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RESULTAAT VAN GRONINGSE 
PROEF WATERSTOFTREIN

Begin 2020 heeft de provincie Groningen na een voorbereiding van anderhalf jaar met 
verschillende partners een haalbaarheidsonderzoek gedaan met een waterstof(batterij)
trein (op groene waterstof). In dit onderzoek, in de vorm van een pilot, is bekeken of een 
waterstoftrein  een volwaardig duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige dieseltrei-
nen.

De provincie Groningen ziet een belangrijke rol voor groene waterstof:
• Voor de vergroening van de chemie (grondstof).
• Als brandstof in de zware mobiliteit (bussen, treinen, 

vrachtwagens, scheepvaart en vliegtuigen).
• Als essentieel puzzelstuk in de energietransitie (opslag, transport).
• Hieruit ontstaan ook nieuwe economische kansen en werkgelegenheid.

Pilot
De testritten zijn gedurende twee weken 's nachts uitgevoerd met een personentrein die 
rijdt op groene waterstof, op het traject tussen Groningen en Leeuwarden. Tijdens de 
testen reed de trein met een gewone snelheid een aantal keer - zonder passagiers - af-
wisselend als snel- en stoptrein tussen de stations Groningen en Leeuwarden. Met deze 
testritten is praktijkervaring opgedaan met het rijden op waterstof. Dit was de eerste 
keer dat er in Nederland een trein op waterstof reed. De vier hoofddoelen richtten zich 
op het aanvragen van een ontheffing (toestemming) voor de test, de testritten, het tank-
proces en de pers- en publieksdag. Onderzocht is onder andere het rijden met de trein, 
het brandstofverbruik en het tanken.



Testtrein
De testtrein op waterstof is van het bedrijf Alstom, die in Duitsland ook al voor testen op het 
Duitse spoor is gebruikt en daar nu al op een aantal plekken in de reguliere dienstregeling 
rijdt.

Conclusie
Met deze eerste testritten is bewezen dat er zero emissie treinen zijn die nu al in Noord-
Nederland kunnen rijden. De gestelde doelen in het onderzoek zijn behaald en de algemene 
conclusie is dat de waterstoftrein een volwaardig alternatief kan zijn voor de huidige diesel-
treinen.

De proef was een belangrijke stap en tegelijk ook nog maar de eerste stap. De resultaten 
zijn vertaald voor alle Groningse spoorlijnen, zodat we ook voor die lijnen weten dat de wa-
terstoftrein de dienstregeling haalt. Dit kan door deze praktijktestresultaten te combineren 
met een simulatiemodel. De volgende stappen zijn het regelen van de financiële middelen 
en goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) voor de eerste water-
stoftreinen in een reguliere dienstregeling. De eerste verwachte mogelijkheid daarvoor zijn 
de treinen die in 2025 gaan rijden tussen Veendam en Stadskanaal. Dit betekent dat de 
aanbesteding van de waterstoftreinen in 2021 gehouden moet worden.  

Samenwerking
De provincie Groningen, ProRail en Arriva hebben als doel om de treinen in Noord-Nederland 
zero emissie (zonder uitstoot) te laten rijden. De waterstof(batterij)trein is een mogelijkheid 
om dit te doen zonder dure investeringen in storingsgevoelige bovenleidingen. Bovendien 
zijn deze zero emissie treinen stiller dan de huidige dieseltreinen. Slim en groen dus! De 
provincie Groningen (als opdrachtgever) voert deze testritten samen uit met ProRail (me-
de-initiatiefnemer en beheerder infrastructuur spoor), Arriva (vervoerder), Engie (leveran-
cier groene waterstof en tankinstallatie) en Alstom (leverancier waterstoftrein) en DEKRA 
(onafhankelijke testorganisatie).



DE TESTONTHEFFING

DOEL  

Het krijgen van de ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) om te 
mogen rijden met een waterstoftrein op het spoor in Noord-Nederland. Van belang voor 
deze pilot en ook voor het vervolg.

UITKOMST 

De enige waterstoftrein die voor de pilot in aanmerking kwam is de Coradia iLint, een ze-
ro-emissie pre-serie ontwikkeld door de firma Alstom. Deze trein rijdt sinds september 2018 
in de dienstregeling in Duitsland en is daar getoetst en heeft een indienststellingvergunning. 
Dit is niet voldoende om ook op het Nederlandse spoor te mogen rijden. Daarom heeft 
DEKRA Rail hiervoor een beoordelingsplan geschreven. 

Toelichting
DEKRA Rail is door de provincie Groningen aangesteld als onafhankelijke testorganisatie 
en veiligheidsdeskundige. De provincie Groningen heeft daarbij gekozen voor het testen 
zonder inbouw van het huidige beveiligingssysteem ATB, omdat de optie met inbouw ATB 
grote meerkosten en doorlooptijd met zich meebracht. Met de keuze voor testen zonder 
ATB inbouw is het nog steeds goed mogelijk om de genoemde doelstellingen voor de pilot 
te realiseren.

CONCLUSIE TESTONTHEFFING

Op basis van alle informatie die voor dit plan verzameld is en is ingediend bij IL&T, heeft IL&T 
uiteindelijk de ontheffing afgegeven. Daarmee is het doel voor de testontheffing gehaald. 
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DE TESTRITTEN

DOEL 

In meerdere nachten (gedurende twee weken) testen van de rijkarakteristieken van de wa-
terstoftrein op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. De testen vonden plaats zonder 
passagiers. Zowel de stop- als de sneltreindienstregeling zijn meerdere keren getest. Samen 
met de al verzamelde informatie uit Duitsland kunnen we - via simulaties - een goed beeld 
krijgen van de mogelijkheden op alle spoorlijnen in Noord-Nederland.

UITKOMST

Het testprogramma is met de volgende subdoelen uitgebreid om de testdoelen te kunnen 
halen:
❶ Sleeptest GTW DMU - Coradia iLint
❷ Correcte detectie (28/29 februari 2020) 
❸ Voertuigstabiliteit met betrekking tot spoorstaafinbouwhelling (ontsporingsrisico)
❹ Haalbaarheid huidige dienstregelingen* 
❺ Omgevingsgeluid in een vergelijkend meetonderzoek GTW DMU - Coradia iLint

* In de projectgroep is subdoelstelling 4, de haalbaarheid van de huidige dienstregeling, explicieter omschreven 
als het halen van 5 geslaagde sneltreinritten en 5 stoptreinritten tussen Leeuwarden en Groningen en tussen 
Groningen en Leeuwarden. Dus in totaal 20 ritten.

  

GTW-iLint 
sleepgereed
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Uitkomsten sleeptest, correcte detectie en voertuigstabiliteit
Na aankomst uit Duitsland is op station Leeuwarden gelijk een sleeptest uitgevoerd. De 
koppeling met een GTW trein van Arriva verliep prima (zie figuur 2), waarmee is aange-
toond dat deze treinen indien nodig de waterstoftrein kunnen wegslepen. Vervolgens is in 
de eerste testnacht (28 op 29 februari) met een lage snelheid van maximaal 40 km/u getest 
of de waterstoftrein overal goed gedetecteerd wordt en alle spoorbomen bij overwegen 
dichtgaan. En er is gemeten hoe de voertuigstabiliteit onder meer bij wissels is. 

Conclusie sleeptest, correcte detectie en voertuigstabiliteit (subdoelen 1 
t/m 3)
De sleeptest en eerste testnacht voor de detectie en voertuigstabiliteit zijn succesvol verlo-
pen en alles is akkoord bevonden om te kunnen starten met de echte testritten. 

Uitkomsten simulatie rijgedrag
De resultaten uit de simulatie van Alstom tonen aan dat de trein stipt volgens de bestaande 
dienstregeling kan rijden. Vanuit interpretatie van de meting van de voertuigstabiliteit blijkt 
dat de iLint een snelheid van 140 km/u kan halen. 

Uitkomsten echt gereden ritten
• Uit de gegevens heeft het Prestatie Analyse Bureau  van ProRail de afwijking van 

de waterstoftrein ten opzichte van de geplande dienstregelingstijden vergeleken. 
• De sneltreindienstregeling tussen Groningen - Leeuwarden is goed 

haalbaar. De vertraging bleef beperkt tot maximaal +2 minuten op 
tussenstations, met twee uitzonderingen door externe oorzaken 
(een rood sein en een vertraagde andere trein in Groningen). 

• Ook bij de stoptreinen was de dienstregeling goed te rijden en bleek de maximale 
afwijking (halverwege de rit bij Buitenpost) van die dienstregeling +2 minuten. 
Op het eindstation is deze vertraging vervolgens weer goedgemaakt. 

• Ook tijdens de ritten blijkt een maximale snelheid van 140 km/u 
haalbaar. De aangegeven snelheid in de cabine is dan 145 km/u.

Toelichting op deze verschillen
• De extra speling overdag is nodig voor het kruisen in Feanwâlden en Zuidhorn 

en dat was in de testritten niet toegestaan. De dienstregeling die gereden 
is met de testtrein is scherper dan de dienstregeling van de GTW.

• In de richting van Groningen naar Leeuwarden hebben de testritten bij Vierverlaten 
met 60 km/u in plaats van de normale 100 km/u door het wissel gereden.
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Conclusie rijgedrag (subdoel 4)
De waterstoftrein is in staat om de normale dienstregeling van de huidige dieseltreinen 
(snel- en stoptreinen) te halen. 

Uitkomsten geluid 
DEKRA Rail heeft bij Zuidhorn metingen uitgevoerd in de avond en nacht om objectief 
het verschil in omgevingsgeluid te kunnen vaststellen. De beschrijving van de meting en 
de resultaten zijn vastgelegd in het rapport "geluidmetingen vergelijking GTW-DMU ver-
sus Coradia iLint prototype' met kenmerk DR/20/190550/005, versie 1.0, d.d. 18 maart 
2020.

Uitgedrukt in het overall dB(A) geluidniveau blijkt dat de iLint globaal 2 tot 3 dB(A) stiller is 
dan de huidige dieseltrein. Dit bij een snelheid tussen 80 en 110 km/h. (opmerking: deze 
meetresultaten zijn bepaald uit een beperkt aantal treinpassages). Een verschil van 2 tot 3 
dB(A) is door het menselijk oor waarneembaar. Een verlaging van 3 dB(A) is een halvering 
van de huidige geluidsintensiteit. 

Alstom heeft zelf ook een geluidsmeting door een officieel meetinstituut laten uitvoeren. 
Hierbij is de waterstoftrein qua geluid vergeleken met de laatste versie van de Coradia 
LINT 54 (de dieselmotor aangedreven versie). Deze meting is gedaan op onder andere 7,5 
meter afstand van het spoor en had vergelijkbare resultaten. 

Conclusie geluid (subdoel 5)
Samenvattend zorgt de waterstoftrein al voor een aanzienlijke vermindering van geluid bij 
stilstand, acceleratie en op maximale snelheid, in vergelijking met vergelijkbare dieseltrei-
nen. Daarnaast heeft Alstom nog enkele mogelijkheden om de geluidsemissies voor de 
toekomstige treinen nog eens met 2 tot 3 dB(A) te verminderen. 

CONCLUSIE TESTRITTEN

Op basis van de uitkomsten van de vijf subdoelen is de algehele conclusie dat het doel 
voor de testritten succesvol behaald is.
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HET TANKPROCES

DOEL 

Het testen van het tankproces met groene waterstof, zowel in de praktijk als met een 
simulatiemodel. Hiervoor is het tankproces in Nederland gelijk aan dat in Duitsland en 
stond er een tijdelijke tankinstallatie in Leeuwarden. Met de uitkomsten van deze testen 
krijgen we inzicht in de invloed van het tanken op de dienstregeling. Onderdeel van dit 
doel is ook om het waterstofverbruik tijdens de testritten te testen.

UITKOMST

Voor de test is in de provincie Groningen groene (duurzame) waterstof lokaal geprodu-
ceerd via elektrolyse met gebruik van hernieuwbare elektrische energie (Nederlandse 
Garantie van Oorsprong). Dit was de eerste keer ooit dat een waterstoftrein is voorzien 
van hernieuwbare waterstof. Hiermee is een emissievrije oplossing (vanaf de bron tot het 
eindverbruik) in de praktijk gebracht.

ENGIE heeft het tanken van de waterstoftrein zes keer uitgevoerd. Het tanken bleek in 
de praktijk aanzienlijk sneller te gaan dan vooraf voorzien in de gemaakte simulaties. 

CONCLUSIE TANKPROCES

Het tanken met waterstof is veilig uit te voeren. Het testen van het tankproces toont aan 
dat het vullen van de tanks met een mobiele tankinstallatie mogelijk is op basis van het 
drukverschil tussen de waterstof trailer en de trein, zonder gebruik van een compressor. 
Met meer voorbereidingstijd had andere apparatuur kunnen worden toegepast en was 
een hogere vuldruk en waarschijnlijk kortere vultijd mogelijk geweest. De nieuwe treinen 
kunnen met een nieuw en permanent vulstation in ongeveer 15 minuten worden bijge-
vuld. Gedurende de test is er door de trein circa 225 km per nacht gereden. Elke test-
nacht werd het H2-verbruik gemeten. Met een volle tank kon de trein ongeveer 1.000 
km rijden.
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PERS- EN PUBLIEKSDAG

DOEL 

Het organiseren van één of twee pers- en publieksdagen tijdens de testperiode op het 
station in Groningen. Om bekendheid te geven aan deze zero-emissie oplossing.

UITKOMST

Op zaterdag 7 maart is een pers- en publieksdag georganiseerd op station Groningen. 
Op een zaterdagmiddag is het voor het publiek makkelijker om langs te komen dan op 
een doordeweekse werkdag. Na een persmoment (waar onder andere minister Van 
Veldhoven bij aanwezig was) kon het publiek de trein van binnen en buiten te bekijken. 
Hiervan is gretig gebruik gemaakt. De hele middag was er aanloop bij de trein.
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Foto's pers- en publieksdag door Stefan Verkerk (ProRail)12



Conclusie pers- en publieksdag
Met het organiseren van de pers- en publieksdag op 7 maart is ook het vierde doel van de 
proef met de waterstoftrein succesvol uitgevoerd. 

ALGEHELE CONCLUSIE

In het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Groningen
is een haalbaarheidsonderzoek gestart met als doel te onderzoeken of een
waterstoftrein een volwaardig duurzaam alternatief kan zijn voor het huidige
dieselmaterieel.

De hiervoor geformuleerde testdoelen zijn alle behaald en de algehele conclusie is dat de 
waterstoftrein een volwaardig alternatief kan zijn voor het dieselmaterieel.
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