
Alternatieven 
voor H2
HOE MAKEN WE WATERSTOF OVERBODIG 
ALS ONDERSTEUNING VOOR 
ELEKTRIFICATIE
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ONZE learning journey
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Waterstof verbranden in huizen? JA DAG! Elektrificatie is 10x zo 
efficiënt als waterstof. 

Ja, maar dan vergeet je de systeemkosten! Die zijn 
juist bij waterstof zoveel lager dan bij elektrificatie!

Laten we samen de functies van 
waterstof op een rijtje zetten en kijken 

hoe we waterstof overbodig kunnen 
krijgen

Geen aardgas meer? 
Doe mij maar waterstof!

Dat valt wel mee. Als je goed isoleert en slim stuurt, dan is het 
gevolg van zonPV, elektrische auto’s en elektrisch koken 

dominant. Dan ben je voor 60% van de huizen klaar!

Dat isoleren wordt wel spannend in die 30jaar! En 
wat dan met die andere 40%?

Eigenlijk 
mijn idee



Hoe maken we waterstof overbodig als 
ondersteuning voor elektrificatie
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Stap 1 – Wat is de waarde van waterstof bij het ondersteunen van elektrificatie?

Stap 2 – Wat zijn de alternatieven?

Stap 3 – Kunnen we kwalitatief / kwantitatief de afweging onderbouwen? 
Wanneer wel/niet? 

Ja! Bij stap 3 wil ik gaan rekenen! 
Wordt veel te weinig gedaan!

Vandaag richten we ons op 
stappen 1 en 2



Kleinere binnen 
installatie

Stap 1 - Wat is de waarde van waterstof?
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Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

Huiseigenaar OverheidDSO+TSO

Wie ziet nog andere waardes 
van H2 in de ondersteuning van 

elektrificatie
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Elektrificatie zorgt voor een grotere binnen installatie tov een gas cv 
ketel. Dit komt voornamelijk door het boiler/buffervat. In sommige 
huizen is dit geen probleem, maar in sommige huizen leidt deze 
inpassing tot het verlies van waardevolle ruimte.

Nuancering

Boilers zijn er in verschillende formaten en kunnen bijvoorbeeld ook 
aan de wand gehangen worden. Tevens zou je de warmwatervraag 
kunnen reduceren met een WTW op de doucheafvoer (~30-70% 
vraag reductie). Tevens nemen een WP-unit én een cv ketel ook veel 
ruimte in.

Doorstroom douche met batterijen

Een 6L/min douche verbruikt 13kWth. Met een WTW zou je dit 
kunnen reduceren 4-9kWth. Een Tesla Powerwall van 7kWe / 
13kWh kost nu 6k€ en is 15cm diep (bij 0.7x1.2m). Door daling in 
batterij kosten (90% in afgelopen 10jaar), is het reëel dat dit <3k€ 
zal kosten in 2030. Daar kun je dan 1.5-3uur mee douchen.

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Hoewel warmtepompen met een grondboring kunnen is een 
buitenunit vaak meer betaalbaar of überhaupt als enige een 
mogelijkheid. Waterstof kan ervoor zorgen dat je een kleinere of 
geen buitenunit nodig hebt. 

Nuancering

Veel woningen hebben wel voldoende ruimte in bijv een voortuin of 
op het dak voor een buitenunit. 
Voor airco’s lijkt dit probleem er niet te zijn en in 2019 had al 5% 
van NL huishoudens een airco en met 30% jaar op jaar groei kan dit 
op 30% uitkomen in 2025.

Verdere vraagreductie met isolatie

Reduceren tot bijv <70kWh/m2 kan ervoor zorgen dat je met een 
(binnen) ventilatiewarmtepomp (~4kWth) uit kunt. Of voor grotere 
woningen dat je een dubbele (gestapelde) warmtepomp nodig 
hebt (>7kWth).

Warmtebatterij

TNO ontwikkelt een ‘vriezer / koelkast formaat’ warmtebatterij, 
waarmee je’voor ‘2 wkn douche warmte’ kunt opslaan. Deze buffer 
zou, naast douchewater, ook kunnen dienen als piek leverancier, 
waardoor je met een kleinere warmtepomp af kunt. Nadeel is wel 
dat je een extra binnen installatie hebt (kosten en footprint).

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Een warmtepomp heeft de voorkeur om je huis continue op 
temperatuur te houden en dus is weinig warmteverlies een 
voorwaarde. Hierbij is het breed gedragen dat je warmtevraag naar 
<70kWh/m2 middels isolatie moet (voor 120m2 is dat 950Nm3/jr
met inc 5GJ/jr tapwater betekent dat 1130Nm3/jr). Waterstof kan 
ervoor zorgen dat je naar minder strenge isolatienormen toe hoeft 
waardoor je de komende 30jaar veel kosten kunt besparen.

Nuancering

(hopelijk heeft Mark veel inzichten in kosten vs warmtevraag/m2 
voor ons om dit te kwantificeren)

?

…

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Omdat een warmtepomp slechter presteert bij lagere temperaturen 
(lagere COP) en je dan ook de hoogste warmtevraag hebt, zul je bij 
een 80% dekkingsgraad (hybride) een warmtepomp nodig hebben 
met bijv slechts 50% van het vermogen. Je kunt daardoor af met 
‘slechts 1kWe’ ipv 3kWe bij een grotere WP en een slechtere COP.

Nuancering

Huishoudens hebben al netverzwaring nodig voor elektrisch koken 
en een elektrische auto. Mogelijk heeft Albert scherper wat de 
additionele impact is van een warmtepomp.

Flexibele warmtepompen icm sterke isolatie

Een warmtepomp welke je kunt sturen op basis van je overige 
verbruik zoals elektrische auto en koken kan ervoor zorgen dat 
iedereen binnen zijn huidige 35A (8kWe) of 3x25A (17kWe) 
aansluiting blijft.

Warmtebatterij

(Eerder besproken)

Piek verschuiving met batterijen

Een batterij kan de piek van koken eenvoudig opvangen en mogelijk 
het laden van een elektrisch auto ‘uitvlakken’.

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Het elektriciteitsnet moet worden uitgelegd op de elektriciteitsvraag 
op de koude dagen met veel vraag met een lage COP (wanneer 
soms zelfs de weerstandselementen met een COP=1 aanslaan). Deze 
koude golven kunnen eenvoudig een week duren. Hybride WP 
kunnen dan overstappen op H2 waardoor het net niet overbelast 
raakt.

Nuancering

Niet een oplossing, maar wel een instrument: in Belgie hanteren ze 
nu nettarieven die wisselen per maand op basis van je maximale 
verbruik (15min aaneengesloten). Daardoor voorkom je dus 
socialisatie van de netkosten en stuur je mensen hierin slimmer te 
zijn.

Flexibele warmtepompen icm sterke isolatie

(Eerder besproken)

Warmtebatterij

(Eerder besproken)

Lange termijn E-opslag op lokaal niveau

Indien innovatie continueert, zou je ook week/maand opslag van 
elektriciteit lokaal kunnen neerzetten, waardoor je alleen lokaal 
netten hoeft te versterken.

Eindelijk! Het 
systeemniveau!

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Kleinere binnen 
installatie

Kleinere/ geen 
buiteninstallatie

Minder sterke 
isolatie nodig

Kleinere 
netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Hoewel zon en wind natuurlijk super zijn, waait de zon niet altijd. Je 
moet daardoor back-up centrales neerzetten voor elektriciteit 
productie. In 2018 was er een koudegolf waarin er 24uur lang 
120GW aan gasvraag was voor de gebouwde omgeving. Dat terwijl 
er nu ~24GWe aan opwekvermogen staat in NL. H2 voorkomt het 
bijbouwen van extra centrales tgv ‘must run’ warmtepompen.

Nuancering

Flexibele warmtepompen icm sterke isolatie

(Eerder besproken)

Warmtebatterij

(Eerder besproken)

Lange termijn E-opslag op lokaal niveau

(Eerder besproken)

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO

Comfort verlies acceptatie

Je kunt als maatschappij accepteren dat je eens per 5 jaar warme 
truien aan moet doen en de thermostaat op 18grC staat.
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buiteninstallatie
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netaansluiting

Huiseigenaar

Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Er is een duidelijke doelstelling voor 2050: aardgasvrij in gebouwde 
omgeving. Tegelijkertijd zorgt de huidige wetgeving en de 
decentrale regie bij gemeenten ervoor dat er niet 1 landelijk project 
is, maar ~400 kleinere projecten. Zodra bekend is dat H2 kan en 
betaalbaar is, dan kun je iedereen overzetten op waterstof en per 
gemeente/wijk/woning kan dan vervolgens nog op warmte of 
volledige elektrificatie worden overgestapt. De overheid kan dan de 
WOZ+H2 tenders in de markt zetten en de benodigde 100-200PJ in 
10 jaar gebouwd hebben met 1-2GW WOZ per jaar vanaf ~2035. 
Met deze oplossing gaat iedereen van het aardgas af zonder in de 
kou te komen.

Nuancering

Regulering 

Verbieden nieuwe cv ketels in ~2030 en uitfaseren aardgasnetwerk 
tussen 2040 en 2050. Maatschappelijke gevolgen lastig te overzien.

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Beschrijving functie Alternatieven

Welk probleem lost het op?

Er is een deadline voor 2050, maar je wilt liever dat er nu wordt 
bewogen door woningeigenaren zodat zaken als infrastructuur en 
de arbeidsmarkt kunnen meegroeien met elektrificatie. Wanneer 
woningeigenaren handelingsperspectief krijgen dat hybride ‘ook 
genoeg’ is en daarmee dus ook minder vergaande isolatie, zal de 
drempel verlaagd worden voor woningeneigenaren om al eerder te 
starten. Je hebt tenslotte liever 2 woningen met 70% aardgasvraag 
reductie dan 1 woning volledig van het gas af. 

Nuancering

?

Garantie op 
behalen 

doelstelling voor 
2050

Laagdrempelig 
elektrificeren kan 

versnellen tov
wijkaanpak

Minder opslag en 
backup

Elektriciteits
centrales nodig

Minder 
netverzwaring 

nodig

OverheidDSO+TSO
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Mijn learning journey
Inzichten besproken met velen (buiten Eneco) en nog meer rapporten over gelezen. Hierbij het 
inzicht gekregen dat draagvlak van H2 vaak ontbreekt vanwege de volgende argumenten:

1. Betaalbaarheid – waterstof is 4x zo duur als aardgas dus dat kan niet uit (warmtenetwerken 
wel)

2. Niet efficiënt – je gebruikt de stroom slechts voor 60-70% ipv met een warmtepomp voor 
300%

3. Beschikbaarheid – er is niet genoeg duurzame waterstof dus die moet je daar inzetten waar 
geen alternatieven voorhanden zijn

4. Geen besparing - waterstof dwingt huishoudens / gebouw eigenaren niet tot energie 
besparende maatregelen zoals isolatie, waardoor de kans groot is dat je blijft vast zitten in 
huidige situatie: veel huizen met tocht, matige isolatie en slechte beglazing. 

5. Veiligheid – deze hoor je het minste, maar ik vermoed dat die nog meer aandacht zal krijgen 
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En dan ook dit soort plaatjes laten 
zien, met zo van ‘zie je wel?’
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H2 met laagste maatsch. kosten

MT/HT net met laagste maatsch. kosten

Verschil MT/HT en H2 <50€/ton

Startanalyse sept 2020 – Den Haag (exc groen gas)


