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waterstof dat met duurzaam opgewekte energie uit zon, wind of 

waterkracht wordt opgewekt. “Japan is daarin al ver gevorderd. De 

Olympische Spelen van 2020 zullen zij volledig met waterstof van 

energie voorzien; zowel de gebouwde omgeving als het transport.”

Keten voor groene waterstof bouwen

Zowel Bijkerk als Van Wijk zien ook voor Nederland goede kansen 

om de gebouwde omgeving met waterstof te verduurzamen. “Wij 

hebben een hele ruime, fijnmazige aardgasinfrastructuur die we 

bijna zonder aanpassingen voor waterstof kunnen gebruiken. We 

hebben alleen enige tijd nodig om alle technieken te vervolmaken”, 

zegt Bijkerk. “Daarnaast moeten we zo snel mogelijk bouwen aan 

een keten waarmee we groene waterstof produceren en kunnen 

leveren”, vindt Van Wijk.

 

Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Maar dat 

waterstof een cruciale rol gaat vervullen, daar zijn alle deskundi

gen het over eens. Juist omdat waterstof een energiedrager is die 

je – in tegenstelling tot groene elektriciteit – eenvoudig en goed

koop kunt opslaan. Onze huidige gasinfrastructuur bezit hiervoor 

voldoende opslagcapaciteit. Zo kun je woningen en gebouwen ook 

in de nachten, op windstille dagen of in de winter van voldoende 

duurzame energie voorzien. 

Ondermijning van draagvlak

Als de overheid in de wijkgerichte aanpak uitsluitend allelectric 

of voor warmtenetten kiest, maakt ze onze energievoorziening 

onnodig duur, vindt professor Van Wijk. Dat ondermijnt het draag

vlak bij de inwoners. “We kunnen bijvoorbeeld goedkoper slimme 

combinaties maken van elektrische warmtepompen, waarbij water
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De energietransitie  
zonder waterstof 
gaat mislukken

TVVL waarschuwt gemeenten en provincies voor onomkeerbare keuzes

Zonder groene waterstof is het niet mogelijk 
om een betaalbare CO2-neutrale gebouwde 
omgeving te creëren. Een eenzijdige keuze 
voor all-electric zorgt onherroepelijk voor 
een te zware belasting van netwerken, tenzij 
we onevenredig hoge investeringen in de 
elek trische infrastructuur doen. Bovendien 
is het via all-electric onmogelijk om energie 

Bij TVVL zijn ruim 1.000 technisch adviseurs, installateurs, 

wetenschappelijke onderzoekers, architecten, leveran

ciers en technische eindgebruikers aangesloten, evenals 

500 bedrijven uit de technische branches. De adviseurs en 

specialisten die lid zijn van TVVL worden steeds vaker door 

overheden gevraagd om te helpen bij het opstellen van de 

wijkgerichte aanpak. De overheden gevraagd om te helpen 

bij het opstellen van de wijkgerichte aanpak. De overheden 

nijgen daarbij naar keuzes die uitgaan van één specifieke 

energiedrager. Maar de presentaties tijdens het Smart 

Cities Event maken duidelijk dat het niet mogelijk is om 

in wijken met maar één energiedrager een CO2neutrale 

omgeving te creëren.

Geen technieken uitsluiten

“We hebben alle duurzame energiedragers nodig: groene 

stroom, duurzame warmte én groene waterstof”, zei Marco 

Bijkerk, manager innovatieve technieken bij Remeha 

tijdens de bijeenkomst van TVVL op 9 januari jongstleden. 

“We hebben niet de luxe om bepaalde technieken uit te 

sluiten.” Zijn verhaal werd onderschreven door professor 

Ad van Wijk van de TU Delft. Wereldwijd ziet hij een dui

delijke tendens om over te stappen op groene waterstof, 

Figuur 1: Een toekomstbeeld uit de presentatie van Marco Bijkerk van Remeha, waarbij bestaande netwerken 

worden gebruikt voor de nieuwe energievoorziening met waterstof.

gedurende seizoenen op te slaan. Waterstof is de enige 
groene energiedrager die energieopslag langer dan een 
week op grote schaal mogelijk maakt. Dat zijn de belang-
rijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit begin 
dit jaar gehouden het Smart Cities Event van TVVL.
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stof cvketels voor de piekbelasting worden ingezet. Bovendien is 

een conversie van ons aardgassysteem naar een waterstofsysteem 

relatief eenvoudig en veel goedkoper dan verzwaring van ons elektri

citeitsnet. En opslag van waterstof is bovendien ook veel goedkoper 

dan opslag van elektriciteit”, zegt Van Wijk. De kostprijs van groene 

elektriciteit gaat volgens hem snel omlaag waardoor ook groene 

waterstof snel goedkoper wordt. In 2030, zo is de verwachting, zijn 

er al gelijkwaardige prijzen van groene waterstof ten opzichte van 

blauwe waterstof uit (geïmporteerd) aardgas. Groene waterstof 

wordt gemaakt uit water en duurzame elektriciteit uit (offshore) 

windmolens of zonnepanelen, zonder CO2emissies. Blauwe 

waterstof is waterstof uit aardgas, waarbij CO2 wordt afgevangen 

en opgeborgen in lege gasvelden. Ten slotte wordt grijze waterstof 

geproduceerd uit aardgas, waarbij de CO2 de lucht ingaat. Wel zal 

Nederland fors moeten investeren in grootschalige opwekking van 

waterstof op zee door wind of in de woestijn door de zon.  

Figuur 2: Japan is al ver gevor-

derd met het produceren van 

groene waterstof, gemaakt van 

duurzaam opgewekte energie 

uit zon, wind of waterkracht. Dit 

met het oog op de Olympische 

Spelen van 2020, die in Tokyo 

worden gehouden.

TVVL start Waterstof Community

Om deze stappen te kunnen realiseren, is samenwerking 

essentieel. TVVL heeft hiervoor de Waterstof Community 

ingericht op haar nieuwe online kennisplatform TVVL 

Connect (www.tvvlconnect.nl).  

Binnen deze community kunnen professionals meepraten 

over de ontwikkelingen rondom waterstof, kennis met 

elkaar delen en samenwerken aan het verder ontwikkelen 

en uitdragen van de benodigde kennis.

In deze editie geeft ook TVVLvoorzitter Henk Willem 

van Dorp zijn mening over de waterstofeconomie. Het 

hoofdinterview met Van Dorp is te lezen vanaf pagina 10. 

Daarnaast is vanaf pagina 19 een uitgebreid en inhoudelijk 

verslag over de waterstofreis, die TVVL heeft gemaakt naar 

Duitsland.

Hoe komen we van het aardgas af met behoud van bestaande 

CVinstallaties? Stichting MOED gaat samen met Woonstichting 

Tiwos, ondernemers Durocan en TubeInsight en kennisinstituut ISSO 

in een praktijkonderzoek op zoek naar een valide antwoord hierop. 

 

Voor nieuwbouwprojecten zijn vervangende technieken uitstekend 

in te passen, maar voor bestaande bouw wordt dit problematischer. 

Installateurs hebben te maken met randvoorwaarden van de 

bestaande bouw. Dit zijn bijvoorbeeld gebrekkige isolatie, te 

kleine radiatoren, ontbreken van vloerverwarming, gebrekkige 

ventilatiesystemen. Het is vaak financieel en bouwtechnisch niet 

goed mogelijk om deze randvoorwaarden aan te passen. 

In dit project worden twee ondernemers uitgedaagd om zo goed 

mogelijk de nieuwe installatie in te passen in de woning met de 

    ONDERZOEK NAAR AARDGASVRIJ  
ALTERNATIEF VOOR BESTAANDE CV

bestaande installatie met zo min mogelijk aanpassingen. Dit 

betekent dat de CVketel wordt ingeruild voor het alternatieve 

verwarmingssysteem. De radiatoren, leidingwerk en ventilatie 

blijven daarbij intact. Het doel van dit project is om te onderzoeken 

welke oplossingen er nog meer zijn dan rigoureus een woning aan te 

pakken.

 

Metingen

Woonstichting Tiwos heeft een drietal soortgelijke appartementen 

in Tilburg beschikbaar gesteld. Per woning realiseert elk van de 

twee ondernemers een alternatieve CVinstallatie om van het gas 

af te komen. Een derde woning met een conventionele combiketel 

dient als referentiewoning. Stichting MOED verzorgt hierbij de 

coördinatie en ISSO verricht metingen in samenwerking met de 

Helicon opleiding Energie & Water. Zij verrichten in elke woning 

metingen op het gebied van comfort en elektrisch energiegebruik.

Het project loopt tot eind februari 2019. De resultaten worden  

gepubliceerd in april 2019.


