit rapport zijn de resultaten te 
vinden van de waterstofmonitor die in 2020 afgenomen is onder 2012 respondenten. Deze groep is 
representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van geslacht, leeftijd en provincie. In de monitor zijn 
vragen en stellingen opgenomen die onder andere gaan over het kennisniveau, de houding ten opzichte van 
waterstof en hoe de respondenten de toekomst voor zich zien. Per hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen 
benoemd is en is een uitleg van de resultaten te lezen. Als laatste vindt u de conclusie en methodologische 
verantwoording.

Het rapport is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

Ondernemers en instellingen die zich op dit moment richten op toepassingen van waterstoftechnologie of zich 
hier op oriënteren. 

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen met interesse in de ontwikkeling van onderzoeks- en onderwijsprojecten 
rond waterstof.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1: Wat weet u van waterstof?
In dit hoofdstuk kunt u zelf testen wat u weet van waterstof. De antwoorden op de vragen met een 
toelichting worden ook in dit hoofdstuk gegeven. 

Hoofdstuk 2: Wat weten mensen van waterstof?
In de waterstofmonitor zijn de vragen uit hoofdstuk 1 voorgelegd aan ons panel van respondenten om in 
kaart te brengen wat het huidige kennisniveau met betrekking tot waterstof is. 

Hoofdstuk 3: Wat vinden mensen van waterstof?
De respondenten zijn gevraagd naar hun mening over waterstof en de toepassingen van waterstof. 

Hoofdstuk 4: Wat is de toekomst van waterstof?
Verschillende stellingen met betrekking tot de toekomst van waterstof en de verantwoordelijkheid voor 
waterstof werden voorgelegd aan de respondenten. 

Introductie
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Wat weet u
over waterstof?



2. Waterstof heeft een kenmerkende geur

� Onjuist

3. Waterstofgas is giftig

� Onjuist

4. Waterstof is veilig genoeg voor 
dagelijks gebruik door het algemene publiek

� Onjuist

5. Brandstofcellen produceren elektriciteit 
door de ontbranding van waterstof

� Onjuist

�

1. Waterstof is lichter dan lucht

Onjuist

In het uitgevoerde onderzoek is de 
mate van kennis over waterstof bij 
de doelgroep gemeten . 
Onderstaand zijn verschillende 
stellingen en meerkeuzevragen 
over waterstof te lezen die zijn 
voorgelegd aan de respondenten. 
Zijn de stellingen juist of onjuist? 
En wat is het juiste antwoord op 
de meerkeuzevragen? De 
toelichting volgt na de vragen.

Wat weet u over 
waterstof?

 De vragen zijn een bewerking van kennisvragen die gebruikt werden in een onderzoek van het 
 U.S. Department of Energy (Schmoyer et al., 2010). De toelichting op de vragen is deels gebaseerd op Heijne (2021).

Test uw kennis

11
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6. In wat voor staat kan waterstof worden opgeslagen?

Als een vloeistof Als een gas

Zowel als een gas 
en als een vloeistof

Geen van deze 
mogelijkheden

7. Bij het gebruik van pure waterstof produceren 
brandstofcellen elektriciteit, water en …

Koolstofdioxide Stikstofoxide

Warmte
Alle 

bovenstaande

8. Uit welke van de volgende energiebronnen 
kan waterstof geproduceerd worden?

Aardgas Zonlicht

Biomassa

Alle 
bovenstaande

2. Waterstof heeft een 
kenmerkende geur

Onjuist

3. Waterstofgas is giftig

Onjuist

4. Waterstof is veilig genoeg 
voor dagelijks gebruik 
door het algemene publiek

�

5. Brandstofcellen produceren
elektriciteit door de ontbranding 
van waterstof

Onjuist

�

1. Waterstof is lichter dan lucht

Waterstofgas is het lichtste gas 
dat bestaat. De lucht om ons heen 
bestaat uit een mengeling van 
gassen, voornamelijk stikstof en 
zuurstof, die allemaal zwaarder 
zijn dan waterstof.

In een brandstofcel wordt 
waterstof samengevoegd met 
zuurstof. Hierdoor komt elektriciteit 
en warmte vrij en ontstaat water. 

Waterstofgas is niet giftig.

Waterstof is uit zichzelf kleurloos, 
reukloos en smaakloos. Dit geldt 
overigens ook voor aardgas. De 
kenmerkende geur die je ruikt bij 
aardgas is toegevoegd.

Het belangrijkste gevaar van 
waterstof is brand- en 
explosiegevaar. Het is zeer licht 
ontvlambaar en brandt met een 
onzichtbare vlam. Doordat de 
moleculen erg klein zijn kunnen ze 
ook gemakkelijker ontsnappen. 
Aan de andere kant vervliegt het 
gas van waterstof bij een lek 
sneller en is er geen gevaar voor 
koolmonoxidevergiftiging.

Waterstofgas kent niet meer, maar 
wel andere gevaren dan andere 
gassen. Uit verschillende 
onderzoeken en proeven blijkt dat 
bij navolging van de 
veiligheidsnormen er geen groter 
risico geldt voor waterstof dan 
voor andere gassen.

Toelichting bij de antwoorden op de kennisvragen
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6. In wat voor staat kan waterstof worden 
opgeslagen?

Zowel als een gas en als een vloeistof. 
Waterstof kan, nadat het geproduceerd is, 
worden opgeslagen. De meest gebruikelijke 
opslagmethode is waterstofcompressie. Hierbij 
wordt het gas samengeperst en in stevige 
tanks opgeslagen. Waterstof wordt vloeibaar bij 
een temperatuur van −252,87° C, en kan, mits 
sterk gekoeld, ook als vloeistof worden 
opgeslagen. Als vloeistof neemt waterstof veel 
minder ruimte in, maar het nadeel van deze 
methode is dat er veel energie nodig is om de 
vloeistof koud te houden.

7. Bij het gebruik van pure waterstof producer-
en brandstofcellen elektriciteit, water en …

Eén van de grote voordelen van groene 
waterstof is dat bij gebruik hiervan geen 
schadelijke koolstofdioxide (CO2) en stikstofox-
ide (NOx) vrijkomt. Het gebruik van waterstof is 
schoon, maar belangrijk is dan dat bij de 
productie gebruik is gemaakt van duurzame 
bronnen zoals wind en zon. 

Alle bovenstaande. Waterstofgas wordt niet, 
zoals aardgas en aardolie, uit de natuur 
gewonnen. Het kan geproduceerd worden uit 
verschillende bronnen waarbij al dan niet 
broeikasgassen vrijkomen (zie kader 
hiernaast).

8. Uit welke van de volgende energiebronnen 
kan waterstof geproduceerd worden? 

Meerkeuzevragen

Zowel als een gas 
en als een vloeistof

Warmte

Alle 
bovenstaande

  Gebaseerd op 
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/ 

Grijze, blauwe en groene waterstof

Bij gebruik van waterstof, in een brandstofcel of bij verbranding in 
een ketel, blijft enkel waterdamp over. Dit gebruik is dus schoon. 
Maar omdat waterstof een energiedrager is die geproduceerd moet 
worden is het niet per definitie groen. De meest gebruikte methode 
om waterstof te produceren is op dit moment Steam Methane 
Reforming (SME). Hierbij reageert stoom met aardgas, waarbij 
waterstof en koolstofdioxide worden geproduceerd. Deze waterstof 
noemen we grijze waterstof en op dit moment is bijna alle waterstof 
grijs. Door het gebruik van fossiele brandstoffen en het vrijkomen 
van CO2 is deze methode niet klimaatneutraal.

De CO2 die vrijkomt bij de productie van grijze waterstof kan worden 
afgevangen en opgeslagen. Dit proces heet Carbon Capture and 
Storage, of CCS. CO2 zou bijvoorbeeld opgeslagen kunnen worden 
in lege gasvelden in de Noordzee. Deze opgeslagen CO2 zou ook 
weer kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld in tuinbouwkassen. 
Wanneer CO2 wordt afgevangen spreken we van blauwe waterstof. 
Blauwe waterstof is nu nog duurder dan grijze waterstof, maar kan 
aantrekkelijk worden als voor de CO2-uitstoot meer belasting 
betaald moet worden. Blauwe waterstof zou een tussenstap kunnen 
zijn naar een klimaatneutrale toekomst met groene waterstof.

Groene waterstof wordt gemaakt uit elektriciteit die opgewekt wordt 
met wind en zon. Als stroom door water wordt geleid ontstaat 
waterstof en zuurstof. Dit wordt elektrolyse genoemd. Groene 
waterstof kan ook een belangrijke rol gaan spelen in de opslag van 
duurzame energie. Als er meer aanbod is van groene elektriciteit 
dan gevraagd wordt kan hiermee waterstof geproduceerd worden 
die gebruikt kan worden als het niet waait of de zon niet schijnt. Op 
het moment zijn de kosten van groene waterstof zes keer hoger dan 
grijze waterstof.

Het onderscheid tussen grijze, blauwe en groene waterstof ligt dus 
niet in de waterstof zelf, maar in de energiebron die gebruikt wordt 
bij het productieproces.
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Wat weten 
mensen
over waterstof?



Wat weten mensen over 
waterstof?

Op het terrein van kennis over waterstof valt veel te winnen. Ongeveer een derde 
van de vragen over zaken als de veiligheid en giftigheid van waterstof wordt fout 
beantwoord. 

De bekendheid met waterstoftechnologie is laag te noemen. Van de 
respondenten geeft 40% aan nog nooit van waterstoftechnologie gehoord te 
hebben. 

Bekendheid met waterstofprojecten verschilt erg per provincie.

Opvallend is dat een groot aantal respondenten het beeld hebben dat 
waterstofgas giftig is, terwijl dit niet het geval is. 

Bussen zijn een sterk symbool van waterstoftechnologie. Wanneer mensen 
denken aan waterstofprojecten waar zij bekend mee zijn, wordt ‘bussen’ vaak 
genoemd.  

Belangrijkste inzichten van de monitor over de kennis van waterstof:

19



De kennis van mensen 
over waterstof

Tijdens het onderzoek zijn de 
kennisvragen uit het vorige hoofdstuk 
voorgelegd aan het panel met 
respondenten. In figuur 1 is een 
overzicht te zien van het percentage 
respondenten met een goed antwoord 
(per vraag). Wat opvalt, is dat bij de 
juist/onjuist-vragen het merendeel van 
de respondenten het correcte 
antwoord geeft. Hierbij werd vraag 2 
over de geur van waterstof het vaakst 
goed beantwoord (73% van de 
respondenten had dit goed). Het 
slechts beantwoord werd vraag 5 over 
de brandstofcellen. Deze vraag werd 
door 30% van de respondenten goed 
beantwoord.
 
Ook te zien in figuur 1 is dat de scores 
op de meerkeuzevragen beduidend 
lager zijn dan de scores op de 
juist/onjuist-vragen. Bij de 
meerkeuzevragen hadden 
respondenten de mogelijkheid om 
‘weet niet’ als antwoord in te vullen en 
hiervan werd vaak gebruikt gemaakt 
(tot 47% bij de laatste vraag). Deze 
laatste vraag (figuur 1, vraag 8: Uit 
welke energiebronnen kan waterstof 
geproduceerd worden?) werd met 16% 
de minst goed beantwoorde vraag van 
alle vragen. 

21
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Figuur 1: Totaaloverzicht van goed beantwoorde kennisvragen

Eerder onderzoek in de Verenigde Staten

Schmoyer et al. (2010) hebben eenzelfde onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten. De 
resultaten van onze monitor zijn met de resultaten van Schmoyer et al. vergeleken om te zien 
of het kennisniveau over waterstof in het afgelopen decennium veranderd is. In vergelijking met 
dit eerdere onderzoek worden alle vragen, op de laatste na, beter beantwoord. Het onderzoek 
van Schmoyer et al. vond plaats in 2008 en 2009 onder een algemeen publiek van 
volwassenen (personen van 18 jaar of ouder) en gebruikt dus een vergelijkbare doelgroep als 
de huidige monitor. Vanwege het verschil in locatie kunnen de resultaten niet rechtstreeks met 
elkaar worden vergeleken, maar dit resultaat geeft wel een indicatie dat kennis over waterstof 
in het afgelopen decennium is toegenomen.

In figuur 2 is te zien hoeveel 
antwoorden de respondenten 
goed hadden. Duidelijk te zien 
is dat het merendeel van  de 
respondenten 3 of 4 vragen van 
de 8 goed wist te 
beantwoorden. 

Gemiddeld hebben de 
respondenten 3,8 vragen van 
de totaal 8 vragen correct 
beantwoord. Ook dit is 
beduidend hoger dan in eerder 
onderzoek (zie kader), waar 
gemiddeld 2,8 vragen correct 
beantwoord werden.

Figuur 2: Aantal goed beantwoorde vragen per respondent
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De kennis van mensen over waterstof

Op de vraag ‘In welke mate bent u bekend met waterstoftechnologie?’ antwoordt 39% van de 
respondenten hier nog nooit van gehoord te hebben. Nog eens 52% antwoordt enigszins bekend te 
zijn met waterstoftechnologie (figuur 3). Slechts 9% noemt zichzelf redelijk tot zeer bekend met 
waterstoftechnologie. De bekendheid met waterstof is dus op dit moment nog niet groot.

Figuur 3: De mate van bekendheid met waterstof

Waterstof kan gebruikt worden om huizen te verwarmen door verbranding in 
een CV-ketel

Waterstof kan via brandstofcellen worden omgezet in elektriciteit waarmee 
onder andere voertuigen kunnen worden aangedreven

Waterstof wordt ook gebruikt als grondstof in de industrie en transport.

Toepassingen van waterstof

Er is doorgevraagd naar bekendheid met specifieke toepassingen van waterstoftechnologie. 

Waterstof kent verschillende toepassingen:
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De bekendheid van waterstoftechnologie per terrein

We hebben respondenten op vijf terreinen gevraagd naar bekendheid met verschillende 
toepassingen van waterstof. De vijf terreinen zijn verwarming van huizen, transport van goeder-
en, openbaar vervoer, auto’s, en verduurzaming van het bedrijfsleven. 

De bekendheid kon worden aangegeven op een schaal van 1 (nooit van gehoord) tot 5 (ik ben 
hier zeer bekend mee). 

Figuur 4: De bekendheid van waterstoftechnologie per terrein op een schaal van 1 tot 5



Meest bekend met toepassing op vervoer, 
minst bekend met toepassing op 
bedrijfsleven en huizen

De toepassing van waterstoftechnologie voor 
het openbaar vervoer en voor auto’s zijn bij de 
respondenten het meest bekend (figuur 4). Toch 
gaf ongeveer één op de vijf respondenten (bij 
auto’s) en bijna één op de vier respondenten 
(bij openbaar vervoer) aan dat hij of zij nog 
nooit van de toepassing van 
waterstoftechnologie op deze vormen van 
vervoer gehoord heeft. 

Het minst bekend zijn toepassingen voor het 
bedrijfsleven en voor verwarming van huizen 
(gemiddelde score voor beiden 2,28). Meer dan 
een derde van de respondenten (36%) gaf aan 
nog nooit gehoord te hebben van de toepassing 
voor huizen. 

Waterstof is bekend door verschillende 
projecten, in Groningen kennen ze de meeste 
initiatieven

Bekendheid met waterstof lijkt op het moment 
vooral te ontstaan door verschillende projecten die 
rond waterstof worden ondernomen. Er wordt op 
veel plaatsen in Nederland met verschillende 
toepassingen geëxperimenteerd. We hebben 
daarom ook gevraagd aan de respondenten of ze 
bekend zijn met een waterstofproject in de eigen 
provincie op deze vijf terreinen en of ze dat project 
of die projecten kunnen beschrijven.

Ongeveer 16% van de respondenten kent minstens 
één initiatief binnen de provincie waar de persoon 
woont. Opvallend is dat er grote verschillen 
zichtbaar zijn wanneer er per provincie wordt 
gekeken naar de bekendheid met lokale 
initiatieven. In Groningen is de kennis van lokale 
initiatieven het hoogst, want bijna 35% van de 
respondenten die in Groningen woont geeft aan 
één of meerdere initiatieven te kennen. In Limburg 
is dit aantal met ongeveer 10% het laagst. De 
verschillen tussen de provincies zijn significant . 

Figuur 5: Bekendheid met minstens één initiatief in eigen provincie

4

4χ2 (12, N = 2013) = 40,844, p<0,01.

28%

35%

11%

11%

19%

19%

18%

16%

17%

12%

12%

10%

Percentage respondenten dat minstens één initiatief in 
eigen provincie kent op gebied van waterstof 29
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Meest bekend met toepassing op vervoer, minst bekend met toepassing op 
bedrijfsleven en huizen

De toepassing van waterstoftechnologie voor het openbaar vervoer en voor auto’s zijn bij de 
respondenten het meest bekend (figuur 4). Toch gaf ongeveer één op de vijf respondenten (bij auto’s) 
en bijna één op de vier respondenten (bij openbaar vervoer) aan dat hij of zij nog nooit van de 
toepassing van waterstoftechnologie op deze vormen van vervoer gehoord heeft. 

Het minst bekend zijn toepassingen voor het bedrijfsleven en voor verwarming van huizen 
(gemiddelde score voor beiden 2,28). Meer dan een derde van de respondenten (36%) gaf aan nog 
nooit gehoord te hebben van de toepassing voor huizen. 

Afbeelding 1: Veelgenoemde associaties met waterstof 
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Wat vinden
mensen
van waterstof?
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Het publiek is nog niet zeer uitgesproken over de toepassing van 
waterstoftechnologie in hun eigen leven. Dit geldt zowel voor de toepassingen 
in de eigen woning als in vervoer.

Opvallend is dat mensen die meer bekend zijn met waterstoftechnologie meer 
interesse hebben in CV-ketels met waterstoftechnologie voor hun eigen woning.

Bij de perceptie van duurzaamheid is de associatie tussen waterstoftechnologie 
en groene stroom belangrijk. Deze associatie is namelijk hoger dan de 
associatie waterstoftechnologie en CO2 afvangen (i.e. blauwe waterstof). 

Op dit moment wordt waterstoftechnologie niet als een goedkope technologie 
gezien door de meeste mensen. 

Belangrijkste inzichten van de monitor over de attitude ten opzichte van waterstof:

Wat vinden mensen van 
waterstof?



Aan de gemiddeld gegeven 
antwoorden (figuur 6)  door de 
respondenten is te zien dat er op dit 
moment nog geen sterke richting te 
vinden is in de interesse voor 
toepassingen.

Belangrijker nog is dat er ook geen 
uitgesproken beeld zichtbaar wordt als 
we kijken naar de zichtbare 
toepassingen van waterstof, zoals de 
opslag van waterstof of een 
waterstoftankstation. Hieruit kunnen 
we opmaken dat mensen nog geen 
sterk negatief beeld of sterk positief 
beeld hebben van deze toepassingen. 

Wanneer gekeken wordt naar de relatie 
tussen de bekendheid met 
waterstoftechnologie en de attitude ten 
opzichte van de diverse toepassingen 
zijn er voorzichtige conclusies te trekken. 

Er is een relatie tussen de bekendheid 
met waterstoftechnologie en de 
interesse die deze personen hebben in 
CV-ketels met waterstoftechnologie: 
mensen die bekend tot zeer bekend zijn 
met waterstoftechnologie geven aan 
meer interesse te hebben in een 
CV-ketel op basis van waterstof . Voor 
de andere toepassingen is hier geen 
verschil te vinden. 

Geen sterke mening over de 
toepassingen op dit moment

De relatie tussen het kennen van 
waterstof en een mening hebben 
over de toepassingen

Figuur 6:
Attitude ten 
opzichte van 
diverse 
toepassingen in 
de leefomgeving 
(1 = helemaal 
mee oneens, 5 = 
helemaal mee 
eens)

Score 4 en 5 op de vraag over bekendheid met waterstoftechnologie. Gemiddelde score op toepassing van de CV-ketel is 
hoger bij mensen die zeggen bekend te zijn met waterstoftechnologie (M = 4,53, SD = 1,53) dan bij mensen die zeggen dat 
niet te zijn (M = 3,99, SD = 1,79). Dit verschil benadert significantie (t(2010) = -1,88, p = 0,06)

2. Wanneer ik een nieuwe auto nodig heb, 
dan zou ik kiezen voor een auto met een 
waterstoftank als die beschikbaar is.

3. Als er een waterstoftankstation bij mij 
in de buurt zou komen, dan zou ik dat 
een goed idee vinden.

4. Als er bij mij in de buurt waterstof zou worden 
opgeslagen, dan zou ik dat een goed idee vinden.

�

1. Als ik hiertoe de mogelijkheid krijg, zou ik 
mijn cv-ketel/gaskachel laten vervangen door 
een waterstof alternatief.

Er zijn vier stellingen voorgelegd 
aan de respondenten die 
betrekking hebben op de meest 
relevante toepassingen van 
waterstof in de eigen 
leefomgeving. Deze werden 
beoordeeld op een schaal van één 
tot vijf (helemaal mee oneens tot 
helemaal mee eens).

Toepassingen van 
waterstof

 Hier geeft gemiddeld 18% van de respondenten aan deze stellingen niet te kunnen beantwoorden. 

37
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In de monitor is er aandacht geweest voor de belangrijke thema’s 
bij de maatschappelijke discussie over waterstof. 

Verwachtingen van kosten: Een derde thema dat van belang 
is voor deze technologie is de verwachting van de kosten. 
Hiervoor is de stelling opgenomen: ‘De kosten van het 
aanleggen van waterstoftechnologie zijn laag’. Met deze 
stelling is 4% het volmondig eens (geeft als antwoord 10) en 
38% van de respondenten scoort hierop een 6 of hoger bij een 
schaal van 1 tot 10. Op dit moment is duidelijk dat de transitie 
naar waterstoftechnologie niet als goedkoop wordt gezien. 

Blauwe waterstof: Een tweede thema is de ondergrondse 
opslag van CO2 die vrijkomt bij de productie; ook dit is van 
invloed om de duurzaamheid van deze nieuwe technologie. 
De stelling luidde: ‘Waterstof is duurzaam als bij de productie 
CO2 wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen’. 
Met deze stelling is 7% het helemaal eens (geeft als antwoord 
10). Op een schaal van 1 tot 10 scoort 57% hier een 6 of 
hoger. Een belangrijk thema voor verder onderzoek is de 
associatie tussen duurzaamheid (specifiek van 
CO2-opslag) en waterstoftechnologie. 

Groene waterstof: In de technologische ontwikkelingen rond 
waterstof is het debat over de duurzaamheid van waterstof 
een belangrijk thema. Bij de respondenten is 8% van de 
respondenten het helemaal eens met de stelling ‘Waterstof is 
alleen duurzaam als het uit groene stroom wordt gemaakt’. Op 
een schaal van 1 tot 10 scoort 62% van de respondenten hier 
een 6 of hoger op. Ongeveer 11% van de respondenten is het 
hier volledig mee eens (geeft als antwoord 10). Belangrijk om 
te zien is dat voor het algemene publiek de associatie 
tussen waterstof en groene stroom als belangrijk wordt 
gezien wanneer het gaat om duurzaamheid. 

De thema’s van het debat bij de maatschappelijke discussie over waterstof
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Wat is de toekomst 
van waterstof?

Het probleem van klimaatverandering wordt onder de respondenten breed 
erkend.
 
Een opvallende constatering is dat de respondenten meer kansen zien voor 
zuinig omgaan met energie dan overstappen op groene energie als optie om 
klimaatverandering tegen te gaan. 

Jongeren vinden minder vaak dat klimaatverandering grotendeels door de mens 
wordt veroorzaakt. Zij zien ook minder belang voor zowel zuinig omgaan met 
energie als overstappen op groene stroom. Echter, wanneer het gaat om 
aardgasvrij wonen, schatten jongeren dit belang hoger in dan oudere generaties. 
Voor de toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk hier verder naar te kijken 
wanneer het gaat om draagvlak voor de energietransitie bij verschillende 
generaties. 

De respondenten vinden vooral dat de regering en industrie bepalende spelers 
zijn. De eigen gemeente en de persoon zelf worden als minder invloedrijk gezien. 
Vooral ouderen zien een sterke rol voor de regering. 

Op dit moment is men positief over het belang van waterstof in de 
energietransitie.Ook hier is het vooral de groep van oudere respondenten die 
waterstof belangrijk vindt. 

Burgers zien op dit moment vooral het belang van fossielvrij vervoer. 
Zij verwachten dan ook dat binnen vervoer een grotere rol voor 
waterstoftechnologie is weggelegd dan voor aardgasvrij wonen.  

Belangrijkste inzichten van de monitor over de toekomst van waterstof:



�

Hoe gaat Nederland verder met de 
energietransitie en welke rol speelt 
waterstoftechnologie daarin? 
Hoewel de technologische 
ontwikkelingen van grote invloed 
zijn op de toekomstige richting is 
het ook relevant om te zien welke 
kant het publiek op denkt te gaan 
en wat het draagvlak is voor de 
energietransitie met 
waterstoftechnologie. 

Voor de toekomst is het niet alleen 
interessant om naar de algemene 
meningen te kijken, maar ook naar 
mogelijk verschillende meningen 
tussen generaties. Om die reden 
is het aspect leeftijd meegenomen 
wanneer het toekomstbeeld 
geschetst wordt. De respondenten 
zijn opgesplitst in drie 
leeftijdsgroepen:

Energietransitie: verandert het klimaat 
en waardoor komt dit?  

De achtergrond van energietransitie is 
klimaatverandering. Hiervoor gebruiken wij 
een vraagstelling die voortkwam uit een het 
onderzoek naar de energietransitie van het 
Sociaal Cultureel Planbureau uitgevoerd in 
2019 (Scholte et al., 2020).

De resultaten van dit onderzoek komen 
overeen met onze monitor, wat betekent dat 
er een stabiel beeld te zien is. De meeste 
respondenten (zie figuur 7) denken dat het 
klimaat aan het veranderen is en dat dat 
voor een klein deel (25% respondenten) of 
grotendeels (57% respondenten) door de 
mens komt. Van de andere respondenten 
ziet 1% geen verandering in het klimaat. 

Ook denkt 6% van de respondenten dat het 
klimaat misschien is veranderd, maar dat 
daarvoor onvoldoende bewijs is. De 
volgende 7% denkt dat het klimaat wel is 
veranderd maar dat dit niet door de mens 
komt. Van de respondenten geeft 4% aan 
deze vraag niet te kunnen beantwoorden. 

�

Jongeren lijken meer te 
twijfelen over invloed van 
menselijk handelen op klimaat

Jongere respondenten twijfelen 
meer over menselijk handelen als 
grote oorzaak van 
klimaatverandering. Bij de groep 
van 18 tot 35 denkt 54% dat 
klimaatverandering grotendeels 
door de mens komt. Bij de twee 
oudere groepen is dit 
respectievelijk 57% en 58%. Ook 
in de andere categorieën tekent dit 
beeld zich af en is het verschil 
significant . Dit laat zien dat 
jongeren in dit onderzoek minder 
vaak denken dat 
klimaatverandering door de mens 
komt (in vergelijking met de 
oudere respondenten). 

De connectie tussen 
klimaatverandering en 
energietransitie

In de monitor is ook gekeken naar 
de mogelijke connectie tussen 
klimaatverandering en 
energietransitie. We hebben 
hiervoor allereerst twee vragen 
met de mogelijke belangen van 
de energietransitie voor 
klimaatverandering: 

Hoe belangrijk vindt u het dat er zuinig 
wordt omgegaan met energie om 
klimaatverandering tegen te gaan?

Hoe belangrijk vindt u het dat er een 
omschakeling plaatsvindt van kolen, olie en 
gas naar groene energie (zoals zon- en 
windenergie) om klimaatverandering 
tegen te gaan?

Figuur 7: Wat denken de respondenten over klimaatverandering? 

   χ2 (10, N = 2012) = 34,076, p<0,01. 45
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Energietransitie: de spelers

In de monitor is de respondenten 
gevraagd welke spelers zij als 
belangrijk zien bij het nemen van 
beslissingen binnen de 
energietransitie. We legden de 
respondenten een vraag voor over 
verschillende groepen in de 
maatschappij en de invloed die zij 
hebben op het gebruik van 
energie in Nederland, op een 
schaal van 1 (minst invloedrijk) tot 
10 (meest invloedrijk). De 
volgorde die hier sterk uit naar 
voren komt is: 

Er zijn enkele aanmerkende verschllen 
tussen leeftijdsgroepen te benoemen. 
Over de gehele linie geven jongere 
mensen alle spelers een lagere score 
(gemiddelde score  6,7) dan de twee 
oudere groepen (beiden gemiddeld 6,9).
Daarom controleren we bij de verschillen 
tussen de leeftijdsgroepen voor deze 
individuele responsstijl. 

Na deze correctie komt het volgende 
beeld naar voren. De respondenten in de 
oudste leeftijdsgroep van 55+ verschillen 
vooral sterk van mening over de 
invloedrijkheid de regering. Zij zien de 
regering als veel invloedrijker dan de 
jongere twee groepen dit doen. Dit 
verschil is significant . Deze oudste groep 
legt dan juist significant minder invloed bij 
de gemeente  en mensen zoals zij zelf .

1. regering (gemiddelde score 7,6). 

2. industrie (gemiddelde score 7,5)
 
3. transportsector 
(gemiddelde score 7,3) 

4.milieubeweging 
(gemiddelde score 6,6)

5. lokale overheid (i.e. gemeente)
(gemiddelde score 6,4)

6. de persoon zelf 
(gemiddelde score 5,7). 

  F(2,2009) = 7,652, p<0,01
  F(2,2009) = 3,954, p=0,02
  F(2,2009) = 9,339, p<0,01

10
11
12
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In figuur 8 zijn de resultaten bij 
beide stellingen te zien. Op de 
eerste stelling over het belang van 
zuinig omgaan met energie om 
klimaatverandering tegen te gaan 
geven de respondenten een 
gemiddelde score van 7,1 
(op een schaal van 1 tot 10). 
Hier geeft 56% een 8 of hoger op 
deze stelling wat betekent dat ze 
zuinig omgaan met energie als 
een belangrijk iets zien om 
klimaatverandering tegen te gaan.

Opvallend is dat het gemiddelde 
antwoord bij de stelling over het 
overstappen op groene energie
lager ligt, namelijk 6,9 (op een 
schaal van 1 tot 10). Hier geldt dat 
52% van de respondenten een 8 
of hoger geeft op belang van deze 
stelling. Het verschil tussen het 
gemiddelde antwoord op de beide 
stellingen is significant. Dit 
betekent dat de respondenten op 
dit moment een groter belang zien 
in het zuinig omgaan met energie 
dan in het overstappen naar 
groene energie om 
klimaatverandering tegen te gaan.  

Het verschil tussen de leeftijdsgroepen

Voor zowel het zuinig omgaan met energie als het 
overstappen op groene stroom liggen de 
gemiddelde scores van de jongste groep lager dan 
de gemiddelde scores van de twee oudere 
groepen. 

1% van de respondenten geeft aan deze vraag niet te kunnen beantwoorden. 

Figuur 8: Het belang van energiebesparing en het belangrijk van 
overstappen volgens de respondenten

Dit op basis van een paired samples t-test. Gemiddelde score op de stelling dat er zuinig wordt omgegaan met energie om 
klimaatverandering tegen te gaan (M = 7,14, SD = 2,66) is lager dan de gemiddelde score op de stelling dat er een omschakeling 
plaatsvindt van kolen, olie en gas naar groene energie (zoals zon- en windenergie) om klimaatverandering tegen te gaan 
(M = 6,92, SD = 2,66). Dit verschil is significant (t(1954) = 6,31, p < 0,01) 47
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Waterstof en de energietransitie

Kijkend naar de toekomst zijn de 
respondenten redelijk positief over 
hoe belangrijk waterstof is voor de 
energietransitie. De stelling 
‘Waterstof is een belangrijke 
technologie voor de 
energietransitie’ scoort een 6,8 uit 
10. Voor 73% van deze 
respondenten is de score een 6 of 
hoger. Wel geeft 21% van de 
respondenten aan deze vraag niet 
te kunnen beantwoorden. 

Interessant is om te zien dat het 
juist mensen uit de oudere 
groepen zijn die waterstof als 
belangrijk inschatten. Bij de groep 
van 18 tot 35 jaar oud scoort deze 
stelling een 6,2. Voor twee 
groepen daarboven is dit 
respectievelijk een 6,8 en een 7,1 
en dit is een significant verschil . 

Dit aanmerkelijke verschil geeft 
aan dat het een uitdaging is om de 
jongere generatie mee te nemen 
in het debat rond 
waterstoftechnologie.

De waterstoftoekomst van wonen 
en vervoer

Twee belangrijke gebieden waarin 
waterstoftechnologie voor burgers 
zichtbaar kan worden in de 
samenleving zijn woningen en 
personenvervoer. In de monitor is eerst 
gevraagd naar het belang van 
aardgasvrij wonen en fossielvrij vervoer 
(dat wil zeggen, zonder diesel of 
benzine). Onze respondenten zien iets 
meer belang in fossielvrij vervoer 
(gemiddelde score 4,4 op een schaal 
van 1 tot 7) dan in aardgasvrij wonen 
(gemiddelde score van 4,2). 

Alleen op het gebied van aardgasvrij 
wonen verschillen de drie 
leeftijdsgroepen significant van mening. 
Het gemiddeld gegeven antwoord per 
leeftijdsgroep:

�

F2, 1589) = 21,113, p<0,01
F(2,1932) = 11,938, p<0,01

De groep van 18 tot 35 schat het 
belang hiervan het hoogst in 
(gemiddelde score van 4,5 op een 
schaal van 1 tot 7) 

De groep van 36 tot 54 scoort dit lager 
(gemiddelde score van 4,2 op een 
schaal van 1 tot 7)

De groep van 55+ geeft hier gemiddeld 
de laagste score op (gemiddelde score 
van 4,0 op een schaal van 1 tot 7).

De respondenten schatten het belang 
van waterstof als hoog in toen zij 
hiernaar werden gevraagd (waarbij 
15% aangaf geen antwoord te weten 
op deze vraag). Op een schaal van 1 
tot 10 wordt het belang van waterstof 
voor het fossielvrij maken van vervoer 
gemiddeld ingeschat met een 7,7. Voor 
het aardgasvrij maken van woningen is 
dit een 7,2. In beide gevallen zijn het 
vooral de oudere respondenten die het 
belang van waterstof voor de energie-
transitie hoger inschatten. 
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Conclusie



Deze eerste EnTranCe 
waterstofmonitor geeft een beeld van 
het draagvlak voor deze nieuwe 
technologie. Het is de vraag hoe het 
maatschappelijk debat rond waterstof 
zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Wat weten mensen van waterstof? 

Mensen hoeven niet altijd objectieve 
kennis over een energiedrager te 
hebben om de energiedrager te 
gebruiken. De bestuurder van een 
auto hoeft immers ook niet te weten 
wat benzine precies is. Bij een 
complexe en nieuwe technologie kan 
het toch belangrijk zijn om het 
kennisniveau in de gaten te houden, 
zeker wanneer dit mogelijk invloed 
heeft op politieke keuzes. In dit 
rapport is aandacht geweest voor de 
feiten over waterstof en de 
verschillende soorten waterstof (grijs, 
blauw en groen). De kennis hierover 
is op dit moment nog laag; betere 
informatievoorziening kan dus een 
punt van aandacht zijn. Vooral 
wanneer het gaat om gevaren 
(“waterstof is giftig”), is het 
verspreiden van objectieve kennis 
belangrijk. 

Conclusie

�

Waterstoftechnologie is ook nog niet zeer 
bekend, want een aanzienlijk deel van de 
respondenten heeft hier nog nooit van 
gehoord. In Nederland worden diverse 
waterstofprojecten ontwikkeld. De kennis 
over deze projecten is het grootst bij de 
respondenten uit de provincie Groningen. 
Wanneer mensen denken aan 
waterstofprojecten komt vooral de bus die 
rijdt op waterstof naar voren.

Wat vinden mensen van waterstof?

Wanneer mensen iets niet kennen, hebben 
zij hier ook nog geen mening over gevormd. 
Bij een doorbraak van een technologie 
kunnen eerder gevormde meningen cruciaal 
zijn voor de acceptatie. Hoewel de 
ontwikkeling van waterstof nu nog in een 
vroeg stadium zit keken we naar de op dit 
moment gevormde houding ten opzichte 
van waterstoftechnologie. Hier zien we dat 
de associatie met duurzaamheid en groene 
stroom belangrijk kan worden. Deze 
associatie is namelijk hoger dan wanneer 
we vragen naar CO2 afvangen (i.e. blauwe 
waterstof). Hoe het debat hierover zich zal 
ontwikkelen, kan invloed hebben op deze 
associaties. Ook de associaties die mensen 
hebben met de kosten van waterstof kunnen 
hierbij een belangrijke rol gaan spelen.  

Voor consumententoepassingen 
worden al meerdere projecten 
ontwikkeld (zie kader Groene 
Waterstof Booster). We keken naar 
de acceptatie van verschillende 
toepassingen. Een belangrijke 
uitkomst hier is dat mensen die meer 
bekend zijn met waterstof positiever 
zijn over CV-ketels met 
waterstoftechnologie in de eigen 
woning dan mensen mensen die 
minder bekend zijn met waterstof. 
Voor toepassingen van 
waterstoftechnologie in woningen is 
het dus belangrijk om de technologie 
goed te introduceren en bekendheid 
hiermee te verhogen. 

Wat is de toekomst van waterstof?

De introductie van 
waterstoftechnologie kan niet los 
gezien worden van de energietransitie 
en klimaatverandering. Over het 
algemeen zien burgers op dit moment 
vooral het belang van fossielvrij 
vervoer, dit gaat boven aardgasvrij 
wonen. Bij fossielvrij vervoer krijgt 
waterstof ook een grotere rol 
toegekend. De bekendheid van 
bussen die rijden op waterstof laat 
zien dat de bekendheid van waterstof 
op dit moment vooral in de 
mobiliteitsvraagstukken van 
energietransitie zit. 
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We signaleren dat jongeren minder belang 
hechten aan de twee pijlers van de 
energietransitie: zuinig omgaan met energie 
en overstappen op groene stroom. Daarbij 
zijn jongeren minder overtuigd van het 
belang van waterstof voor de 
energietransitie. Wel schatten zij het belang 
van aardgasvrij wonen juist hoger in. In de 
communicatie is het daarom ook een punt 
van aandacht om jongeren niet te vergeten 
en ook uit te nodigen voor het 
maatschappelijk debat.
 
Als laatst noteren wij dat het voor burgers 
op dit moment zo is dat zij de regering en 
industrie als de bepalende spelers in het 
debat zien. Gemeenten en de persoon zelf 
worden als het minst invloedrijk gezien. 
Wanneer men de burger wil betrekken bij de 
ontwikkeling van waterstoftechnologie zal 
aandacht moeten zijn voor hoe de lokale 
gemeenschap kan aansluiten bij de 
energietransitie. 

De ontwikkeling van waterstoftechnologie 
omvat vele technologische, juridische, 
economische en sociale vraagstukken. Het 
monitoren van het draagvlak is een 
startpunt om de mening van burgers goed 
hoorbaar te maken binnen organisaties en 
nieuwe projecten. Dit rapport kan dan ook 
gezien worden als een startpunt voor debat.
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Methodologische 
verantwoording
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In dit hoofdstuk staat een korte 
methodologische verantwoording 
van de totstandkoming van deze 
monitor. 

Vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld op 
basis van bestaande literatuur 
rond waterstoftechnologie en 
draagvlak voor de energietransitie. 
Ook zijn verschillende experts 
betrokken geweest bij het 
opstellen en beoordelen van de 
vragen. Respondenten hadden bij 
alle vragen de mogelijkheid om 
“weet ik niet” aan te merken. De 
vragenlijst bestond uit vier 
blokken. 

Methodologische 
verantwoording

�

1. Houding: klimaatverandering, 
energietransitie.
  
In dit blok is gevraagd naar bewustzijn van 
klimaatverandering. Hierbij is de 
vraagstelling van Scholte et al. (2020) 
gevolgd. Verder bestond dit blok uit de 
urgentie van verschillende aspecten van de 
energietransitie en de invloed van 
verschillende partijen. Deze vragen zijn 
gerelateerd aan de vragenlijsten van Bögel 
et al.(2018), Scholte et al.(2020) en Vringer 
en Carabain (2019). Vragen rond urgentie 
en invloed werden gemeten op een 
10-puntsschaal. Ook zijn twee vragen 
toegevoegd over aardgasvrij wonen en 
fossielvrij vervoer op basis van Scholte et 
al.(2020) gemeten op een 7-puntsschaal.

2. Kennis van waterstoftechnologie

Dit blok is ontwikkeld in samenwerking met 
experts op het gebied van 
waterstoftechnologie en op basis van de 
kennisvragen ontwikkeld in de academische 
literatuur (Schmoyer et al., 2010). De 
kennisvragen bestonden uit vijf juist-onjuist 
vragen en drie meerkeuzevragen. 
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3. Bekendheid 
waterstoftechnologie

In dit blok zijn vragen gesteld rond 
de bekendheid met 
waterstoftechnologie in het 
algemeen en voor specifieke 
domeinen. Deze domeinen waren: 
de verwarming van huizen; auto’s; 
openbaar vervoer; bedrijfsleven en 
transport. Deze vragen zijn 
allemaal gesteld op een 
5-puntsschaal. De vragen zijn 
opgesteld op basis van de studie 
van Bögel et al.(2018). Ook is hier 
met open vragen de bekendheid 
van waterstofprojecten 
uitgevraagd.

4. Houding ten opzichte van 
waterstoftechnologie en 
toepassingen

In dit blok zijn de houding ten 
opzichte van verschillende 
thema’s rond waterstoftechnologie 
uitgevraagd en het belang van 
waterstoftechnologie in de 
energietransitie. Deze vragen zijn 
zelf ontwikkeld op basis van de 
consultatie met experts en 
gemeten op een 10-puntsschaal.

De vragenlijst werd afgesloten met vier 
vragen rond vier mogelijke toepassingen 
van waterstoftechnologie. Deze vragen 
werden gesteld op een 5-puntsschaal en 
zijn tot stand gekomen op basis van vragen 
van Scholte et al.(2020), Schmoyer et al. 
(2010) en consultatie met experts op het 
gebied van waterstoftechnologie. 

Respondenten

De vragenlijst is uitgezet bij leden van een 
grootschalig ISO-26362-gecerfiticeerd 
onderzoekspanel in augustus 2020. De 
steekproef bestond uit Nederlanders van 18 
jaar en ouder, waarbij één persoon per 
huishouden is ondervraagd. Het totaal 
aantal ingevulde vragenlijsten bedroeg 
2012. Van de respondenten was 988 
personen man en 1024 personen vrouw. 
Leeftijd is gemeten in 7 categorieën van 10 
jaar. Van het totaal aan opleidingsniveaus is 
27,3% hogeropgeleid (HBO / HTS / HEAO / 
WO). Iedere provincie is vertegenwoordigd 
naar het aantal inwoners per provincie. 
Zeeland werd vertegenwoordigd door het 
minst aantal personen (51) en Zuid-Holland 
door het meest aantal personen (434).  
Deze data zijn vervolgens gewogen op 
leeftijd, geslacht en provincie om de 
representativiteit voor de Nederlandse 
bevolking te waarborgen.
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