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Zonne-energie dat aardoppervlak bereikt:        ~3.000.000 EJ/yr

Energiegebruik voor fotosynthese:       ~4,400 EJ/yr

Windenergie aan aardoppervlak:                               ~7,700 EJ/yr

CIJFERS OVER ENERGIEBRONNEN VAN NU EN STRAKS

Wereld primair energieverbruik in 2015:                         572 EJ/yr

Schatting primair energieverbruik in 2100:                 >1000 EJ/yr

Cumulatief fossiel verbruik tot 2016:          ~19,000 EJ

Totaal bewezen fossiele reserves:              ~40,000 EJ

Schatting totale fossiele reserves:            ~210,000 EJ

Sources: Ringsmuth et al. 2016; IEA World Key Energy Statistics 2017; Shell Sky 2018; the Shift Project; BP, 2017
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CIJFERS IN PERSPECTIEF

› Schatting totale reserves fossiele energie is 7% van jaarlijkse hoeveelheid zonne-energie die het 

aardoppervlak bereikt: 210.000/3.000.000 x 100% = 7%

› Schatting totale reserves fossiele energie is ca. 50x de jaarlijkse hoeveelheid zonne-energie die gebruikt

wordt voor fotosynthese: 210.000/4.400 ≈ 50

› Fossiele energie stamt vooral uit “Carboon” (tijdvak van 60 mln jaar, 360-300 mln jaar geleden). Stel

“echt ontstaan” gedurende 1 mln jaar dan 0,005% (0,2 EJ/jr) van jaarlijkse fotosynthese opgeslagen: 

(210.000/1.000.000)/4.400 x 100% ≈ 0,005%

› Huidige stiuatie benutting fotosynthese / biomassa

› 50 EJ biomassa voor energie (50/4.400 x 100% = 1%)

› 320 EJ totaal gebruik biomassa voor energie, hout en voedsel (320/4.400 x 100% = 7%)

› 600 EJ totaal menselijke “toe-eigening” (600/4.400 x 100% = 14%)

› De jaarlijkse hoeveelheid zonne-energie die het aardoppervlak bereikt is ca. 5.000 keer groter dan het 

huidige primaire energieverbruik wereldwijd: (3.000.000/600 = 5.000)
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DE POTENTIE VAN (GROENE) WATERSTOF

2H2O +         →  2H2 + O2

› Extra middel, naast elektriciteit, om wind- en zonne-energie in te passen en te benutten

› Variabel aanbod vereist vraagsturing en opslag voor hoge penetratiegraad

› Lang niet alles is (eenvoudig) te elektrificeren: technisch, praktisch (kosten) en infrastructuur

› Vervanging aardolie voor chemie vereist sowieso moleculen

› Potentieel zon en wind veel groter dan uiteindelijke vraag naar elektriciteit

› Alternatief voor waterstof is op ‘duurzame’ biomassa gebaseerde energiedragers!

water hernieuwbare 

energie

waterstof zuurstof
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SYSTEEMROL WATERSTOF (INTEGRAAL PERSPECTIEF)
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SNELHEID EN MAATVOERING NOG NIET DUIDELIJK
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Source: TNO 2020 M10971, July 2020
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SNELHEID EN MAATVOERING NOG NIET DUIDELIJK
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Source: IEA Energy Technology Perspectives 2020
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WATERSTOF IN HET KLIMAATAKKOORD

Sector Doel (Wat?) Aanpak (Hoe?)

Gebouwde 

omgeving

Voor 2030 duidelijk hebben hoe waterstof kan

bijdragen aan het realiseren van het doel voor

2050, mogelijk voor gebouwen en wijken die 

moeilijk op een andere wijze te verduurzamen zijn

Ruimte creëren in wet- en regelgeving en in 

wijkgerichte aanpakken voor pilots en demo’s in de 

komende jaren

Mobiliteit en 

transport

• In 2025 50 tankstations, 15.000 brandstofcel-

auto’s en 3000 zware voertuigen; mogelijk

300.000 auto’s in 2030

• Bijdrage waterstof aan tenminste 150 

emissievrije binnenvaartschepen in 2030

• Convenant stimulering waterstofmobiliteit met 

stakeholders

• Fiscale stimulering en aanwending EU fondsen

• Overheid als launching customer; Duurzaam

inkopen door zowel Rijk als decentrale overheden

• Nul-emissie zones voor stadslogistiek in 30-40 

grootste gemeenten

• Bestuursakkoord Zero-Emissie Busvervoer

• Green Deal zeevaart, Binnenvaart en havens 

… … …
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OPTIES 
VOOR INZET 
VAN WATERSTOF 
VOOR WARMTE 
IN BESTAANDE BOUW
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› Waterstof geen doel maar middel

› Doel “korte termijn” is CO2-reductie;          

liefst zo snel en betaalbaar mogelijk

› Als andere opties tekort schieten:

› All-electric: vereiste isolatie

› Warmtenet: infra en duurzame warmtebronnen

› Groen gas: potentieel (biomassa!)

› Doel langere termijn is fossielvrij
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ROL KOOLSTOFARME WATERSTOF O.B.V. AARDGAS? 

› Productie waterstof door omzetting aardgas met stoom, en afvang en opslag van CO2 (CCS):

CH4 + 2H2O → 4H2 +CO2

› Decarbonisatie aardgas voor inzet / koolstofarme inzet aardgas:

› Kan bijdragen aan tijdig bereiken CO2 reductie doelen korte termijn (2030)

› Snel groot volume mogelijk wat conversie infrastructuur kan vergemakkelijken

› Geeft perspectief voor ontwikkeling van eindgebruikstoepassingen

› (Op termijn) import waterstof i.p.v. aardgas (decarbonisatie (na)bij de bron)
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WATERSTOF VOOR WARMTE IN DE BESTAANDE BOUW
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Gunstige aspecten:

› Distributie-infrastructuur (grotendeels) aanwezig

› Iedereen kan isoleren op eigen snelheid

› Beperkte aanpassingen in woning

› Ketel en gasfornuis

› Check/aanpassen leidingwerk

› Vervangen gasmeter?

› Open houden van alternatieven:

› Transitie via bijmengen (ook groen gas)

› Transitie via “blauwe” waterstof

› Gedeeltelijke elektrificatie mogelijk

› All-electric blijft optie

Aandachtspunten:

› Veiligheid

› Voorzieningzekerheid waterstof

› Lokale productie en opslag (groen)

› Aanvoer van centraal

› Kosten waterstof

› Regelgeving
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AARDGASPRIJS EN WATERSTOF EQUIVALENTE PRIJS 
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Conversiefactoren

› 3,6 GJ/MWh

› 28,4 m3/GJ



Text 100%

WATERSTOF IS:

› Secundaire energiedrager, geen bron

› Moet worden geproduceerd, net als …

› Gasvormige brandstof en industrieel gas

› Kleinste molecuul

› Veel lichter dan lucht

› Licht ontvlambaar, hoge verbrandingssnelheid

› Hoge vlamtemperatuur (ca. 300°C > aardgas)

› Bevat geen koolstof (geen CO2 of CO)

› Kleurloos en geurloos

› Niet giftig of carcinogeen

› Niet corrosief

› Minimaal broeikaseffect

Hydrogen
H2

H
Hydrogen

1.00794

1

Proton

Electron
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WATERSTOF VOOR WARMTE IN DE BESTAANDE BOUW

› Nog veel uit te zoeken en te leren (zie bv. stappenplan Netbeheer Nederland)
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WATERSTOF VOOR WARMTE IN DE BESTAANDE BOUW

Pilots waterstof voor warmte in de gebouwde omgeving:

› <2010 Ameland – pilot bijmengen waterstof tot 20%

› 2019 Rozenburg – testen CV-ketels op 100% waterstof

› 2020 Uithoorn – testen ombouw 14 woningen

› 2021 Hoogeveen – 80 woningen op waterstof (fase 1)

› 2022 Lochem – 10-15 woningen op waterstof

› 2025 Stad aan ‘t Haringvliet – dorp op waterstof

› …

Waterstofnetwerk bij Green Village (TU Delft):

- Ervaring opdoen

- Testen

- Opleiding en training

Gasdistributie netwerk is 

geschikt voor waterstof:

- Geen ‘show-stoppers’

- Odorisatie

- Gasmeters

Project Ameland: geen effect bijmengen 

tot 20 vol% waterstof bij aardgas op 

pijpleidingmaterialen en apparatuur.

Testen van verwarmingsketels op 

waterstof (in ketelhuis gebouw met 

appartementen in Rozenburg)
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CONCLUSIES EN BOODSCHAPPEN WATERSTOF ALGEMEEN

› Waterstof staat niet op zichzelf maar is integraal onderdeel van “de bronnendiscussie”: 

› Altijd en maximaal: vermijden energiegebruik en energie zo efficiënt mogelijk gebruiken

› Maar daarna: hoeveel zon, wind, biomassa, CCS, geothermie, nucleair, …?

› Diverse waterstofparadoxen: 

› Zonder waterstof geen fossielvrije energievoorziening, maar graag wel zo min mogelijk waterstof.

› Water-elektrolyse in essentie duurzame energietechnologie maar vereist gecontroleerde uitrol om nationale

toename van CO2 emissies in e-sector te voorkomen (in EU geldt ETS: stijging leidt tot toename CO2-prijs!)

› Decarbonisatie aardgas kan ontwikkeling (groene) waterstof ondersteunen, kan tot snelle CO2-reductie leiden,

maar betekent toename gebruik aardgas en vergt CCS
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CONCLUSIES EN BOODSCHAPPEN SPECIFIEK H2 IN GO

› Waterstof in de bestaande gebouwde omgeving:

› niet uitsluiten; biedt een reële en flexibele optie om CO2-emissie te verminderen;

› vereist zorgvuldigheid; voorlopig vooral onderzoek doen en ervaring opdoen;

› betekent in ieder geval niet ‘nu nog niets doen’ of ‘niet isoleren’;

› waarschijnlijk niet grootschalig voor 2030, maar ook dan nog veel wijken te doen;

› sluit geen andere transitiepaden uit; energietransitie stopt niet in 2050.
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MEER INFORMATIE WATERSTOF IN DE BESTAANDE BOUW

› Meer informatie, o.a.:

› Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw: 

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/3/waterstof-als-alternatief-voor-aardgas/

› Kennisdossier Waterstof Expertise Centrum Warmte (ECW): 

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/kennis/factsheets/techniekfactsheets+energiebronnen/waterstof

/default.aspx

› Stedin projecten: https://stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/waterstof

› Dossier Netbeheer Nederland: https://netbeheernederland.nl/dossiers/waterstof-56

› Stuk over veiligheid waterstof: http://nvvn.nl/hydrogen-is-safe-are-you/

› Programma met testwoningen in UK: https://www.dnvgl.com/oilgas/perspectives/testing-paves-the-

way-for-hydrogen-use-in-homes.html

› Algemene informatie besluitvormingsprocesen met overzichten beschikbare publicaties: ‘Innovatie in 

besluitvorming richting aardgasvrije wijken’: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/5/regierol-

gemeente-bepalend-in-de-transitie-naar-aardgasvrije-wijken/
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