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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport dat is opgezet aan de hand van het onderzoek naar het meest geschikte
type waterstofketel om binnen de waterstofwijk in Hoogeveen te gebruiken. De nadruk ligt hier op
de haalbaarheid van het gebruik van de Giacomini H2ydroGEM binnen deze wijk. Dit onderzoek is
opgezet en uitgevoerd voor Centre of Expertise Energy EnTranCe Groningen. Dit onderzoek is
uitgevoerd gedurende mijn afstudeerstage voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de
Hanzehogeschool Groningen. In dit rapport wordt besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd en
welke conclusies hieruit naar voren zijn gekomen. Aan de hand daarvan is een advies opgesteld
omtrent de te gebruiken waterstofketel, met de focus op de Giacomini H2ydroGEM.
Graag wil ik Tjerk Jansma, Bart ter Veer, Tineke van der Meij en Marjolein den Uijl bedanken voor de
ondersteuning gedurende dit onderzoek, en voor het verschaffen van de informatie die nodig is
geweest om dit rapport op te kunnen stellen. Ik wens u veel leesplezier toe!
Groningen, 25 januari 2021.

Managementsamenvatting
Centre of Expertise Energy EnTranCe is een kennis- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met
de energietransitie. Door middel van het onderzoeken, ontwikkelen en delen van kennis over alle
facetten van deze transitie is EnTranCe een belangrijke schakel geworden in de energietransitie
binnen Nederland. EnTranCe speelt als partner van het Hydrogreen consortium een belangrijke rol in
de ontwikkeling van het plan om een waterstofwijk in Hoogeveen te realiseren. Daarnaast is
EnTranCe ook bezig met het testen van een waterstofketel, de Giacomini H2ydroGEM.
Aan de hand van deze twee lopende projecten is de vraag opgekomen of het rendabel zou zijn om de
Giacomini H2ydroGEM binnen de waterstofwijk in Hoogeveen te gaan inpassen en gebruiken. De
hoofdvraag die hiervoor is opgesteld is: “Zou de Giacomini H2ydroGEM een geschikte ketel zijn om de
woningen binnen de op handen zijnde waterstofwijk in Hoogeveen te verwarmen?”.
Gedurende de diagnostische fase is er onderzocht welke informatie en kennis er nodig is om de vraag
te kunnen beantwoorden. Omdat er naast de H2ydroGEM nog twee andere types waterstofketels in
de markt in ontwikkeling zijn, namelijk een 100% waterstof verbrandingsketel en een waterstof
verbrandingsketel die ook op aardgas kan draaien, is er in deze fase gekeken naar de verschillende
aspecten die deze drie ketels van elkaar en van een aardgasketel doen onderscheiden. De
diagnostische fase is opgedeeld in twee delen: het product en de consument. Aan de hand van deze
twee onderwerpen zijn deelvragen opgesteld die gezamenlijk de nodige informatie hebben
opgeleverd.
Vanuit deze fase kwamen een aantal interessante punten naar voren. Niet op alle punten verschillen
de waterstofketels onderling van elkaar, maar op een aantal vlakken waren er toch zeker duidelijke
verschillen aanwezig. Zo zijn de drie types waterstofketels verschillend in de energie output die zij
kunnen leveren, hebben ze niet allemaal dezelfde impact op het leef comfort van de gebruikers,
hebben ze allen een andere impact op het milieu en verschillen ze ook nog eens in de
aanschafkosten.
Deze punten gaven een duidelijke richting aan de ontwerpfase van het onderzoek, waar onderzocht
moest worden welk type ketel het beste zou passen binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. Door de
uitkomsten van de diagnostische fase te analyseren aan de hand van de effecten hiervan op het
gebruik in de waterstofwijk en deze analyse naast het doel van de waterstofwijk te houden is er een
beste keteloptie naar voren gekomen.
Hier kwam uit dat het beste een 100% waterstof verbrandingsketel gebruikt kan worden in het
project van de waterstofwijk in Hoogeveen. Dit wordt hoofdzakelijk onderbouwd door het kunnen
matchen van de vermogensbenodigdheden binnen de wijk, het ontbreken van (negatieve) impact op
het leef comfort van de gebruiker en de relatief lage aanschafkosten van deze ketel. Daarnaast kwam
ook naar voren dat, hoewel de 100% waterstof verbrandingsketel hier de beste optie lijkt, er voor de
andere twee keteltypes ook zeker kansen kunnen liggen in de beginnende
waterstofverwarmingsmarkt.
Het advies wat hieruit naar voren is gekomen bestaat dan ook uit drie verschillende delen, waarbij
voor elk keteltype een eigen gebruikssituatie aanbevolen wordt.
In het geval van de waterstofwijk in Hoogeveen is het de beste optie om te gaan voor de 100%
waterstof verbrandingsketel. Op het moment van schrijven staat er al een tender uit waar potentiële
producenten zich op kunnen inschrijven. Daaruit zou door EnTranCe de beste optie gekozen moeten
worden, het bovenstaande advies in acht nemend. Wanneer een producent gekozen is, is het

belangrijk om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met zowel de producent als mogelijke installateurs.
Deze zullen namelijk indien nodig opgeleid moeten worden en bekend moeten zijn met de
installatieprocedure. Daarnaast geldt hetzelfde voor het kiezen en opleiden van
onderhoudsmonteurs, die bekend moeten raken met het onderhouden van dit nieuwe soort ketel.
Als laatste is het ook nog belangrijk om daarna de gemeente Hoogeveen van deze keuze in te lichten,
zodat deze de veiligheidsdiensten op de hoogte kunnen brengen van het specifiek te gebruiken
verwarmingselement. Dit kan in een geval van calamiteiten uiterst belangrijk zijn voor bijvoorbeeld
de brandweer, zodat die voor de situatie een juist protocol hebben.
Daarnaast kan er met het tweede advies antwoord gegeven worden op de centrale hoofdvraag van
het onderzoek, namelijk of de Giacomini H2ydroGEM een goede optie zou zijn om te gebruiken
binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. Het antwoord hier op in het kort is nee. Echter zijn er
gedurende het onderzoek wel enkele punten naar voren gekomen waaruit een andere interessante
markt bepaald kan worden juist voor dit type ketel.
Namelijk, de schadelijke uitstoot van deze ketel is nul. Waar alle types waterstofketel geen
koolstofdioxide (CO2) uitstoten, is de H2ydroGEM uniek omdat deze ook geen stikstofoxide (NOx)
uitstoot tijdens het gebruik. Stikstofoxide vormt in Nederland door depositie in bepaalde plaatsen
een groter probleem dan in andere plaatsen. Zo zorgt de stikstofoxide depositie in bepaalde natura2000 gebieden voor een afname in biodiversiteit. Het gebruik van deze ketel zou een groot hulpstuk
kunnen zijn om in de aangrenzende bewoonde omgeving van bepaalde gebieden de depositie
omlaag te kunnen brengen en biodiversiteit te kunnen behouden. In het geval van bestaande bouw
levert deze ketel op dit moment te weinig vermogen, echter is Giacomini bezig met de ontwikkeling
van een ketel die ook in deze situatie gebruikt zou kunnen worden. Om hier een duidelijk advies in te
kunnen geven zou er eerst onderzoek gedaan moeten worden naar deze situatie, en hoe deze ketel
hier zou kunnen helpen. Daarnaast zou er ook contact met Giacomini gehouden moeten worden
omtrent de ontwikkelingen van de nieuwe ketel.
Het laatste deel van het advies betreft het gebruik van de waterstof verbrandingsketel die ook op
aardgas draaien kan. In het geval dat deze ketel aardgas verbrandt, kan hier namelijk tot twintig
procent waterstof aan worden toegevoegd. Vervolgens zou de ketel in korte tijd naar waterstofketel
kunnen worden omgebouwd om zo 100% waterstof te kunnen gaan gebruiken. Op grote schaal is het
namelijk nog lang niet mogelijk om genoeg groene waterstof te produceren om waterstofketels van
energie te kunnen voorzien. Wanneer deze ketel gebruikt zou worden, kan het percentage waterstof
wat gebruikt wordt langzaamaan opgeschroefd worden tot twintig procent. Zo kunnen bepaalde
wijken en gemeenten alvast beginnen met verduurzamen, zonder eerst te moeten wachten tot de
waterstofproductie voldoende is om een gehele wijk meteen van energie te kunnen voorzien.
Wanneer de productie uiteindelijk genoeg is opgeschaald, kunnen de ketels dan gemakkelijk
omgebouwd worden. Hier zal echter eerst nader onderzoek moeten worden gedaan naar welke
gemeenten doelstellingen hebben die hier bij aansluiten.
Zo blijkt dat elk type waterstofketel zijn eigen voordeel heeft en in bepaalde situaties kan bijdragen
aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving. En hoewel het advies aan EnTranCe wat betreft
de Giacomini H2ydroGEM negatief is voor toepassing in de waterstofwijk Hoogeveen, zijn er zeker
andere markten waarin deze ketel de betere keuze zou kunnen zijn.
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1 Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van EnTranCe Centre of Expertise Energy Groningen.
EnTranCe is een kennis- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de energietransitie.
EnTranCe speelt als partner van het Hydrogreen consortium een belangrijke rol in de ontwikkeling
van het plan om een waterstofwijk in Hoogeveen te realiseren. Daarnaast is EnTranCe, als onderdeel
van het project Groene waterstof Booster, ook bezig met het testen van een waterstofketel, de
Giacomini H2ydroGEM.
Aan de hand van deze twee lopende projecten is de vraag opgekomen of het een rendabele
mogelijkheid zou zijn om de Giacomini H2ydroGEM binnen de waterstofwijk in Hoogeveen te gaan
inpassen en gebruiken. De hoofdvraag die is opgesteld om hier achter te komen is “Zou de Giacomini
H2ydroGEM een geschikte ketel zijn om de woningen binnen de op handen zijnde waterstofwijk in
Hoogeveen te verwarmen?”.
Om er achter te komen of deze ketel geschikt is om in deze situatie te worden gebruikt, moet ook
duidelijk worden of er niet andere soorten ketels beter zouden passen binnen dit project. Op het
moment zijn er namelijk drie verschillende soorten waterstofketels beschikbaar. Waar de ketel van
Giacomini de waterstof door middel van twee katalysatoren met omgevingslucht laat reageren, zijn
er ook ketels die de waterstof verbranden om zo het centrale verwarmingswater te verwarmen.
Binnen de waterstof verbrandingsketels zijn er nog twee soorten te onderscheiden. Namelijk een
ketel van Nefit-Bosch, die op zowel aardgas, als gedeeltelijk op aardgas en gedeeltelijk op waterstof,
als volledig op waterstof kan draaien, en een ketel die alleen op volledig waterstof kan draaien.
De hoofdvraag zal beantwoord worden door middel van een advies over de beste keteloptie om te
gebruiken binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. Hieruit zal direct duidelijk worden of de Giacomini
H2ydroGEM een geschikte ketel is om in deze situatie te gebruiken.
In dit adviesrapport zal duidelijk worden gemaakt welke aspecten meespelen in de keuze wat betreft
beste verwarmingsoptie voor de waterstofwijk in Hoogeveen. Daarnaast zal duidelijk worden waarin
de ketels van elkaar verschillen, kijkend naar de aspecten die zijn bepaald, om zo uiteindelijk de beste
keteloptie te kunnen bepalen in relatie tot de waterstofwijk in Hoogeveen.
Eerst zal in hoofdstuk 2 het probleem duidelijk worden geïdentificeerd en wordt de centrale
vraagstelling behandeld. Daarna komt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet en de methodische
verantwoording aan bod. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de diagnostische fase besproken,
waarbij er antwoord gegeven zal worden op de hier opgezette deelvragen. Dit mondt uit in de
aspecten waar de waterstofketels van elkaar verschillen. Aan de hand hiervan zal in hoofdstuk 5 een
analyse worden uitgevoerd waaruit de beste keteloptie voor de waterstofwijk in Hoogeveen naar
voren komt. Vervolgens zal in hoofdstuk 6 worden behandeld wat er nodig is om deze optie zo goed
mogelijk te kunnen implementeren binnen de situatie, en zal er aan de hand van een
implementatieplan duidelijk worden gemaakt wat er zou moeten gebeuren.
Als laatste zal er in hoofdstuk 7 kort het gehele onderzoek doorlopen worden, waarbij de meest
opvallende conclusies en aanbevelingen zullen worden opgenoemd.
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2 Probleemidentificatie en
centrale vraagstelling

Al jaren wordt duidelijker en duidelijker dat de manier waarop de wereldbevolking nu omgaat met de
aanwezige fossiele brandstoffen en andere natuurlijke middelen, enorme impact heeft op het leven
op aarde. Naast het feit dat fossiele brandstoffen almaar schaarser worden, heeft het gebruik
hiervan ook enorme gevolgen voor het milieu. Dit uit zich onder andere in de huidige klimaatcrisis
waar de opwarming van de aarde de boventoon voert.
Hierdoor is het duidelijk geworden dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie vervangen
moet worden door duurzame alternatieven. Overkoepelend heet dit de energietransitie. Omdat zoals
hierboven genoemd de verwarming van woningen voor een behoorlijk aandeel van de CO2 uitstoot
binnen Nederland zorgt, is het cruciaal om de huidige manier van verwarmen aan te pakken en te
vervangen met duurzame alternatieven. Momenteel (2021) is 91% van de woningen en
utiliteitsgebouwen binnen Nederland nog aangesloten op het aardgas netwerk (Natuur & Milieu,
2020).
Als er, zoals beschreven in het klimaatakkoord van Parijs (Rijksoverheid) een CO2 reductie behaald
moet worden van 95%, moet hier iets aan veranderen. De doelen van het huidige kabinet-Rutte III
zijn, gebaseerd op het klimaatakkoord, dat in 2050 alle huizen in Nederland van het aardgas af zijn.
Om deze doelstellingen haalbaar te kunnen maken zijn er natuurlijk manieren nodig om woningen op
een duurzame manier te verwarmen. Op het moment zijn er een aantal mogelijkheden om dit te
kunnen doen. Om een woning volledig duurzaam te verwarmen, lijken er op dit moment drie
realistische opties te zijn. Hiervan zijn er twee al daadwerkelijk in gebruik door consumenten.
Verwarming door middel van een warmtenet en door middel van een warmtepomp zijn op dit
moment de twee inzetbare, potentieel duurzame alternatieven voor het verwarmen van een woning.
Echter begint er ook een derde optie een realistisch alternatief te worden. Hoewel dit nog niet
dusdanig gebruikt wordt in de bebouwde omgeving, en het zich nog in de test-/ontwikkelfase
bevindt, zou verwarmen door middel van een waterstofketel ook een uitkomst kunnen bieden. Het
voordeel van een waterstofketel ten opzichte van de andere twee opties is namelijk dat deze in
essentie op dezelfde manier water verwarmd als een aardgasketel, en hierdoor ook geschikt is in
oudere, minder goed geïsoleerde woningen.
Om te onderzoeken of waterstof een goed bruikbaar alternatief is om woningen mee te verwarmen
is er een plan opgezet om in Hoogeveen een waterstofwijk te realiseren. Het doel van de gemeente
Hoogeveen is om een wijk te (ver)bouwen die in plaats van aardgas verwarmd wordt door waterstof.
Dit is in Nederland nog niet eerder gedaan en is daarom ook een compleet nieuw concept. EnTranCe
is erg nauw betrokken bij de opzet van dit plan. Daarnaast is EnTranCe ook bezig met het testen van
een specifiek type waterstofketel, namelijk de Giacomini H2ydroGEM. Hieruit kwam binnen EnTranCe
een vraag naar voren die bijna direct vertaald is in het doel van dit onderzoek, namelijk of het een
9

rendabele mogelijkheid zou zijn om de waterstofketel van Giacomini te gaan gebruiken binnen de
waterstofwijk in Hoogeveen.
De ketel van Giacomini is echter niet het enige type waterstofketel dat op het moment een
mogelijkheid zou kunnen zijn. Er zijn namelijk nog twee soorten die zich iets onderscheiden van de
H2ydroGEM. De focus in dit onderzoek zal dan ook liggen op waterstofketels. En dan met name op
de verschillen tussen een aantal types ketel, om zo te kunnen bepalen wat voor soort waterstofketel
de beste optie zou zijn om te gaan gebruiken binnen de waterstofwijk.
2.1. Oriëntatie
Het is ontzettend belangrijk om het juiste soort verwarmingselement te kiezen. Vanuit de oriëntatie
en diagnose in het onderzoeksplan is duidelijk geworden dat er meerdere mogelijkheden zijn om
door middel van waterstof woningen te verwarmen. Er zijn op dit moment drie verschillende opties
die toepasbaar zijn wat betreft waterstofketels, waarvan er in de basis twee duidelijk verschillen in
de manier waarop ze werken. De eerste optie is een ketel van Giacomini, die door middel van
katalysatoren waterstof met lucht laat reageren, zonder ontbranding (Giacomini S.P.A., sd).
Daarnaast is er ook nog een waterstofketel die te vergelijken valt met een aardgasketel in de manier
waarop deze werkt, namelijk door middel van verbranding (verder gerefereerd naar als Bekaert
ketel) (Remeha, sd). Binnen de waterstof verbrandingsketels valt nog een extra onderscheid te
maken tussen een ketel die enkel op honderd procent waterstof draait, en nog een ander soort ketel.
Deze laatste optie draait zowel volledig op aardgas, als op aardgas dat tot twintig procent
bijgemengd kan worden met waterstof, als volledig op waterstof (Legius, 2020), (Straver, 2020). Dit
laatste type wordt geproduceerd door Nefit-Bosch.
Kort gezegd betreft dit een onderzoek naar de juiste waterstofverwarmingsoptie voor
waterstofwijken. Met een advies aan EnTranCe over de haalbaarheid van de Giacomini H2ydroGEM
binnen de waterstofwijk Hoogeveen.
Als afbakening zal er gekeken worden naar de voor- en nadelen van verschillende soorten ketels in
een huiselijke situatie. Waarbij onder andere kosten, gebruiksgemak en impact op het milieu zwaar
zullen meewegen. Hierbij wordt gewerkt vanuit de situatie dat de nodige brandstof aanwezig is
binnen de woning.
2.2. Centrale vraag- en doelstelling
Om het probleem te kunnen onderzoeken is er een centrale vraag voor zowel het gehele onderzoek
als voor de diagnostische fase opgezet. De centrale onderzoeksvraag is “Zou de Giacomini
H2ydroGEM een geschikte ketel zijn om de woningen binnen de op handen zijnde waterstofwijk in
Hoogeveen te verwarmen?”. Om deze te kunnen beantwoorden moet er eerst kennis over de ketel
van Giacomini en de twee concurrerende types opgedaan worden. Dit gebeurt aan de hand van de
opgezette hoofdvraag voor de diagnostische fase, namelijk “Welke waterstofketels zijn geschikt om
woningen mee te verwarmen en in welke aspecten onderscheiden deze zich van elkaar met
betrekking tot het belang van de consument?”
De externe doelstelling van het gehele onderzoek komt neer op de oplossing van het algemene
probleem, de praktische relevantie. In dit geval is het externe doel om erachter te komen of de
Giacomini H2ydroGEM een geschikte ketel is om woningen in de waterstofwijk Hoogeveen mee te
gaan verwarmen.
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Het interne doel van het diagnostische onderzoek is het opleveren van beschrijvende kennis en
informatie, die nodig is om te kunnen oordelen of het gebruik van de Giacomini H2ydroGEM een
goede mogelijkheid is om de woningen in de waterstofwijk in Hoogeveen van warmte te voorzien.
Gedurende de diagnostische fase zal het behalen van de doelstellingen centraal staan. Vervolgens zal
dit verder gerealiseerd worden door aan de hand van een ontwerp- en verandergerichte fase een
antwoord te vinden op de centrale vraag. In het volgende hoofdstuk zullen aan de hand van
theorieën en modellen de drie onderzoeksfases worden doorlopen, waarbij er voor elke fase een
nieuwe hoofdvraag, en soms ook deelvragen zijn opgesteld. De informatie zal in de vorm van een
adviesrapport uiterlijk in februari 2021 gepresenteerd worden aan EnTranCe.
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3 Onderzoeksopzet en
methodische
verantwoording
Om een duidelijk en onderbouwd antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van het gehele
onderzoek, is het opgedeeld in drie verschillende fases. De eerste fase die hierbij opgezet en
doorlopen is, is de diagnostische fase. Deze levert beschrijvende informatie op die nodig is om er
achter te komen of de ketel van Giacomini een goede optie is om te gaan gebruiken, of dat er beter
voor een ander type waterstofketel gekozen kan worden. Op het moment dat de kennis in de
diagnostische fase verzameld is moet er een oplossing ontworpen worden voor het centrale
onderzoeksprobleem. Dit gebeurt in de ontwerpfase van het onderzoek. Een oplossing in dit geval
betekent een keuze over welke ketel het beste gebruikt kan worden binnen de waterstofwijk.
Als laatste fase komt daarna de verandergerichte fase aan bod. Deze fase is bedoeld om uit te zoeken
wat er zou moeten gebeuren om de ontworpen oplossing te kunnen implementeren.
3.1.

Diagnostische fase

De hoofdvraag die opgesteld is voor deze fase van het onderzoek is “Welke waterstofketels zijn
geschikt om woningen mee te verwarmen en in welke aspecten onderscheiden deze zich van elkaar
met betrekking tot het belang van de consument?”.
Om deze vraag duidelijk te kunnen beantwoorden is er aan de hand van verschillende theorieën en
modellen een conceptueel model opgezet. In dit model komen alle onderwerpen naar voren die
vanuit de theorieën belangrijk zijn gebleken voor de hoofdvraag van deze fase van het onderzoek.
Direct vanuit het conceptuele model zijn de deelvragen opgesteld aan de hand waarvan de
hoofdvraag beantwoord kan worden. De belangrijkste theorieën en modellen waarop de deelvragen
in deze fase van het onderzoek zijn gebaseerd zijn de innovatietheorie van Rogers (Eelants,
Adoptiemodel Rogers, 2017), een (Maatschappelijke) Kosten-Baten analyse (MKBA informatie, sd) en
een model wat door Pascal Zoetbrood en Niels Götz is opgezet (Zoetbrood & Götz).
3.1.1. Conceptueel model
Zoals gezegd zijn het conceptuele model en de daaruit volgende deelvragen gebaseerd op het
theoretische kader. Vanuit het theoretische kader is vooral naar voren gekomen dat de meerwaarde
van een product zeer bepalend is voor de slagingskans van de implementatie van een innovatief
product. In dit geval gaat dat om onderscheidende technische aspecten van de ketel ten opzichte van
zijn concurrenten. Daar horen ook de onderscheidende factoren ten opzichte van een nul-situatie bij,
wat in dit geval een aardgasketel zal zijn. Deze zal dan ook onderzocht worden naast de
waterstofketels. Verder is een model van Zoetbrood en Götz (Zoetbrood & Götz) gebruikt voor de
basis van het conceptuele model. Bij elkaar komt dit neer op twee hoofdvertakkingen in het
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conceptuele model: Product en Consument. Vanuit hier is verder een conceptueel model uitgewerkt
(voor verdere onderbouwing en uitleg zie bijlage A Conceptualisering).
3.1.2. Deelvragen
Zoals gezegd komen vanuit het conceptuele model direct de deelvragen van de diagnostische fase
voort. Deze deelvragen hebben vanzelfsprekend een connectie met de twee hoofdonderwerpen.
Omdat de implementatie van een innovatie valt en staat met zowel een goed product als de
perceptie ervan door de consument, zijn deze twee hoofdpunten genomen waar op verder kon
worden gegaan.
Vanuit het eerste punt, product, zijn uiteindelijk elf verschillende deelvragen opgezet. Deze
deelvragen hebben betrekking op de verschillende waterstofketels en de aardgasketel. Hier wordt
onderzocht wat voor types waterstofketel er op dit moment allemaal beschikbaar zijn, hoe een
aardgasketel en de verschillende waterstofketels werken, in welke fase van de productlevenscyclus
de ketels zich bevinden en uit welke componenten de verschillende ketels zijn opgebouwd.
Daarnaast wordt er ook onderzocht wat de gemiddelde verwarmingscapaciteit is van de
verschillende ketels en of er wetten en regels binnen Nederland gelden die belangrijk zijn bij de
implementatie van de verschillende ketels. Als laatste wordt er in dit punt ook onderzocht of er
subsidies te verkrijgen zijn voor het installeren en gebruiken van de diverse ketels. Voor de volledige
deelvragen per onderwerp kan gekeken worden naar bijlage A Conceptualisering.
Vanuit het tweede punt, consument, zijn zeven verschillende deelvragen naar voren gekomen. De
deelvragen vanuit dit deel van het onderzoek hebben vooral betrekking op zaken die voor de
consument belangrijk zijn in het kiezen tussen de verschillende opties. Zo gaat het hier om de
aansluitmogelijkheden die op dit moment aanwezig zijn in de meeste woningen en of de
waterstofketels hier op aangesloten kunnen worden. Ook gaat worden onderzocht wat de
energiebehoefte van de woningen binnen de waterstofwijk in Hoogeveen gemiddeld is. Daarnaast
wordt er in dit onderdeel ook onderzocht in hoeverre de verschillende ketels impact hebben op
zowel het leef comfort van de gebruikers als het milieu en wordt daarbij ook onderzocht op wat voor
manieren de ketels gevaren zouden kunnen vormen voor de consument. Als laatste punt wordt in dit
onderdeel gekeken naar de aanschaf- en onderhoudskosten van de ketels en hoe deze zich onderling
van elkaar verhouden. Voor de volledige deelvragen per onderwerp kan gekeken worden naar bijlage
A Conceptualisering.
Gezamenlijk komt er zo een brede analyse naar voren waardoor er een onderscheid gemaakt kan
worden tussen de verschillende waterstofketels.
3.1.3. Onderzoeksmethoden
De opgezette deelvragen worden door middel van verschillende onderzoeksmethoden aangepakt.
Een groot deel van de vragen kan door middel van document- en literatuuronderzoek opgelost
worden. Echter zijn er daarnaast ook een aantal interviews en gesprekken nodig om de juiste
informatie te verzamelen.
In het geval van de deelvragen die gaan over het product zelf kan er van de vragen over
aardgasketels alles beantwoord worden door middel van deskresearch. Hierbij zijn verscheidene
documenten en literatuur te vinden die tezamen een duidelijk antwoord geven op de vragen die
gaan over aardgasgestookte ketels. Zo wordt er onder andere een onderzoek, gedaan door het
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) (Energieonderzoek Centrum Nederland, 2016), gebruikt
om informatie te vinden over het gebruik van aardgasketels binnen Nederland.
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Wat betreft informatie over de verschillende waterstofketels zal er ook deels gebruik gemaakt
worden van document- en literatuuronderzoek, maar zal er daarnaast ook gebruik gemaakt worden
van informatie die vrij is gekomen vanuit gesprekken en interviews. Zo zal er voor informatie over de
Giacomini H2ydroGEM een interview gehouden worden met Wim Gijbels (Business developer,
Giacomini).
Voor informatie over het type ketel van Nefit-Bosch zal er deels van deskresearch gebruik gemaakt
worden, maar ook van informatie vanuit gesprekken met Martine Straver (Marketing director, Bosch
Thermotechniek) en Joàn Teerling (Manager Research and Innovation, Bekaert).
Voor de 100% waterstof verbrandingsketel zal er vanuit gesprekken met Joàn Teerling en daaruit
voortkomende documenten antwoord kunnen worden gegeven op de bijbehorende deelvragen.
Voor de aardgasketel zal het dus enkel deskresearch zijn, maar voor de verschillende types
waterstofketel zal ook veldonderzoek worden toegepast. Voor de 100% waterstof verbrandingsketel
zal Bekaert gebruikt worden als merk, echter gaat het om het type waterstofketel (een uitgebreide
uitleg en onderbouwing van onderzoeksmethode is te vinden in bijlage B Onderzoeksontwerp).
Voor de deelvragen die gaan over het consument gedeelte van het onderzoek komt de verdeling
veldonderzoek-deskresearch ongeveer op hetzelfde neer. Informatie over aardgasketels is namelijk
voldoende online aanwezig. De deelvragen betreffende de aardgasketel zullen dus beantwoord
worden door middel van document- en literatuuronderzoek. De informatie betreffende de
waterstofketels zal deels ook uit de gesprekken en interviews met de bovengenoemde mensen
voortkomen. Er zal in ieder geval een interview worden afgenomen met Wim gijbels (Giacomini). Dit
is nodig om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de ketel van Giacomini. Deze informatie is
namelijk niet allemaal via documentatie te achterhalen. Daarnaast zal er tenminste één gesprek
worden gevoerd met Joàn Teerling (Bekaert) Dit is nodig om kennis te achterhalen over de werking
van beide types waterstof verbrandingsketels. Vanuit deze gesprekken zal ook aanvullende
informatie via documenten beschikbaar komen die gebruikt kan worden om de verschillende vragen
te beantwoorden. Een uitgebreide uitwerking van de verschillende onderzoeksmethoden per
deelvraag zijn te vinden in bijlage B Onderzoeksontwerp.
3.2.

Ontwerpgerichte fase

Wanneer er een antwoord is gevonden op de hoofdvraag van de diagnostische fase, moet er een
ontwerp worden opgezet voor het uiteindelijke advies. Aan de hand van de uitkomst van de
diagnostische fase is de hoofdvraag voor de ontwerpfase opgesteld. De vraag “Welke waterstofketel
is, kijkend naar de onderscheidende aspecten, de beste optie om te gaan gebruiken binnen de
waterstofwijk in Hoogeveen?” kan nu worden beantwoord.
Op dit moment is het namelijk duidelijk welke type ketels een kans maken om gebruikt te gaan
worden in de waterstofwijk in Hoogeveen en in welke aspecten deze van elkaar verschillen. In deze
fase wordt gekeken naar wat het effect van de drie opties zou zijn binnen het project in Hoogeveen.
Aan de hand hiervan kan een conclusie worden getrokken over welke ketel het beste gebruikt zou
kunnen worden. Er zullen hier alleen de aspecten in worden meegenomen waarin de waterstofketels
onderling van elkaar verschillen.
3.2.1. Deelvragen
Om een antwoord te kunnen vinden op de hoofdvraag van de ontwerpfase is deze in twee
deelvragen opgedeeld. Eerst moet er duidelijk gemaakt worden welk keteltype in welk aspect wat
voor effect heeft op het project, om daarna te kijken wat precies de doelen binnen het project zijn.
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Aan de hand van deze twee punten kan namelijk een duidelijk antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag van deze fase.
Om het beantwoorden van het eerste deel van deze fase duidelijk en overzichtelijk te houden is het
overbodig om voor elk aspect een losse deelvraag op te stellen. Er zouden in dat geval deelvragen uit
komen zoals “Wat is het effect van elk van de vier verschillende ketels op het project waterstofwijk
Hoogeveen als gekeken wordt naar de werking van de ketels?”, of “Wat is het effect van elk van de
vier verschillende ketels op het project waterstofwijk Hoogeveen als gekeken wordt naar de
gemiddelde verwarmingscapaciteit van deze ketels?”. Om dit echter compact en overzichtelijk te
houden, zal er aan de hand van een vergelijkingsmodel een antwoord worden gegeven op dit deel
van de ontwerpfase. De overkoepelende deelvraag hierbij is “Wat is het effect van de verschillende
waterstofketels op het project waterstofwijk Hoogeveen als gekeken wordt naar de onderling
onderscheidende factoren?”. Wanneer duidelijk is wat het effect van de verschillende ketels zou zijn
binnen de wijk, is het nodig om duidelijk te hebben wat het meest bij de doelen van het project in de
buurt komt om zo antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van de ontwerpfase. Hiervoor is de
vraag “Welke doelen worden belangrijk geacht om binnen het project waterstofwijk Hoogeveen te
halen en waar liggen binnen deze doelen de prioriteiten?” opgesteld. Door de antwoorden op beide
deelvragen naast elkaar te leggen kan er een eenduidig antwoord worden gegeven op de hoofdvraag
van de ontwerpfase.
3.2.2. Onderzoeksmethode
Het vergelijkingsmodel wat gebruikt gaat worden om de vraag “Wat is het effect van de verschillende
waterstofketels op het project waterstofwijk Hoogeveen als gekeken wordt naar de onderling
onderscheidende factoren?” is een quick scan kosten-baten analyse. Met deze analysemethode
zullen alle uitkomsten vanuit de diagnostische fase naast elkaar worden gezet om zo overzichtelijk te
krijgen wat het onderlinge verschil in effecten op gebruik in het project precies inhoudt.
Een quickscan kosten-baten analyse houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar direct financiële
kosten en baten, maar ook naar kosten en baten die betrekking hebben op milieuwinst en andere
maatschappelijke punten (Deltares, sd). Aangezien het bij dit project niet alleen gaat om wat een
ketel kost en wat deze oplevert wat betreft geld, maar juist ook wat de effecten van het gebruik van
de verschillende ketels zijn op het milieu.
Zo zullen de drie verschillende waterstofketels worden afgezet tegenover het aardgas
(nul)alternatief. De punten waaraan wordt getoetst zijn de punten uit de diagnostische fase waarop
de waterstofketels onderling van elkaar verschillen. Uiteindelijk komt hier overzichtelijk uit naar
voren wat de invloed van elke ketel is op het project.
Daarna kan de vraag “Welke doelen worden belangrijk geacht om binnen het project waterstofwijk
Hoogeveen te halen en waar liggen binnen deze doelen de prioriteiten?” worden beantwoord. Deze
vraag zal behandeld worden door middel van document- en literatuur onderzoek. Vanuit het plan
waterstofwijk Hoogeveen zal namelijk het doel van dit plan worden opgehaald.
Wanneer deze beide vragen zijn beantwoord kan er een duidelijk antwoord worden gegeven op de
hoofdvraag van deze fase, waarna de verandergerichte fase aan bod zal komen.
3.3.

Verandergerichte fase

Nadat in de ontwerpgerichte fase duidelijk is gemaakt welk type ketel de beste optie is om gebruikt
te worden binnen de waterstofwijk, moet er nog behandeld worden wat deze keuze teweeg brengt.
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Er is hier namelijk ook duidelijk geworden dat er ook kansen zijn voor de andere twee types. Er zal
hier daarom voor alle drie verschillende types waterstofketel behandeld worden wat de
eerstvolgende stappen moeten zijn om mogelijke implementatie te realiseren. Anders gezegd; wat
moet er gebeuren en welke partijen zijn betrokken bij het daadwerkelijk implementeren van deze
ketels. De hoofdvraag binnen deze fase is “Op wat voor manier zouden de verschillende keteltypes in
verschillende projectsoorten geïmplementeerd kunnen worden?”.
Deze vraag geldt voor alle drie verschillende opties. Er zal voor elke optie aangehaald wordt wat er
nu nodig is om eventuele implementatie te kunnen bewerkstelligen. Hierbij is belangrijk waar op
gelet moet worden en of er eventueel verder onderzoek nodig zal zijn.
Aan de hand hiervan kan een duidelijk antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van de
verandergerichte fase van het onderzoek. Daarmee zijn alle fases van het gehele onderzoek
doorlopen en kan er een antwoord gegeven worden op de centrale onderzoeksvraag. Dit zal aan de
hand van een advies uitgedragen worden richting EnTranCe.
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4 Resultaten diagnostisch
onderzoek
In dit hoofdstuk staat de hoofdvraag van de diagnostische fase centraal. De vraag “Welke
waterstofketels zijn geschikt om woningen mee te verwarmen en in welke aspecten onderscheiden
deze zich van elkaar met betrekking tot het belang van de consument?” wordt hier beantwoord aan
de hand van de gevonden antwoorden op de opgezette deelvragen van deze fase.
Het (interne) doel is hier om verklarende en beschrijvende kennis op te leveren die uiteindelijk nodig
is om er achter te komen wat de verschillen zijn tussen de drie waterstofketels en een aardgasketel.
Dit wordt door middel van de deelvragen voor elk belangrijk punt in dit onderzoek beantwoord.
het uiteindelijke (externe) doel is er achter te komen welke waterstofketel de beste optie zou zijn om
te gebruiken in de waterstofwijk Hoogeveen.
De eerste stap in het behalen van het externe doel is de voor de diagnostische fase opgezette
deelvragen beantwoorden om daar vervolgens conclusies uit op te kunnen halen. Deze conclusies
geven daarna richting aan het ontwerpgerichte onderzoek.
4.1.

Product

Om er achter te komen welke onderscheidende factoren de Giacomini H2ydroGEM, de Bekaert
waterstofketel en de Nefit-Bosch H2-ready ketel allemaal bezitten ten opzichte van elkaar en een
aardgasketel worden in eerste instantie verschillende productaspecten bekeken. De elf deelvragen
die hier beantwoord worden gaan allemaal over de verschillende ketels en de verschillende aspecten
van deze ketels.
4.1.1. Werking en componenten aardgasketel
De eerste deelvraag van de diagnostische fase is “Op wat voor manier werken de aardgasketels
waarmee de meeste woningen op dit moment worden verwarmd?”. In de uitwerking zat hier echter
veel overlap richting de vraag “Uit welke specifieke componenten bestaat een aardgasketel?”,
waardoor deze hier samen worden behandeld. In het onderzoeksplan is vastgesteld dat er als nulalternatief informatie over aardgasketels verworven zou worden op dezelfde manier als dat gebeurt
over de verschillende waterstofketels. Dit is nodig om uiteindelijk een beeld te kunnen schetsen van
de vooruitgang die met de verschillende ketels behaald zou kunnen worden.
4.1.1.1.

Componenten

Alvorens de werking van een aardgasketel besproken wordt, zijn hier onder in het kort de
hoofdcomponenten gegeven waar een aardgasketel uit bestaat (Slimster).
-

Luchtinlaat voor omgevingslucht
Rookgasafvoer
Verbrandingskamer
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-

Ventilator
Gasregelblok
Circulatiepomp
Aan- en afvoer CV water
Aan- en afvoer tapwater

4.1.1.2.

Werking

In de basis werkt een aardgasketel door met een brander koud water te verwarmen. Dit wil zeggen;
er wordt aardgas verbrand in een brander en met de hitte die hierbij vrijkomt wordt water
verwarmd. Dit water wordt door middel van een pomp door het centrale verwarmingssysteem
gepompt. Hier zijn radiatoren op aangesloten waardoor de woning verwarmd wordt.
Het water loopt door de radiatoren, koelt ondertussen langzaam af, en wordt als koud water weer de
ketel ingeleid waarop het door het verbrandende aardgas weer verwarmd wordt (CV-Ketelgids, sd).
Voor een uitgebreidere uitleg over hoe deze ketels precies werken kan gekeken worden in bijlage C
Uitwerking diagnostische fase.
4.1.2. Productlevenscyclus aardgasketel
De deelvraag “In welke fase van de productlevenscyclus bevindt de aardgasketel zich?” wordt
beantwoord om te kijken of er nog groei of ontwikkeling mogelijk is in dit product. De uitleg over de
productcyclus zelf is opgenomen in bijlage C Uitwerking diagnostische fase.
Het aantal woningen in Nederland bedraagt op dit moment zo’n 7,8 miljoen. In 2015 werd zo’n 85%
van de woningen verwarmd door een individuele CV. 89% van deze CV ketels zijn HR (Hoog
Rendement) ketels. In figuur 1 hieronder is het verloop van het percentage gebruikte aardgas CV
ketels in Nederland te zien. De gele lijn duidt hier dat percentage aan, wat over de afgelopen jaren
zichtbaar vlak is gebleven (Energieonderzoek Centrum Nederland, 2016).

Figuur 1 percentage CV op aardgas in Nederland

In relatie tot de productlevenscyclus kan hieruit geconstateerd worden dat de aardgasketel zich in de
volwassenheidsfase bevindt. Dit wordt ten eerste gestaafd door het feit dat er überhaupt nog weinig
groei te behalen valt in het marktaandeel en daarnaast door de noodzaak om op termijn te stoppen
met het gebruik van aardgas voor verwarming.
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Ook is de groeicurve al sinds 1995 telkens vlakker geworden, wat er op duidt dat het product zich
zeker niet meer in de groeifase bevindt.
Op het moment is er echter nog geen afname te zien in het marktaandeel van de aardgasketel.
Waarmee uitgesloten wordt dat dit product zich in de neergangsfase bevindt. Wel kan er als
kanttekening worden meegenomen dat een telkens groter percentage van nieuwbouwwoningen niet
meer wordt aangesloten op het aardgasnet. In figuur 2 hieronder is het aandeel aardgasvrije
aansluitingen weergegeven in nieuwbouwprojecten (Natuur & Milieu, 2020).

Figuur 2 aardgasvrije nieuwbouw

Dit betekent dat in de toekomst het aandeel van aardgas ketels op een bepaald moment drastisch zal
afnemen, echter lijkt dat moment gezien de huidige cijfers nog niet snel te komen.
4.1.3 Verschillende soorten waterstofketel
De vraag “Waarin verschillen de drie types waterstofketels die op dit moment op de markt te vinden
zijn waarmee woningen verwarmd kunnen worden?” is opgesteld om te kijken of er tussen de drie
verschillende types waterstofketel fundamentele verschillen te vinden zijn. Dit gaat hoofdzakelijk om
de manier waarop waterstof gebruikt wordt om het water in een woning te kunnen verwarmen. Het
gaat hier dus niet om verschil in merk of producent.
Giacomini H2ydroGEM
Te beginnen met het hoofdonderwerp van dit onderzoek. De Giacomini H2ydroGEM.
Het speerpunt van deze ketel is dat het de eerste particulier bruikbare ketel is die zonder
verbranding gebruik maakt van waterstof om een woning te verwarmen.
Dit is een duidelijk te onderscheiden manier van waterstofverwarming. Waar de meeste ketels
werken op een verbrandingsprincipe, werkt deze ketel door middel van een katalytische reactie. In
figuur 3 hieronder is duidelijk te zien hoe dit werkt.

Figuur 3 werking Giacomini H2ydroGEM
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Bekaert waterstofketel
Naast de H2ydroGEM maken op dit moment ook “gewone” waterstofketels hun intrede. Het gewone
aan dit type waterstofketel is dat deze op eenzelfde manier hitte produceert als een aardgasketel,
door middel van verbranding. Echter wordt er in dit geval waterstof verbrand en geen aardgas.
Hoewel het basisprincipe van een ketel op waterstof gelijk is aan een die op aardgas loopt, zijn de
twee niet gelijk. Zo kan een aardgasketel niet draaien op waterstof, en verschillen deze in een aantal
componenten.
Het verschil tussen deze waterstofketel en de H2ydroGEM is dat deze ketel door middel van een vlam
de waterstof verbrand waardoor er warmte ontstaat waarmee het watersysteem in een woning
verwarmd wordt.

Figuur 4 Doorsnede waterstof CV ketel (Nefit-Bosch, 2020)

In figuur 4 is een waterstof CV ketel zichtbaar. wanneer figuur 4 en figuur 3 met elkaar vergeleken
worden valt ook duidelijk het verschil te zien. De ketel in figuur 4 lijkt nagenoeg exact op een
aardgasketel en figuur 3 niet.
Nefit-Bosch H2 ready ketel waterstof-aardgas
Deze ketel is in de basis hetzelfde als een aardgas ketel en de hier boven genoemde waterstofketel.
Het interessante aan deze is echter dat deze op zowel aardgas als waterstof kan draaien. De ketel
werkt dus net als bovenstaande waterstofketel door middel van verbranding. Echter kan deze ketel
zowel op aardgas, als volledig op waterstof verwarmen.
Het is wel zo, dat deze ketel enige ombouw vereist alvorens deze volledig op waterstof draaien kan.
De ketel kan zoals deze is draaien op aardgas, met bijmenging tot maximaal 20% waterstof. Meer
bijmenging is niet mogelijk en voor gebruik van meer waterstof moeten enkele onderdelen in de
ketel aangepast worden naar onderdelen die geschikt zijn om deze volledig op waterstof te kunnen
laten draaien. In dit geval is het ook niet mogelijk aardgas bij te mengen (Teerling, 2020).
Deze ketel is in de basis ontworpen als een waterstofketel. Daarna is deze teruggebouwd naar
gebruik van aardgas. De aardgas versie van deze ketel is zoals gezegd geschikt om in ieder geval tot
20% bijmenging van waterstof aan te kunnen (Straver, 2020).
Het voordeel van de terugbouw van waterstof ketel tot aardgas ketel, is dat deze vervolgens door
middel van een conversie-kit door een monteur gemakkelijk weer tot waterstofketel kan worden
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verbouwd. De werking van het toestel is verder identiek aan zowel de aardgasketel, als de hierboven
genoemde 100% waterstofketel van Bekaert.
4.1.4

Werking waterstofketels

De vraag “Op wat voor manier werken de verschillende waterstofketels waarmee woningen op dit
moment verwarmd kunnen worden?” is gedeeltelijk al beantwoord in de vorige deelvraag. De
werking van de ketels valt te onderscheiden in twee hoofdcategorieën, namelijk katalytische- en
verbrandingsketel. In de categorie verbrandingsketel zijn twee ketels te onderscheiden, de volledig
op waterstof draaiende ketel en de ketel die zowel op aardgas als op waterstof kan werken. Omdat
deze vraag veel overlap heeft met de vraag “Uit welke specifieke componenten bestaan de
verschillende waterstofketels?” wordt het antwoord hierop ook in dit hoofdstuk behandeld.
Giacomini H2ydroGEM
Eerst worden kort de verschillende componenten uiteen gezet, waarna de werking van de ketel
besproken wordt. Omdat de ketel van Giacomini wel degelijk anders in elkaar steekt dan de anderen
zal deze als eerste en het meest uitgebreid behandeld worden. Aan de hand van onderstaande figuur
5, zal kort behandeld worden welke componenten specifiek in de H2ydroGEM aanwezig zijn.

Figuur 5 Giacomini H2ydroGEM (Giacomini, 2018)
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Dit is de eerste katalysator die gebruikt wordt in het reactieproces binnen de
ketel, binnen dit deel van de ketel bevindt zich dus katalysator nummer 1. Waar
het waterstofmengsel en de omgevingslucht doorheen worden gevoerd om met
elkaar te kunnen reageren.
Dit is de tweede katalysator waar het waterstofmengsel en de lucht doorheen
worden gevoerd. De maximum temperatuur die hier bereikt wordt is gerealiseerd
door de reactie van het waterstofmengsel en de lucht. “onder begeleiding van” de
katalysator reageren de twee ingrediënten waardoor de hitte ontstaat. De hitte
wordt gebruikt om het systeemwater mee te verwarmen.
Dit is de ingang voor het waterstofmengel in de ketel. De waterstof wordt onder
een druk van 5 bar aangevoerd, waar het binnen in de ketel onder een druk van
30mbar wordt vermengd met omgevingslucht tot een percentage van 3,5%.
Dit is de aanvoer van omgevingslucht door middel van een ventilator.
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Dit is de afvoer van het verhitte systeemwater. Het blauw getekende aan de
bovenkant van de ketel is het water wat langs de reactiekamer gevoerd wordt.
door middel van afgifte van de hitte aan het water wordt dit verwarmd en kan de
woning verwarmd worden.
Dit is de aanvoer van het gebruikte koude systeemwater vanuit de radiatoren.

Door de gasleiding wordt onder druk van 5 bar een waterstof concentraat van 3,5% waterstof de
reactiekamer ingevoerd, waar de druk verminderd naar 30mbar. Het percentage waterstof in het
concentraat zorgt er voor dat de reactietemperatuur tussen de 250˚C en 300˚C plaatsvindt, met en
maximumtemperatuur van 350˚C. In deze zelfde reactiekamer wordt ook omgevingslucht
toegevoegd. Hier gebeurt van tevoren niks mee. Dit mengsel van waterstof concentraat en lucht
reageert door middel van de katalysatoren met elkaar waarbij de temperatuur oploopt. Deze
temperatuursverhoging wordt gebruikt om het water dat om de reactiekamer heen vloeit te
verhogen tot maximaal 80˚C. Dit verwarmde water stroomt vervolgens door de radiatoren in een
woning, waarmee deze verwarmd wordt tot de gewenste temperatuur.
De producten die hierbij worden uitgestoten zijn enkel lucht en H2O (waterdamp). Door de maximum
reactietemperatuur te reguleren, wordt de kans dat NOx gevormd wordt weggenomen, waardoor er
nul schadelijke stoffen uitgestoten worden gedurende het werkingsproces (Gijbels, 2020).
Bekaert en Nefit-Bosch
Beide ketels werken via hetzelfde verbrandingsprincipe, en verschillen in bouw en werking nagenoeg
niks. Daarom worden beide ketels in dit geval onder dezelfde kop behandeld.
De waterstofketel van Bekaert en Nefit-Bosch werken in de basis als een “normale” aardgasketel. De
aangevoerde waterstof wordt door middel van een vlam verbrand en met de vrijkomende hitte
wordt het watersysteem verwarmd. Zo is een waterstof verbrandingsketel in de basis een “normale”
HR ketel. De uitgebreider beschreven werking staat vermeld in hoofdstuk 4.1.1. en in bijlage C
Uitwerking diagnostische fase.
Om een ketel op waterstof te laten werken zijn een aantal onderdelen aangepast
Het belangrijkste onderdeel wat hiervoor moest worden aangepast is de brander, die in de heat cell
zit. Deze is in het geval van de ketel van Bekaert door Bekaert zelf ontworpen. De brander is tevens
ook het meest complexe onderdeel wat aangepast moet worden aan de nieuwe brandstof (Teerling,
2020). Naast de brander moeten de ventilator, gasklep en vlamdetectie aangepast worden naar
gebruik voor waterstof (van Vlerken, 2020). Daarnaast zijn alle aanwezige componenten exact
hetzelfde als die aanwezig zijn in aardgasketels.
4.1.5. Productlevenscyclus waterstofketels
Deze deelvraag gaat om hetzelfde als die in hoofdstuk 4.1.2. Echter gaat het hier om waterstofketels
in plaats van aardgasketels. De vraag “In welke fase van de productlevenscyclus bevinden de
verschillende waterstofketels zich?” zal voor de verschillende opties in één stuk behandeld worden.
Ze vallen namelijk onder de noemer waterstofketel en de productlevenscyclus wordt niet per se
gebruikt om verschillende producttypes van elkaar te onderscheiden, maar meer om te kijken waar
een product zich in de markt bevindt.
Kijkend naar dit onderwerp is er één duidelijk argument waaruit op te maken valt dat dit product zich
nog in/zelfs voor de introductiefase bevindt. Geen van de drie onderzochte ketels zijn op dit moment
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in commercieel gebruik. Technisch gezien valt de ketel van Giacomini zo te kopen (Gijbels, 2020),
echter komt er iets meer bij kijken om een waterstofketel te gebruiken dan deze gewoon
aanschaffen. Dit wordt door huiseigenaren dan ook nog niet gedaan om hun woning mee te
verwarmen. De ketels van Bekaert en Nefit-Bosch bevinden zich in vergelijkbare fases waar ze op dit
moment alleen verkocht worden om tests mee te doen.
Dit geeft wel aan hoe erg dit project zich nog in de kinderschoenen bevindt. Wat betreft
productlevenscyclus valt ook niet anders te concluderen dan dat waterstofketels zich nog voor de
echte introductiefase bevinden.
4.1.6. Gemiddelde energie-output aardgasketel
De volgende deelvraag is opgezet om er achter te komen wat binnen Nederland de gemiddelde
verwarmingscapaciteit is van de aanwezige aardgasketels. Omdat dit zoveel verschillende merken,
types, jaartallen en andere variabelen bevat kon hier niet gebruik gemaakt worden van directe
informatie over verschillende ketels. Zo is er om de vraag “Wat is de gemiddelde
verwarmingscapaciteit van een aardgasketel in de vorm van energie-output?” te beantwoorden
gerekend aan de hand van beschikbare waarden. Zo zal er vanuit een aantal verschillende punten
uiteindelijk een energie-hoeveelheid berekend worden die theoretisch gezien gebruikt wordt om de
gemiddelde woning in Nederland van warmte en warm tapwater te voorzien.
Ten eerste wordt er gekeken naar de gemiddelde mate van woningisolatie binnen Nederland. Daarna
naar het gemiddelde gasgebruik voor verwarming binnen Nederland per woning (per energielabel en
woningoppervlakte). En als laatste wordt er gekeken naar de gemiddelde woninggrootte binnen
Nederland. Vanuit deze drie punten kan een goede waarde voor een gemiddelde energie output van
aardgasketels gevormd worden.
4.1.6.1.

Gemiddelde mate van woningisolatie

Deze wordt uitgedrukt in een cijfer, namelijk het energielabel. Deze labels lopen op vanaf A tot en
met G, waarbij A de best geïsoleerde woning is en G de minst geïsoleerde. In onderstaande figuur 6 is
te zien hoe de verdeling is tussen woningen en energielabel.

Figuur 6 verdeling energielabel woningen Nederland (Compendium voor de leefomgeving, 2016)
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Zoals te zien, is energielabel C het meest voorkomende, met daarna label D en label B. Deze drie
labels tezamen zijn goed voor 69,3% van de woningen. Het aantal woningen wat binnen Nederland
voorzien is van een energielabel is bijna 3 miljoen. Voor deze deelvraag wordt dit aantal voldoende
representatief geacht om een antwoord op te baseren. Om te kijken wat voor gemiddeld
energieverbruik hier aan de plaatsen valt, is er een gewogen gemiddelde opgemaakt van het
energieverbruik per energielabel.
4.1.6.2.

Energieverbruik woningen

Onderstaande tabel 1 is gehaald uit een onderzoek naar het werkelijke energiegebruik van woningen
ten opzichte van het theoretische. De werkelijke gevonden waarde zullen gebruikt worden voor de
verdere berekening (Bosch, 2011).

Tabel 1 Werkelijk energieverbruik per m2 per energielabel

Vanuit de gevonden waarden in tabel 1 is een gewogen gemiddelde opgemaakt wat het gemiddelde
energieverbruik per m2 is van woningen in Nederland. Dit is hieronder te zien in tabel 2.
Theoretisch
Werkelijk
theoretisch werkelijk
Energielabel Verbruik (m3 gas) per m2 Verbruik (m3 gas) per m2 Percentage woningen met label Gewogen gemiddelde verbruik per m2
A
7,5
10,4
8,7%
B
8,5
11,3
16,2%
C
13,2
17,3
30,6%
D
18,5
21,1
22,5%
E
21,4
20,7
12,1%
F
21,9
17,6
6,7%
G
42,7
23,6
3,3%
15,7
17,2

Tabel 2 gasverbruik per m2 gemiddeld

4.1.6.3.

Woninggrootte Nederland

Nu het gemiddelde energieverbruik per m2 duidelijk is, is het nodig om erachter te komen wat de
gemiddelde woninggrootte binnen Nederland is. Voortkomend uit alle woningen in geheel Nederland
is de gemiddelde woninggrootte 119 m2 (CBS, 2020).
Hierdoor zou een gemiddeld jaarlijks gebruik binnen Nederland neerkomen op ongeveer 2050m3 gas.
In figuur 7 hieronder zijn de uiteindelijke getallen te zien met als laatste punt het gemiddeld
benodigde vermogen van een draaiende ketel in Nederland.
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Figuur 7 berekening gemiddeld vermogen ketel Nederland

Dat is het vermogen wat een ketel in een gemiddelde situatie zou moeten produceren in een uur tijd.
Dit om aan de warmte en warmwatervraag te kunnen voldoen. Tijdens de draaiuren zou de ketel
gemiddeld een vermogen van 20,9kWh per uur moeten leveren. Dit is wat een ketel met een
vermogen van 20,9kW in een uur aan energie kan produceren. 20,9kW is binnen Nederland,
uitgaande van veelvoorkomende ketelvermogens, een erg aannemelijk vermogen om als gemiddelde
te hebben. Voor de uitgebreide berekeningen kan bijlage C Uitwerking diagnostische fase bekeken
worden.
4.1.7. Gemiddelde energie-output waterstofketels
Waar bij deelvraag 4.1.6. er een overvloed van data beschikbaar was waaruit het gemiddelde
vermogen van een aardgasketel bepaald kon worden, is hier nagenoeg geen data beschikbaar. Dit
komt door dat deze ketels nog niet in gebruik zijn, en er op die manier geen gebruikswaarden te
vinden zijn.
Hier zal van de informatie gewonnen bij desbetreffende producenten uitgegaan moeten worden
omtrent de vermogenscapaciteiten van de ketels. Dit is anders dan het gemiddeld draaivermogen.
De vraag “Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van de verschillende waterstofketels in de
vorm van energie-output?” kan dan ook kort worden beantwoord.
In het geval van de Giacomini H2ydroGEM is het gegeven maximumvermogen van de ketel 5,36kW
(Giacomini, 2018). Dit wordt gestaafd door Wim Gijbels (Gijbels, 2020).
Voor zowel de Nefit-Bosch ketel als de Bekaert ketel ligt het nog iets gecompliceerder. Hier zijn niet
direct de maximumvermogens, of gemiddelde vermogens van de ketels bekend. Echter is duidelijk
geworden dat zowel de ketel van Nefit-Bosch als de ketel van Bekaert in staat zijn om de nodige
vermogens van de huidige aardgasketels te evenaren (Straver, 2020) (Teerling, 2020). Hieruit blijkt
dat de Giacomini H2ydroGEM als enige van de drie opties een vastgesteld vermogen heeft. De andere
twee zijn aan te passen naar marktbenodigdheden.
4.1.8. Wet- en regelgeving
In dit onderdeel zal gekeken worden naar of er wetten en regels binnen Nederland gehandhaafd
worden die (in)direct invloed uitoefenen op het wel of niet kunnen gebruiken van verschillende
soorten waterstofketels. Dit zal onderzocht worden aan de hand van de deelvraag “Welke wetten en
regels hebben binnen Nederland invloed op het installeren en gebruiken van de verschillende
soorten waterstofketels?”.
Een onderdeel van de opzet van het plan voor de waterstofwijk in Hoogeveen (Waterstofwijk
Hoogeveen, 2020) was uitvinden welke wet- en regelgeving invloed heeft op het gebruiken van
ketels die draaien op waterstof in plaats van ketels die draaien op aardgas. Een eerste probleem wat
zich aandient bij de wet- en regelgeving omtrent waterstofgas in de gebouwde omgeving;
waterstofgas is niet in de huidige gaswet opgenomen. Op dit vlak bevindt zich op die manier al een
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maas wat betreft wetten en regels omtrent het gebruik van waterstofgas om woningen mee te
verwarmen. Hiernaast zijn er in dat onderzoek (waterstofwijk Hoogeveen) een aantal punten naar
voren gekomen die hier van groot belang zijn. Een vijftal onderwerpen zijn opgezet waarop
verschillende publiekrechtelijke wetten van toepassing zijn.
Vanuit die vijf onderwerpen zijn er wetten en regels gevonden die hier invloed op uitoefenen. Per
onderwerp is zo een overzichtelijk lijstje met wetten en regels opgesteld (Waterstofwijk Hoogeveen,
2020) In figuur 8 hieronder, gekopieerd uit het plan, zijn alle wetten per onderwerp te zien.

Figuur 8 wetten per onderwerp (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020)

Ook kwam gedurende het onderzoek voor de opzet van het plan waterstofwijk Hoogeveen naar
voren dat er binnen een aantal onderwerpen nog zogeheten leemtes zijn. Dit zijn punten waar
waterstof nog niet binnen de huidige wet- en regelgeving valt en er dus officieel nog geen regels over
zijn. De onderwerpen waar de wetten duidelijkheid over verschaffen valt mee te werken. Hier kan op
ingespeeld worden bij het gebruik van waterstof. De leemtes zijn echter de punten waar eventuele
onvoorziene problemen achter weg zouden kunnen komen wanneer de bouw van het eerste deel
van de waterstofwijk gerealiseerd wordt.
Om eventuele problemen voor te zijn worden voor deze leemtes botsproeven opgezet. Dit zijn pro
forma vergunningen die worden aangevraagd voor de punten waar de huidige wetgeving nog geen
duidelijkheid over verschaft. In deze gevallen kunnen aanvullende maatregelen of extra
berekeningen gebruikt worden om duidelijkheid te verschaffen en veiligheid te garanderen.
In het geval van de waterstofwijk Hoogeveen zijn er een drietal punten waar een botsproef voor gaat
worden uitgevoerd. Het eerste punt is het transport met tubetrailers voor de externe aanvoer van
waterstof. Hier valt ook het losstation voor de opslag/buffer en het gasontvangststation onder. Het
tweede punt is het waterstofdistributienet inclusief een drukregel- en meetstation. Het laatste punt
is de waterstof-binnen-installatie in de woning (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020) .
Deze drie punten zijn dus in de huidige wet- en regelgeving niet dusdanig duidelijk voor het gebruik
van waterstof dat hier potentieel problemen achter weg zouden kunnen komen. Het idee van de
botsproeven is om deze vergunningen alvast aan te vragen en te kijken waar eventueel tegenaan
gelopen wordt. In het geval dat er daadwerkelijk problemen achterweg komen kan dit tijdig worden
aangepakt zodat het geen zorgen oplevert bij de daadwerkelijke realisatie van de bouw.
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Deze vraagstukken voor de wet- en regelgeving omtrent gebruik van waterstof in de bebouwde
omgeving gelden voor alle drie types waterstofketels. Vanuit een interview met Wim Gijbels (Gijbels,
2020) kwam naar voren dat de kans groot is dat er dan ook geen onderscheid wordt gemaakt in de
voorwaarden die gelden voor gebruik van een katalytische ketel of een verbrandingsketel.
4.1.9. Subsidiemogelijkheden waterstofketels
Naast dat het belangrijk is om te weten welke regels de mogelijke implementatie van nieuwe
innovaties zouden kunnen bemoeilijken, is het ook erg belangrijk om te weten of er
subsidiemogelijkheden er zijn om de aanschaf van een nieuwe innovatie te vergemakkelijken.
Daarom is de vraag “Zijn er binnen Nederland mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor
het installeren en gebruiken van de verschillende soorten waterstofketels?” opgesteld.
Binnen Nederland vallen er voor nagenoeg alle energiebesparende investeringen subsidies of
belastingvoordelen aan te vragen. Op het moment van schrijven is het echter nog niet standaard om
als particulier een ketel op waterstof aan te schaffen, waardoor deze ook nog niet specifiek is
opgenomen binnen de subsidieregelingen.
Er zijn wel een aantal zaken gevonden die erop duiden dat wanneer dit meer standaard wordt, er
zeker subsidies mogelijk zijn voor particuliere woningeigenaren.
Subsidies die verstrekt worden voor energiebesparende maatregelen vallen in Nederland onder de
ISDE regeling. De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie is beschikbaar voor woningeigenaren die
ofwel investeren in verbeterde woningisolatie, ofwel investeren in de reductie van gas/stroomgebruik door middel van duurzame verwarmingsopties (Isolatieloket).

Figuur 9 ISDE regeling in het kort

Kijkend naar bovenstaande figuur 9, valt te zien welke maatregelen in aanmerking komen voor een
ISDE subsidie. Van de drie genoemde hoofdcategorieën lijkt het duidelijk dat een waterstofketel
naast aansluiting op een warmtenet hier ook in op valt te nemen. Wanneer daarbij zelf ook nog de
benodigde elektriciteit voor de waterstofproductie zou worden opgewekt op of om de woning zelf,
zou de categorie “productie van duurzame energie” ook nog aangesproken kunnen worden.
Om een kleine inschatting te kunnen maken van wat een dergelijke subsidie kan inhouden, wordt
gekeken naar subsidies die verkrijgbaar zijn voor warmtepompen. Bijvoorbeeld een hybride
warmtepomp. Hierbij wordt er voor de verwarming van een woning naast de warmtepomp zelf ook
nog gebruik gemaakt van een hr-ketel (op aardgas). Deze twee apparaten werken samen om zowel
de woning als het te gebruiken tapwater te verwarmen. In dit geval kan er zo’n 20% CO2 uitstoot
worden bespaard in een huishouden. Voor een hybride warmtepomp kan tot wel 40% van de
aankoopprijs teruggekregen worden in de vorm van een subsidie (Milieu Centraal).
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Dit bied perspectief voor de subsidiemogelijkheden bij de aanschaf van een waterstofketel waarbij
tot wel 100% van de CO2 uitstoot bespaard kan worden.
Naast subsidies voor particulieren zijn er in ieder geval ook subsidies mogelijk voor projecten die zich
bezighouden met thema’s als “energie en duurzaamheid”, “innovatie” en “klimaat”. In het verlengde
hiervan ontvangt het project omtrent de waterstofwijk in Hoogeveen in ieder geval een subsidie van
meer dan €470.000,- onder het onderwerp waterstofpilot (Topsector Energie).
Hoewel er op dit moment dus nog geen concrete subsidies te verstrekken zijn voor particuliere
huiseigenaren wat betreft waterstofketels, zal dat gezien andere ISDE subsidies slechts een kwestie
van tijd zijn. En daarnaast zijn er voor projecten omtrent het gebruik van waterstof in een huiselijke
omgeving op dit moment al meerdere subsidies mogelijk om voor in aanmerking te komen.
4.2.

Consument

Nadat alle vragen vanuit het onderdeel product beantwoord zijn, is het nu nodig om informatie te
winnen die meer betrekking heeft op de consument. Deze neemt namelijk uiteindelijk de
beslissingen als het aankomt op het aanschaffen van nieuwe innovaties en is op die manier ook een
belangrijke schakel in dit onderzoek. Er zijn hier zeven deelvragen opgesteld die allemaal invloed
uitoefenen op de consument betreffende de aanschaf van nieuwe apparatuur.
4.2.1. Aansluitmogelijkheden ketels in wijk Hoogeveen
Bij de deelvraag “In hoeverre kunnen de verschillende soorten ketels direct in een woning in de
waterstofwijk Hoogeveen geïnstalleerd worden?” gaat het om de manier waarop de waterstofketels
moeten worden aangesloten binnen een woning. Voor aardgasketels zijn er een aantal verbindingen
standaard aanwezig in een woning. Wanneer er voor de waterstofketels andere aansluitingen nodig
zijn kan dit voor problemen zorgen tijdens de installatie. De standaardaansluitingen voor een
aardgasketel zijn terug te vinden in bijlage C Uitwerking diagnostische fase.
Giacomini H2ydroGEM
Deze ketel is wat betreft componenten en werking anders dan de ketels van Bekaert en Nefit-Bosch.
Echter zijn in de basis dezelfde punten aanwezig om deze ketel in een woning aan te kunnen sluiten.
Ten eerste zit er een stroomaansluiting aan, waar ook de thermostaat aangesloten kan worden. Dit is
nodig voor de stroomvoeding voor het apparaat zodat onder andere ook de warmte afgifte geregeld
kan worden. Een stroomaansluiting is standaard in elke ketel, net als een thermostaat aansluiting.
Daarnaast is er een water aan- en afvoer aansluiting aanwezig. Dit ten opzichte van twee
aansluitingen die in de meeste aardgas cv ketels zitten. Dit komt door het maximale vermogen wat
de ketel leveren kan. Het maximale vermogen van de H2ydroGEM is 5KW. Dit is genoeg om een goed
geïsoleerde woning van warmte te voorzien. Echter is het niet genoeg om daarnaast ook nog aan de
warmwater vraag te voldoen. Dit vergt namelijk in korte tijd meer vermogen. Hierdoor is één
aansluiting voor water aanvoer en één aansluiting voor de afvoer voldoende.
Naast de water aansluiting zit er ook een gasaansluiting in voor de toevoer van waterstofgas. Dit is
een aansluiting van Ø6mm. Hierdoor wordt onder een druk van 5 bar waterstof aangevoerd wat in
een mengverhouding van maximaal drie volumeprocent gemengd wordt met omgevingslucht onder
een druk van 30mbar. Deze aansluiting is logischerwijs genoeg om de ketel van voldoende waterstof
te voorzien (Giacomini, 2018).
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Als laatste zit er ook nog een rookgasafvoer in de ketel. Deze is bedoeld om de vrijkomende
waterdamp en warme lucht af te voeren. Dit zijn de enige twee restproducten van het proces. Deze
kan aangesloten worden op de bestaande rookgasafvoer, echter is dit niet eens per se nodig.
Aangezien de twee restproducten niet schadelijk zijn voor mensen zouden deze in theorie zelfs
gewoon binnen in de woning terecht kunnen komen (Gijbels, 2020).
In het geval van de gasleiding die aanwezig is in de woningen levert dit ook geen problemen op. Deze
aansluiting wordt in plaats van voor aardgas in dit geval voor waterstof gebruikt. Vanuit het
onderzoek wat gedaan is om het plan voor de waterstofwijk Hoogeveen op te stellen komt naar
voren dat in de bestaande wijk in Hoogeveen, de Erflanden, een standaard gasaansluiting (32mm) is
toegepast. Dit is voor gebruik van waterstof doorgerekend en blijkt ook voldoende te zijn om
piekbelasting aan te kunnen (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
Bekaert en Nefit-Bosch
De ketels van Bekaert en Nefit-Bosch werken volgens exact hetzelfde principe, en hebben daarmee
ook dezelfde functies en bijbehorende aansluitingen nodig. Aangezien de branders die nodig zijn in
waterstof verbrandingsketels in staat zijn om alle vermogens te bereiken die nu gebruikte aardgas
ketels ook kunnen bereiken, zijn de waterstof varianten geschikt om direct de diensten van aardgas
ketels over te nemen (Teerling, 2020). Dit zonder extra benodigdheden zoals boilers om het tapwater
te verwarmen. Zo zullen beide ketels direct aan te sluiten zijn op de aan- en afvoer van tapwater.
Zoals standaard bij de meeste ketels zijn ze ook aansluitbaar op de aan- en afvoer van het cv water,
en door het mogelijke vermogensbereik zijn ze zonder aanpassingen of problemen aan te sluiten op
(oudere) radiatoren systemen (RTL Nieuws, 2020).
Ook zijn er stroom- en thermostaataansluitingen nodig voor beide ketels. Dit is om exact dezelfde
redenen als hiervoor genoemd is. Voor de waterstof verbrandingsketels is de rookgasafvoer
belangrijker dan voor de katalytische ketel, aangezien bij de verbranding van waterstof wel enige
stikstofoxide (NOx) vrijkomt. Dit kan niet zo in een woning worden losgelaten. Echter zijn bij huidige
aardgas ketels ook rookgasafvoeren nodig dus zijn deze in alle woningen al aanwezig.
De huidige aansluitingen voor aardgas toevoer zijn ook voor de waterstof verbrandingsketels zonder
problemen te gebruiken. Het grootste probleem hier had namelijk kunnen zitten in de maximaal
mogelijke doorvoer van waterstof per tijdseenheid, om zo de piekvraag te kunnen opvangen. Dit is
echter prima mogelijk in het huidige leidingstelsel.
De enige aanpassing die gedaan zou moeten worden in de meeste woningen is het vervangen van de
aardgasmeters. Op het moment wordt er nog veel gebruik gemaakt van het type G4, welke niet
geschikt is voor het detecteren van waterstof. Deze zou dan plaats moeten maken voor het type G6
gasmeter. Deze zijn hier wel voor geschikt. Dit is het geval voor alle drie verschillende soorten ketels
(Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
4.2.2. Gemiddelde energiebehoefte woning waterstofwijk Hoogeveen
De vraag “Wat is de energiebehoefte van een gemiddelde woning binnen de waterstofwijk
Hoogeveen?” wordt in twee delen beantwoord. Het plan bestaat namelijk uit een gedeelte
nieuwbouw, en daarnaast ook uit een gedeelte ombouw van bestaande bouw. Tussen deze twee
wijken zal een verschil in warmtevraag zitten, aangezien oudere woningen over het algemeen minder
goed geïsoleerd zijn dan nieuwbouw. Een algemeen gemiddelde is hier daardoor geen goed
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uitgangspunt. Daarom zal deze vraag in twee delen beantwoord worden, eerst nieuwbouw en daarna
de bestaande bouw.
4.2.2.1.

Nieuwbouw

Voor het nieuwbouw gedeelte van de waterstofwijk in Hoogeveen, Nijstad-Oost, is onderzocht wat
de energiebehoefte van een woning wordt verwacht te zijn. De jaarlijkse energiebehoefte van een 2
onder 1 kap nieuwbouwwoning bedraagt zo’n 510m3 aardgas. Dit staat gelijk aan bijna 5000kWh aan
energie per jaar (Peerenboom, 2020). Tijdens dit onderzoek is ook berekend dat de hoogste afname
per uur 2,4kWh is in een woning.
4.2.2.2.

Bestaande bouw

Voor de woningen in de wijk de Erflanden is naar aanleiding van het plan ook onderzoek gedaan naar
de energiebehoefte van deze woningen. Om uit te zoeken hoeveel vermogen een ketel zou moeten
leveren om daar aan de behoefte te kunnen voorzien is er uitgezocht wat het energieverbruik van
een woning is die in deze wijk staat. De woningen in deze wijk zijn tussen 2000 en 2005 gebouwd.
Deze woningen zijn ook representatief voor andere Nederlandse woningen uit deze bouwperiode
wat betreft isolatiewaarden en energieverbruik. Het zijn prima geïsoleerde woningen, echter staat
het energieverbruik hier totaal niet in lijn met het verbruik van de nieuwe woningen (Waterstofwijk
Hoogeveen, 2020).
Uit onderzoek kwam naar voren dat het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik in een woning in de wijk
Erflanden ongeveer 1330m2 is. Per jaar komt dat voor een woning neer op zo’n 13.000 kWh aan
energie. De hoogste afname per uur komt voor een dergelijke woning neer op 6,8kWh (Royal
Haskoning DHV, 2017).
4.2.3. Leef comfort gebruikers
De volgende deelvraag gaat over de impact van de verschillende ketels op het leef comfort van de
gebruikers. Dus “Wat is de invloed van de verschillende soorten waterstofketels op het leef comfort
van de gebruikers?” is opgezet om er achter te komen hoe de installatie van de verschillende
waterstofketels het dagelijkse leven verandert ten opzichte van de huidige situatie.
Afhankelijk van de situatie hoeft dit erg weinig te veranderen. In ieder geval leveren de twee
verschillende waterstof verbrandingsketels geen enkel nadeel op voor de gebruiker. Het vermogen
van deze ketels is hetzelfde als dat van de in gebruik zijnde aardgasketels. Er valt hier geen exact
getal te noemen, aangezien dit afhankelijk is van de energievraag van de woning van de gebruiker.
Maar in het geval dat een gebruiker bijvoorbeeld een aardgasketel heeft met een piekvermogen van
25kW, kan vanuit zowel Bekaert als Nefit-Bosch een ketel worden gerealiseerd met hetzelfde
vermogen.
Op deze manier gaat het leef comfort van de gebruiker er niet op achteruit op het vlak van
warmtevraag voorziening (Teerling, 2020) (Straver, 2020).
In het geval van de katalytische ketel van Giacomini ligt dit iets anders. Doordat er hiervan op dit
moment één optie is, valt het maximum vermogen hier in niet aan te passen. Hier zijn zij wel mee
bezig, echter betekent dit dat zij een compleet nieuwe ketel aan het ontwerpen zijn met een
verwacht vermogen van 24kW en een CW5 klasse (tapwater verwarming) die pas over enkele jaren
beschikbaar zal zijn (Gijbels, 2020). Op het moment is er dus één variant met een piekvermogen van
5kW. In een nieuwe, goed geïsoleerde woning is dit genoeg voor het verwarmen van de woning. In
een oudere, minder goed geïsoleerde woning is dit niet genoeg voor het verwarmen van een woning.
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Bij het gebruiken van deze ketel gaat het leef comfort hierdoor al snel achteruit, aangezien er in veel
gevallen niet aan de warmtevraag voldaan kan worden. En hierbij wordt dan alleen nog maar
gekeken naar het verwarmen van het CV systeem. Voor het verwarmen van tapwater is 5kW
namelijk niet genoeg. Om de ketel van Giacomini hierbij in perspectief te plaatsen, voor het
verwarmen van één liter water naar 40˚C binnen een minuut tijd is zo’n 2,1kW aan vermogen nodig.
Om het label CW3 te kunnen krijgen is 21kW aan piekvermogen nodig (minimaal 10 liter water per
minuut). De ketel van Giacomini heeft een piekvermogen van 5kW. Dit betekent dat deze ketel zo’n
2,4 liter water per minuut verwarmen kan. Dat is een kwart van wat een CW3 ketel kan (voor verdere
uitleg en informatie zie bijlage C uitwerking diagnostische fase).
Dit heeft behoorlijke gevolgen op het leef comfort van de gebruikers. In een goed geïsoleerde
woning zou een Giacomini H2ydroGEM genoeg vermogen leveren om de woning warm te houden,
maar zou er nog een losse boiler nodig zijn om het tapwater te verwarmen. In het geval van een
minder goed geïsoleerde woning zou de ketel niet genoeg vermogen leveren om de woning van
warmte te voorzien.
4.2.4. Impact milieu verschillende ketels
Dit is een erg belangrijke vraag, gezien waterstofketels in de basis ontwikkeld zijn om de impact van
deze sector op het milieu te kunnen verlagen. Er wordt hier gefocust op de uitstoot van stikstofoxide
(NOx) en koolstofdioxide (CO2). Dit zijn de twee grootste thema’s in de discussie omtrent emissies en
direct ook de focuspunten van de ketelproducenten. De vraag “Wat is de impact op het milieu van de
verschillende soorten ketels met betrekking tot uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxide
gedurende de gehele levensduur van het product?” zal in dit deel van het onderzoek dan ook worden
beantwoord.
Het idee wat de waterstofketel, onafhankelijk van de manier van warmteproductie, een potentiële
vervanger maakt voor een groot deel van de aardgasketels, is dat ze veel minder broeikasgassen
uitstoten gedurende hun levensduur dan aardgasketels. Daarmee kan van alle drie verschillende
opties worden verwacht dat ze minder zouden uitstoten dan een aardgasketel.
Omdat de berekeningen te uitgebreid zijn om in dit hoofdstuk allemaal te behandelen, zal er hier
alleen een overzicht gegeven worden van de uitstoot van de verschillende ketels. In eerste instantie
wordt er gerekend met twee verschillende hoogtes in gasverbruik, het gemiddelde landelijke
verbruik en het verbruik binnen de Erflanden. Daarnaast is er voor de NOx uitstoot van de NefitBosch ketel gekozen voor een best case en een worst case, omdat alleen van andere waterstofketels
de uitstootwaarden bekend waren is er voor de Nefit-Bosch variant een berekening gedaan aan de
hand van twee uiterste gevonden waarden. Voor deze ketel is ook voor alle bijmengingspercentages
de uitstoot berekend De uitkomsten zijn hier onder in tabel 3 te zien. Voor de uitgebreide
berekeningen en uitleg zie bijlage D Berekening milieu impact verschillende ketels.
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Tabel 3 uitstoot waarden verschillende ketels
Ketels

Uitstoot
Erflanden
CO2 kg/jaar NOx kg/jaar
Aardgasketel
2651
0,417
Remeha-Bekaert
0
0,13
Giacomini
0
0

Nefit-Bosch*
100-0
95-5
90-10
85-15
80-20
0-100

Uitstoot
Nederland
CO2 kg/jaar NOx kg/jaar
4086
0,643
0
0,2
0
0

CO2 kg/jaar NOx kg/jaar
CO2 kg/jaar NOx kg/jaar
Best case Worst case
Best case Worst case
2651
0,417
0,417
4086
0,643
0,643
2609
0,412
0,416
4021
0,635
0,641
2563
0,407
0,415
3951
0,627
0,639
2514
0,401
0,413
3875
0,618
0,637
2461
0,395
0,411
3794
0,609
0,634
0
0,13
0,337
0
0,16
0,52

4.2.5. Gevaren ketels
Deze vraag is opgezet om er achter te komen wat de gevaren kunnen zijn van het gebruik van de
verschillende ketels. De vraag “Op wat voor manier kunnen de verschillende ketels een gevaar
vormen voor de consument gedurende het gebruik?” wordt voor alle vier verschillende ketels
beantwoord. De grootste gevaren van een aardgasketel en van de waterstofketels worden hieronder
toegelicht. Zie voor de volledige uitwerking bijlage C Uitwerking diagnostische fase.
Aardgasketel
Het grootste gevaar wat er voor een gebruiker van een aardgasketel bestaat is
koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide komt vrij wanneer een ketel het aardgas niet volledig
verbrandt. Dit gas is uiterst giftig en in Nederland gaan er elk jaar nog zo’n vijf tot tien mensen dood
aan de gevolgen hiervan. Daarnaast belanden er ook nog eens elk jaar enkele honderden mensen
met koolmonoxidevergiftiging in het ziekenhuis.
Waar verwacht zou worden dat dit enkel bij oude ketels voor kan komen, gebeurt dit ook regelmatig
bij nieuwe ketels die simpelweg te weinig zijn onderhouden. Door middel van een
koolmonoxidedetector kan dit probleem relatief makkelijk verholpen worden, echter komt het in
Nederland nog regelmatig voor dat hier problemen bij voorkomen en er alsnog ongelukken gebeuren
(Dutch Safety Board, 2015).
Nefit-Bosch en Bekaert
In deze deelvraag kunnen beide verbrandingsketels bij elkaar genomen worden omdat ze beide
volgens hetzelfde principe werken. Ze ontbranden namelijk het gas wat er doorheen gevoerd wordt.
Een eerste gevaar wat bij waterstof gebruik kan ontstaan is vergelijkbaar met gevaren van
aardgasgebruik, het is namelijk reukloos. Op het moment van lekkage zou dit dan niet direct worden
ontdekt wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Zoals bij aardgas kan dit ook voor
explosie/ontbrandingsgevaar zorgen.
Een tweede gevaar is dat het een ander gas is dan aardgas, waardoor er ook andere
gasdetectieapparatuur nodig is om lekkages en de vlam te detecteren. Dit geldt voor zowel binnen
als buiten de ketel. Wanneer aardgas ontbrandt is er duidelijk een vlam zichtbaar, en bij waterstofgas
is dit niet het geval. Zo is dus niet op dezelfde manier als bij aardgas te detecteren of de vlam
daadwerkelijk aanwezig is of niet.
Het derde gevaar is ook minder aanwezig bij aardgas dan bij waterstofverbranding, namelijk
flashback van de vlam (Teerling, 2020). Waterstof ontbrandt snel, waardoor er in het geval van een
instabiele vlam waterstof zou kunnen ontbranden wat in de leiding zit en nog niet zou moeten
ontbranden. De vlam schiet als het ware de gasleiding in wat explosiegevaar oplevert.
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Ook is het hier, net als bij de aardgasketels, belangrijk om een goede rookgasafvoer aan te sluiten.
Hoewel er in dit geval geen CO2 als uitstoot naar buiten komt, wordt er tijdens het
verbrandingsproces wel NOx geproduceerd. Dit is ook zeer schadelijk en wanneer het in een woning
zou blijven hangen zou dit zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.
Giacomini H2ydroGEM
Aangezien deze ketel volgens een ander principe werkt dan de hierboven besproken twee
verbrandingsvarianten, zijn er ook andere aspecten waar de nadruk op ligt wat de veiligheid betreft.
In deze ketel vindt namelijk geen ontbranding plaats. Dit zorgt er voor dat er in theorie geen
vlamdetectie nodig zou zijn (Gijbels, 2020). Nu zal dit binnen de wetgeving die er voor zal worden
opgesteld hoogstwaarschijnlijk gelijkgetrokken worden met waterstof verbrandingsketels, om zo op
geen enkele manier mogelijkheden tot fouten te kunnen creëren, echter is het theoretisch gezien
wel een gevaar minder.
Op deze manier kan er ook geen flashback ontstaan, aangezien er geen vlam aanwezig is.
Daarnaast stoot deze ketel ook geen enkele schadelijke stoffen uit, enkel warme lucht en
waterdamp, waardoor in theorie ook geen rookgasafvoer nodig is. Dit zou niet ideaal zijn vanwege
andere redenen, maar voor de veiligheid van de gebruiker zou dit geen gevolgen hebben (Gijbels,
2020).
Verder zijn de punten wat betreft gas- en lekkagedetectie exact hetzelfde als bij de
verbrandingsketels.
4.2.6. Kosten aanschaf
Deze vraag, hoewel belangrijk, kan relatief kort beantwoord worden. De deelvraag “Op wat voor
manier verhouden de aanschafkosten van de verschillende ketels zich ten opzichte van elkaar?” is
nodig om te beantwoorden om later een volledig beeld te krijgen van elke ketel ten opzichte van
elkaar.
Aardgasketel
In het geval van aardgasketels zijn er ontzettend veel merken en mogelijkheden te vinden. Gekeken
is hier naar een HR ketel, aangezien dit het meest voorkomende keteltype is binnen Nederland
(Energieonderzoek Centrum Nederland, 2016). Daarnaast geldt ook het criterium dat deze zowel het
CV systeem verwarmt, maar ook het tapwater. Een zogeheten combiketel. Er zijn HR combiketels te
vinden die geschikt zouden zijn om het overgrote deel van de woningen in Nederland mee te
verwarmen en van warm water te voorzien die vanaf iets minder dan €900,- te koop zijn. Dit wordt
dan ook de genomen richtprijs voor een HR combiketel.
Giacomini
Voor de waterstofketels is het iets lastiger om duidelijke prijzen te vinden, omdat deze nog niet
dusdanig verkocht worden aan particulieren. Voor Giacomini geldt op dit moment dat zij wel al
H2ydroGEM ketels hebben liggen die verkocht kunnen worden. Om zo’n ketel aan te schaffen zou dat
op dit moment ergens tussen de €12.000,- en €13.000,- kosten (Gijbels, 2020).
Bekaert
Deze ketel is nog niet voor particulieren in productie en er liggen, zoals bij de H2ydroGEM wel het
geval is, nog geen ketels klaar om aan te schaffen. Vanuit gesprekken met Joan Teerling (Teerling,
2020) kwam naar voren dat wanneer de ketel beschikbaar gaat worden de prijs ergens tussen de tien
en dertig procent meer dan vergelijkbare aardgasketels zou bedragen. Uitgaande van dertig procent
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zou dat dan op zo’n €1200,- neerkomen. Vanuit een MKBA gedaan over de wijk Erflanden
(Waterstofwijk Hoogeveen, 2020) komt naar voren dat ze voor de aanschaf van een waterstofketel
uitgaan van €2500,-. Dit is hoger dan de indicatieve prijs vanuit Bekaert, dus zal voor de zekerheid
hiermee gewerkt worden.
Nefit-Bosch
Deze ketel is in zijn bouw en werking zeer goed te vergelijken met de ketel van Bekaert. Vanuit een
artikel van de BBC is naar voren gekomen dat de richtprijs voor het vervangen van een aardgasketel
voor deze waterstofvariant zo’n €60 extra moet zijn ten opzichte van de prijs van een aardgasketel.
Rekenend met de €900, komt dat dan op een prijs van €960 neer (Harrabin, 2020).
Dit is dus nog goedkoper dan de richtprijs van de Bekaert ketel, hoewel in de praktijk deze prijzen
waarschijnlijk niet al te ver uit elkaar zullen liggen. Ook hier zal uitgegaan worden van een prijs van
richting de €2500,- gezien de Nefit-Bosch variant wat betreft productiekosten nagenoeg gelijk zal zijn
aan de Bekaert variant.
4.2.7. Onderhoudskosten
De laatste deelvraag van de diagnostische fase betreft onderhoudskosten van de verschillende
ketels. De vraag “Op wat voor manier verhouden de onderhoudskosten van de verschillende ketels
zich ten opzichte van elkaar?” kan vrij kort beantwoord worden. Volgens zowel Joan Teerling, Wim
Gijbels en andere professionele bronnen zullen de kosten van het onderhoud waterstofketels zich
naar alle verwachtingen in directe lijn met de onderhoudskosten van aardgasketels verhouden. Zo
ook de onderhoudsfrequentie zal naar alle verwachtingen gelijk blijven aan die van aardgasketels
(van Vlerken, 2020). Daarnaast is er wel een punt waardoor de onderhoudskosten van de H2ydroGEM
op termijn hoger zouden kunnen uitvallen dan verwacht. Namelijk dat residu die achtergebleven is in
de te gebruiken buizen voor het vervoer van de waterstof buiten en binnen woningen negatieve
effecten zouden kunnen hebben op de levensduur van de katalysatoren gebruikt in de ketel van
Giacomini. Hier kunnen echter op het moment nog geen praktijkvoorbeelden of duidelijke getallen
aan vast geplakt worden omdat er nog geen particulier te onderhouden waterstofketels in omloop
zijn en er nog niet dergelijke duurtesten met de Giacomini H2ydroGEM zijn uitgevoerd. (Teerling,
2020) (Gijbels, 2020) (Jansma, 2021).
4.3.

Conclusies diagnostisch onderzoek

Vanuit de diagnostische fase en de antwoorden die op de vragen gevonden zijn, vallen een aantal
conclusies op te maken. De belangrijkste conclusies zullen in dit geval de onderwerpen zijn waarin de
waterstofketels het meeste onderlinge verschil vertonen en met de nul-situatie. Hier zullen de
belangrijkste conclusies worden uitgelicht om zo gezamenlijk een richting te kunnen geven aan de
ontwerpfase van het onderzoek.
4.3.1. Product
Binnen de vragen die gericht zijn op het product zijn een aantal interessante bevindingen naar voren
gekomen. Zo zijn de waterstofketels van Bekaert en van Nefit-Bosch qua werking gelijk te noemen
aan een standaard HR aardgasketel. Ze verschillen in verbruik van grondstof en in de bouw van een
aantal componenten, echter verbranden ze beide het te gebruiken gas en wordt de vrijgekomen
energie op dezelfde manier overgedragen aan het te verwarmen water. Hierdoor is ook het
overgrote deel van de bouw van een aardgasketel en deze twee waterstofketels hetzelfde.
De ketel van Giacomini daarentegen werkt op een volledig andere manier. Door de waterstof in een
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reactiekamer langs twee katalysatoren te leiden wordt er zonder verbranding warmte gegenereerd
die vervolgens overgedragen wordt op het te verwarmen water. In de opbouw ziet deze ketel er dan
ook anders uit dan de twee waterstof verbrandingsketels en de aardgas variant.
Zo verschilt ook in energie-output de ketel van Giacomini van de rest. Waar het gemiddeld nodige
vermogen voor een aardgasketel in Nederland op ongeveer 20,9kW is vastgesteld, is het maximaal
haalbare vermogen van de H2ydroGEM gelimiteerd op 5kW. De ketels van Nefit-Bosch en Bekaert
kunnen daarentegen zonder problemen het vermogen van de aardgasketels evenaren.
4.3.2. Consument
Vanuit het consument gedeelte van het onderzoek kwam ten eerste naar voren dat er wat betreft
wetgeving nog wel een aantal hordes te overkomen zijn voor de implementatie van waterstofketels
in plaats van aardgasketels. Echter hebben deze meer betrekking op de omliggende infrastructuur en
algehele situatie dan op de verschillende ketels. Er zijn namelijk een aantal leemtes in de wet waar
waterstof net buiten de huidige wetgeving valt. In het geval van de waterstofwijk in Hoogeveen zijn
er drie leemtes gevonden waar door middel van botsproeven gaat worden gekeken wat er nodig zou
zijn om waterstof als energiedrager in de huiselijke omgeving te kunnen toepassen. Dit is voor alle
drie types waterstofketel hetzelfde, aangezien dit niet per se om de ketels zelf gaat.
Daarnaast is er gekeken naar de warmteprofielen van de woningen in de waterstofwijk Hoogeveen.
Het verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw is in de verbruikscijfers duidelijk terug te zien.
Het verbruik in de bestaande woningen ligt meer dan 2,5 maal zo hoog dan het beoogde gebruik in
de nieuwbouw. Dit betekent dat er ook verschillende verwarmingsopties interessant zouden kunnen
zijn in de verschillende wijken.
Ook zijn van alle ketels de impact op het milieu onderzocht. Waar hier de ketel van Giacomini in zijn
gebruik helemaal niks schadelijks uitstoot, stoten de ketels van Bekaert en Nefit-Bosch wel enige NOx
uit gedurende het gebruik. In het geval van de Nefit-Bosch ketel hangt de uitstoot voornamelijk
samen met de samenstelling van het gassenmengsel wat hier doorheen vloeit.
Als laatste grote verschil zijn ook de prijzen van de verschillende ketels naast elkaar gelegd. Waar
voor een HR combiketel op aardgas vanaf €900,- al een nieuwe ketel gekocht kan worden, is dit voor
de verschillende waterstofketels meer. De Nefit-Bosch ketel geeft op dit moment de laagste
inschatting met een prijs vanaf €960,-, daarna wordt de vanaf-prijs van de ketel van Bekaert met zo’n
€1170,- iets hoger ingeschat. Echter gaat voor de zekerheid een prijs van €2500,- voor beide ketels
als richtprijs genomen worden. De ketel van Giacomini heeft echter de hoogste richtprijs van
€12.000,-tot €13.000,4.4.

Richting ontwerpgerichte fase

Gedurende beide onderdelen van de diagnostische fase is er allemaal informatie naar voren
gekomen over de verschillende ketels en de situatie waarin deze eventueel terecht zouden komen.
Vooral de punten waar verschillende antwoorden voor de verschillende ketels uit naar voren
kwamen zijn erg interessant om uiteindelijk antwoord mee te kunnen geven op de centrale
onderzoeksvraag. Om vanuit deze verschillen tussen de ketels tot een eenduidig advies te kunnen
komen over de beste optie, moeten nu de verschillende punten naast elkaar worden uitgezet waarbij
er gekeken wordt naar welke ketel op welk punt een betere optie zou zijn dan de alternatieven. Om
te kijken wat dit voor impact heeft worden de verschillende opties uitgezet tegen het nul-alternatief.
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In het volgende hoofdstuk zal er een analyse worden gemaakt van de sterke en zwakke kanten van
de verschillende ketels waarbij het gebruik in de waterstofwijk in Hoogeveen als basis genomen
wordt.
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5. Resultaten
ontwerpgericht onderzoek
Nu er een antwoord geformuleerd is op de hoofdvraag van de diagnostische fase is het belangrijk om
te kijken wat de gevonden waarden voor verschillen laten zien tussen de ketels als ze naast elkaar
worden gezet. De hoofdvraag die is opgesteld voor deze fase is: “Welke waterstofketel is, kijkend
naar de onderscheidende aspecten, de beste optie om te gaan gebruiken binnen de waterstofwijk in
Hoogeveen?”. Zoals in Hoofdstuk drie ook al is aangegeven zal er hier aan de hand van twee
deelvragen een antwoord geformuleerd worden op de hoofdvraag. Eerst wordt duidelijk gemaakt
wat de onderlinge verschillende factoren voor effect hebben in de waterstofwijk, afgezet tegen het
nul-alternatief. Daarna zal er gekeken worden naar het doel van de waterstofwijk in Hoogeveen, om
zo te kunnen bepalen welke ketel hier het beste bij zou passen.
5.1.

Effect verschillende waterstofketels

Om een antwoord te vinden op de vraag “Wat is het effect van de verschillende waterstofketels op
het project waterstofwijk Hoogeveen als gekeken wordt naar de onderling onderscheidende
factoren?” is een quick scan kosten-baten analyse gebruikt. Op deze manier wordt er een duidelijk
beeld geschetst van de verschillende opties en de uitkomsten die deze zullen hebben op het project
waterstofwijk Hoogeveen. Bij deze manier van analyseren wordt niet alleen gekeken naar financiële
kosten en baten, maar ook naar andere (bijvoorbeeld maatschappelijke of milieu) kosten en baten
(Deltares, sd).
Om deze op te kunnen stellen zijn eerst in het kort de punten nodig waar aan getoetst gaat worden.
In dit geval zijn dat de punten waarin de waterstofketels onderling van elkaar verschillen, welke
daardoor ook verschillende effecten hebben op de situatie. Zo vallen de verschillen in werking en de
componenten van de ketels hier af, aangezien deze verschillen geen verschil in effect op de situatie
veroorzaken. Vanuit daar worden dezelfde punten die gelden voor de aardgasketel als nul-alternatief
genomen, waardoor naast het verschil in onderlinge effecten ook het verschil in effect met de nulsituatie vergeleken kan worden.
Per punt zal er nu weergegeven worden welke ketel daar beter of minder op presteert ten opzichte
van elkaar.
5.1.1. Output
In het opzicht output verschilt vooral de ketel van Giacomini ten opzichte van de rest. Om deze
gegevens representatief te maken voor het onderzoek zijn twee tabellen opgezet met de nodige
ketelvermogens voor zowel de wijk de Erflanden als de wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen. In tabellen 4
en 5 hieronder valt te zien hoe de verschillende waterstof opties het doen ten opzichte van de
aardgasketel.
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Tabel 4 Output ketels ten opzichte van nul-alternatief bestaande bouw

Output Erflanden Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3
Incl CW-3
Nul-situatie
Giacomini
Nefit-Bosch
Remeha-Bekaert
Vermogen kW
6,8
27,8
5
5
6,8
27,8
6,8
27,8
Oordeel
✓
✓
x
x
✓
✓
✓
✓
Tabel 5 Output ketels ten opzichte van nul-alternatief nieuwbouw

Output Erflanden Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3 Incl CW-3 Excl CW-3
Incl CW-3
Nul-situatie
Giacomini
Nefit-Bosch
Remeha-Bekaert
Vermogen kW
2,4
25,4
5
5
2,4
25,4
2,4
25,4
Oordeel
✓
✓
✓
x
✓
✓
✓
✓

Er is gekeken naar de maximale energie die nodig is per uur om zowel de nieuwbouw als de
bestaande bouw te kunnen verwarmen. Dit resulteert in het minimale vermogen wat nodig is per
ketel. Er is hier onderscheid gemaakt in energievraag met en zonder te verwarmen tapwater. Hieruit
komt naar voren dat alleen in het geval van een nieuwbouwwoning met aparte boiler voor het
tapwater de Giacomini H2ydroGEM genoeg vermogen zou leveren om naar voldoening te werken. De
andere twee waterstofketels zijn wel in staat het nodige vermogen te leveren.
5.1.2. Aansluitmogelijkheden
Wat betreft de aansluitmogelijkheden is er een tabel opgezet waar alle standaardaansluitingen van
een aardgasketel genoemd worden, die daardoor ook in standaard woningen te vinden zijn.
Daarachter staat of de verschillende waterstofketels hier zonder problemen op aangesloten kunnen
worden. In tabel 6 hieronder is de uitslag te zien.
Tabel 6 aansluitmogelijkheden per ketel

Aansluitmogelijkheden
Nul-alternatief
Giacomini Nefit-Bosch Remeha-Bekaert
Gastoevoer
✓
✓
✓
Elektriciteitsaansluiting
✓
✓
✓
Thermostaat aansluiting
✓
✓
✓
Aanvoer koud verwarmingswater
✓
✓
✓
Afvoer warm verwarmingswater
✓
✓
✓
Aanvoer koud tapwater
x
✓
✓
Afvoer warm tapwater
x
✓
✓
Condensatieafvoer
x
✓
✓
Rookgasafvoer
✓
✓
✓

Dat er bij de Giacomini ketel geen aansluiting op het tapwater mogelijk is komt door het feit dat deze
hier te weinig vermogen voor levert om dit direct te kunnen verwarmen (Giacomini, 2018).
5.1.3. Leef comfort
Dit punt van vergelijking valt direct te beoordelen vanuit de vorige twee punten. Doordat op het
gebied van aansluitmogelijkheden en output de ketels van Bekaert en Nefit-Bosch gelijk zijn aan het
nul-alternatief heeft het gebruik van deze twee opties geen enkel negatief effect op het leef comfort
van de consument. De ketel van Giacomini levert echter in het geval van de wijk de Erflanden te
weinig vermogen om de woning te kunnen verwarmen. In Nijstad-Oost zou met deze ketel de woning
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wel verwarmd kunnen worden, maar zou er een extra boiler nodig zijn voor warm tapwater. Deze
ketel zou zonder extra boiler in dit geval het leef comfort van de consument omlaag halen.
5.1.4. Impact milieu
Hier is uiteen gezet wat de impact op het milieu is van de drie waterstofketels ten opzichte van het
nul-alternatief. Er is hier gekeken naar zowel de NOx uitstoot als de CO2 uitstoot. Om een goed beeld
te geven van het verschil zal er gekeken worden naar de uitstoot over de gemiddelde levensduur van
een CV ketel. Er wordt hier uitgegaan van 15 jaar.
Er is voor het voorbeeld enkel gerekend met het verbruik in een woning in de Erflanden. Dit schetst
een voldoende beeld van de verschillen in niveaus van uitstoot die de ketels realiseren. In figuur 10
hier onder is de NOx uitstoot van de verschillende ketels weergegeven en in figuur 11 daar onder is
de CO2 uitstoot van de verschillende ketels te zien.

Figuur 10 Totale NOx uitstoot na 15 jaren

Figuur 11 Totale CO2 uitstoot na 15 jaren

Hier valt erg duidelijk op te maken dat de H2ydroGEM van Giacomini als enige ketel zowel geen CO2
als geen NOx uitstoot. Hiermee wordt op die manier de meeste milieuwinst behaald in vergelijking
met de andere twee waterstofketels. Dit komt volledig uit het feit dat de H2ydroGEM als enige ketel
geen NOx uitstoot.
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Dit maakt de HydroGEM op het gebied van uitstoot duidelijk de beste optie onder de verschillende
ketels.
5.1.5. Gebruikersgevaren
Voor de verschillende waterstofketels zijn in hoofdstuk vier een aantal gevaren bepaald waarmee
rekening gehouden moet worden zodat de consument hier niet mee te maken krijgt. Toen zo’n zestig
jaar geleden de aardgasketel zijn intrede deed waren er vergelijkbare punten waar de consument
zich zorgen om maakte. In tabel 7 hier onder staat opgesteld welke potentiële gevaren per ketel
rekening mee moet worden gehouden.
Tabel 7 mogelijke gevaren per ketel

Ketels
Gevaren
Aardgas
Koolmonoxide
x
Lekkage/gasdetectie
x
Explosie
x
Rookgasafvoer
x
vlamdetectie
x
flashback

Giacomini Nefit-Bosch Remeha-Bekaert
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Hier valt duidelijk te zien dat er bij de ketel van Giacomini beduidend minder gevaren zijn waar
rekening mee moet worden gehouden. De twee andere waterstofketels scoren hier meer
vergelijkbaar met het nul-alternatief.
5.1.6. Aanschafkosten
In het geval van de aanschafkosten zijn er duidelijke verschillen zichtbaar, zoals te zien is in figuur 12
hier onder. De ketel van Giacomini is op dit moment vele male duurder dan de andere twee
waterstofketels. Een voetnoot is hier wel dat de H2ydroGEM al in de schappen ligt en er dus voor
kleine productieaantallen al een duidelijke prijs gecalculeerd kan worden. Voor de ketel van NefitBosch en Bekaert gaat het vooralsnog om verwachtingen van de prijs op het moment dat ze in de
markt zouden komen.

aanschafkosten in euro's
15000
10000
5000
0

12000
900

2500

2500

Figuur 12 prijzen verschillende ketels
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In figuur 13 hieronder is de uiteindelijke uitkomst van de kosten-baten analyse te zien. Zo wordt
duidelijk dat de Giacomini H2ydroGEM op het grootste deel van de punten minder goede effecten
heeft ten opzichte van het nul-alternatief dan de andere twee opties.
Keteltype
Onderscheidende punten Aardgas Giacomini Nefit-Bosch Bekaert
Output
Aansluitmogelijkheden
Leef comfort
Impact milieu
Gebruikers gevaren
Aanschafkosten

+
+
+
/
++

++
+
-

+
+
+
+
/
+

+
+
+
+
/
+

Figuur 13 uitkomst quick scan kosten-baten analyse

5.2.

Doel waterstofwijk

Voor deze deelvraag “Welke doelen worden belangrijk geacht om binnen het project waterstofwijk
Hoogeveen te halen en waar liggen binnen deze doelen de prioriteiten?” is het plan waterstofwijk
Hoogeveen geraadpleegd. Hierin staat duidelijk vermeld wat het idee achter het plan is en wat er
belangrijk gevonden wordt.
Er zijn verschillende doelen opgehaald uit het plan waterstofwijk Hoogeveen, echter lijkt er een
overkoepelend doel als belangrijkste naar voren te komen, “Het vinden van een waterstofoplossing
voor de bestaande bouw”. Om dit te realiseren zijn er andere kleinere doelen gevormd die behaald
moeten worden. Één daarvan is de realisatie van het demonstratieproject in de nieuwbouwwijk
Nijstad-Oost. Dit demonstratieproject is uitsluitend bedoeld om een blauwdruk te krijgen van hoe
waterstof als optie voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van bestaande wijken ingezet
kan worden (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020). Hieruit valt direct te concluderen dat het niet logisch
is om twee verschillende types waterstofketel te gaan gebruiken binnen de twee verschillende
wijken.
Dit betekent dat wat betreft oplossingen de nadruk ligt op de ombouw van de bestaande wijk. De
nieuwbouwwijk is puur en alleen bedoeld om de technische mogelijkheid van waterstof als
warmtevoorziening in woonwijken te laten zien. Het is hierbij bedoeld om te laten zien dat het
mogelijk is om toe te passen in een bestaande wijk. Het is in een nieuwbouwwijk niet nodig/logisch
om waterstof cv ketels toe te passen, vanwege de andere verwarmingsopties die hier beter zouden
passen (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
Naast dit hoofddoel is ook nog gemeld dat het idee is om door middel van de realisatie van deze
twee wijken een weg te scheppen voor de rest van het land, om zo geleidelijk over te kunnen
stappen naar het gebruik van waterstof als vervanger van aardgas. Dit geleidelijke is belangrijk omdat
één van de problemen die opgelost moeten worden voordat waterstof als duurzaam alternatief
gebruikt kan worden, de opschaling van de productie van groene waterstof is. De verwachting is dat
er voor 2030 nog in ieder geval niet genoeg groene waterstof geproduceerd kan worden om op grote
schaal te gebruiken. Extra uitleg hierover valt te vinden in bijlage E Groene waterstofproductie.
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5.3.

Richting verandergerichte fase

Vanuit de informatie die gedurende de ontwerpgerichte fase naar voren is gekomen kunnen een
aantal interessante punten worden opgehaald. Het feit dat het doel is om de bestaande bouw te
verduurzamen door middel van waterstof, geeft indirect een bepaald minimumvermogen wat vanuit
de waterstofketel nodig is. Op deze manier lijkt de Giacomini H2ydroGEM niet geschikt om gebruikt
te worden binnen dit project. De combinatie van maximumvermogen en hoge aanschafkosten geven
in dit geval de voorkeur aan een waterstof verbrandingsketel om te gebruiken in dit project.
Echter zit er wel een groot voordeel aan de Giacomini H2ydroGEM ten opzichte van de andere ketels.
Deze stoot namelijk geen NOx uit. Hoewel het voor dit project niet haalbaar lijkt om deze ketel te
gaan gebruiken, is het uitstoten van nul schadelijke stoffen op dit moment een unieke eigenschap.
NOx is\ net als CO2 een schadelijke stof, en waar CO2 voornamelijk bijdraagt aan het opwarmen van
de aarde, is een schadelijk gevolg van NOx dat het neerslaat in gebieden waar dit voor de verarming
van natuur kan zorgen. Vooral in beschermde natura-2000 gebieden (RIVM) is de uitstoot van NOx
hierdoor een groot probleem. Dit zou de reden om deze ketel te gaan gebruiken in specifieke
gebieden een stuk belangrijker kunnen maken.
Daarnaast is vanuit een interview met Wim Gijbels ook gebleken dat Giacomini bezig gaat met de
ontwikkeling van een krachtigere ketel die ook geschikt zou zijn voor de bestaande bouw in
Nederland, wat deze ketel, gezien de milieuvoordelen een interessante optie zou kunnen maken
voor de toekomst en/of in specifieke omgevingen. Voor het complete transcript van het interview zie
bijlage F Interview Wim Gijbels.
Wat betreft de twee waterstof verbrandingsketels zou voor dit project de voorkeur uitgaan naar een
volledig op waterstof draaiende ketel (Bekaert), en is er minder baat bij een H2 ready model (NefitBosch). Dit project gaat namelijk om het testen van de mogelijkheden van een waterstofketel,
waarbij er gewerkt wordt om alle woningen direct volledig op waterstof te gaan verwarmen. De ketel
van Nefit-Bosch zou voor de installatie al wel kunnen worden omgebouwd naar 100% waterstofketel,
waardoor deze ook gebruikt zou kunnen worden, echter haalt dit het mogelijke voordeel van deze
ketel weg ten opzichte van de standaard 100% waterstofvariant.
Echter, zoals eerder gemeld gaat de opschaling van de productie van groene waterstof nog jaren
duren, waarbij het wel degelijk interessant zou kunnen zijn om de H2 ready ketel van Nefit-Bosch in
andere wijken te installeren waar de overstap op waterstof er in de komende tien jaar aan zit te
komen. Dan zou geleidelijk het percentage waterstof verhoogd kunnen worden in deze wijken.
Wanneer de groene waterstofproductie uiteindelijk genoeg zou zijn om de gehele wijk van waterstof
te voorzien, zouden deze ketels makkelijk kunnen worden omgebouwd. Zo is het niet nodig om twee
keer in relatief korte tijd van ketel te wisselen en kan de overstap naar waterstof geleidelijk worden
gerealiseerd.
Wat betreft het project in Hoogeveen lijkt het echter de beste optie om gebruik te gaan maken van
een “gewone” waterstof verbrandingsketel, zoals ontwikkeld is door onder andere Bekaert. Dit door
het vermogen wat deze ketel zou kunnen behalen, de relatief lage aanschafkosten en het feit dat dit
type ketel het meest in lijn ligt met de doelen die voor de waterstofwijk zijn opgezet.
Op deze manier is er dan ook een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag van de ontwerpfase. Nu
kan er in de verandergerichte fase behandeld worden wat de verandering precies inhoudt. Dit
betekent dat voor alle drie types ketel zal worden bekeken wat de implementatie binnen de
specifieke sector in zou houden.
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6. Resultaten
verandergericht
onderzoek
Nu in hoofdstuk 5 in de ontwerpfase is vastgesteld welk type waterstofketel het beste bij de
waterstofwijk in Hoogeveen zou passen, is het tijd om te kijken hoe deze oplossing het beste in het
project geïmplementeerd zou kunnen worden. Daarnaast is in de ontwerpfase ook naar voren
gekomen dat, hoewel de katalytische- en H2 ready-ketel niet de beste opties zijn voor de
waterstofwijk in Hoogeveen, deze zeker goede opties zouden kunnen zijn in andere projecten. De
vraag “Op wat voor manier zouden de verschillende keteltypes in verschillende projectsoorten
geïmplementeerd kunnen worden?” is bedoeld om uiteen te zetten wat er nu geregeld zou moeten
worden voor de verschillende ketels in aanloop naar de rendabele implementatie binnen het juiste
segment. Per keteltype zal hier uiteengezet worden wat er nu nodig is om de implementatie te
bewerkstelligen.
6.1.

Bekaert 100% waterstof verbrandingsketel

Alles bij elkaar genomen is er in de ontwerpfase naar voren gekomen dat een 100% waterstof
verbrandingsketel de beste optie lijkt te zijn om te gaan gebruiken binnen het project waterstofwijk
Hoogeveen. Om dit daadwerkelijk te realiseren zijn een aantal punten belangrijk om duidelijk te
hebben. Het projectteam is zelf al erg ver met de opzet van hoe de keuze gemaakt gaat worden,
echter zullen hier nog een aantal punten worden aangehaald.
6.1.1. Stakeholders
Het in kaart hebben van de verschillende stakeholders is een belangrijk punt om duidelijk te hebben,
aangezien dit gaat om welke partijen in welke mate invloed hebben op, of beïnvloed worden door de
beslissing. Alle betrokken partijen bij het gehele project vallen onder het Hydrogreen consortium,
echter zijn niet alle partijen binnen dit consortium even nauw betrokken bij de ketelkeuze.
Met behulp van een stakeholder analyse is er in kaart gebracht welke partijen in welke mate
beïnvloed worden en invloed hebben op de implementatie van het juiste keteltype in de
waterstofwijk. In figuur 14 hier onder zijn de belangrijkste stakeholders opgenomen die elk op hun
eigen manier invloed hebben dit onderdeel van het proces.
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Figuur 14 stakeholder analyse

EnTranCe valt als partner in principe onder de Hanzehogeschool, echter is EnTranCe vanuit de
Hanzehogeschool een uitermate betrokken partij bij de opzet van het projectplan. Daarbij oefenen zij
als partij grote invloed uit op de zoektocht naar de uiteindelijk te gebruiken ketel. Daarnaast hebben
zowel de potentiële ketelproducenten en de gemeente Hoogeveen een ontzettend groot belang bij
de uiteindelijke te maken keuze. Wel hebben zij hier iets minder invloed op het uiteindelijke merk
ketel wat gebruikt gaat worden. De onderbouwing voor de rest van de stakeholders is opgenomen in
bijlage G Stakeholderanalyse.
6.1.2. Producenten
Hier zullen de verschillende fabrikanten aangehaald worden die op dit moment een waterstofketel
hebben ontwikkeld en daarmee potentiële opties zijn om te gaan gebruiken in het project. Het
belangrijkste criterium hiervoor is naar voren gekomen in hoofdstuk 5, namelijk dat het een
waterstof verbrandingsketel is. Er zijn door meerdere partijen ontwikkelingen op het gebied van
waterstofketels. De meest interessante mogelijkheden zijn de partijen die ook daadwerkelijk
prototypes hebben ontwikkeld en eventueel in staat zijn het benodigde aantal ketels te kunnen
leveren. Zo heeft Remeha een ketel ontwikkeld (Remeha, sd), heeft Nefit-Bosch een ketel ontwikkeld
die zowel op aardgas als waterstof draaien kan (Nefit-Bosch, 2020). DNV GL heeft in combinatie met
Gasterra een waterstofketel ontwikkeld en ook Bekaert zou een mogelijkheid zijn om een ketel te
laten produceren. Als laatste opties zijn ook ATAG en Intergas mee te nemen. Deze laatste twee
hebben nog geen ketel klaar die op 100% waterstof loopt, echter zal dit naar verwachting niet lang
meer duren (Buiting, 2020).
Vanuit Tineke van der Meij (van der Meij, 2021) is naar voren gekomen dat voor het selecteren van
de producent een zogeheten tender is uitgeschreven. Dit houd in dat verschillende producenten zich
op dit project kunnen inschrijven en zo een soort aanbod kunnen doen. Dit geeft voor de
projectorganisatie de mogelijkheid om de verschillende producenten met elkaar te laten concurreren
en zo met degene met het beste aanbod in zee zouden kunnen gaan.
6.1.3. Planning
Nu duidelijk is welke opties er zijn en welke partijen belangen hebben in deze situatie zal er kort
uiteengezet worden wat nu de nodige vervolgstappen zijn om te nemen vanuit EnTranCe. Een
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concreet implementatieplan is op dit punt van het traject nog niet relevant, aangezien dat pas
specifiek geregeld kan worden op het moment dat er definitief voor een ketelproducent gekozen is.
Het is de bedoeling om medio 2022 al de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost op te kunnen leveren.
Hiervoor zal er dus zo snel mogelijk een keuze gemaakt moeten worden wat betreft ketelproducent.
Op het moment kunnen producenten zich nog inschrijven op de tender (Tenderned, 2020) en er is
hier ook nog geen einddatum vermeld. Er worden minimaal twee producenten gezocht en op dit
moment is de kans aanzienlijk dat een van deze plaatsen door Bekaert gaat worden ingenomen (van
der Meij, 2021).
Wanneer er een producent duidelijk is zal er met hen verder moeten worden gesproken om
bepaalde productiedeadlines realistisch te kunnen maken. In het geval van de woningen in NijstadOost zullen de ketels voor de opleverdeadline geproduceerd moeten zijn om tijdig in de woning te
kunnen worden geïnstalleerd.
Wanneer de producent gekozen is zal er ook zo snel mogelijk besloten moeten worden welke
partij(en) zich met de installatie van de ketels bezig gaan houden. De installateurs zullen namelijk
tijdig opgeleid moeten worden om de specifieke ketel te kunnen installeren. Aangezien waterstof
verbrandingsketels weinig verschillen van aardgas varianten zal dit niet een lastige overstap zijn,
echter zouden verschillende veiligheidseisen hier wel van belang zijn. Dit kan snel na het kiezen van
de producent, aangezien dan duidelijk is wat er precies nodig is voor dit proces.
Naast het opleiden van installateurs zal ook duidelijk gemaakt moeten worden welke partij(en) het
onderhoud gaan verzorgen. Deze zullen namelijk ook tijdig moeten worden opgeleid om deze taak
uit te kunnen voeren. Aangezien er hier met een ander soort gas gewerkt wordt zullen hier specifieke
maatregelen en de juiste kennis voor nodig zijn.
Als laatste kan het ook nodig zijn om via de gemeente Hoogeveen de veiligheidsautoriteiten
(politie/brandweer) op de hoogte te brengen. In geval van calamiteiten kan het namelijk bij gebruik
van waterstofketels nodig zijn hier andere protocollen voor te hanteren. Op het moment dat deze
punten concreet zijn kan ook met de rest van de stakeholders de nodige informatie worden gedeeld
omtrent de ketelkeuze.
Er valt nog geen concrete planning te maken wat betreft vervolgstappen voor EnTranCe in dit
stadium. Dit is een gevolg van het nog niet hebben van een einddatum van de uitstaande tender.
6.2.

Nefit-Bosch H2 ready ketel

In de ontwerpfase is naar voren gekomen dat gebruik van een ketel waar geleidelijk het
waterstofpercentage in opgevoerd kan worden niet geheel past binnen de plannen van de
waterstofwijk in Hoogeveen. Hij zou echter wel gebruikt kunnen worden wanneer deze van tevoren
omgebouwd wordt tot 100% waterstofketel, daarom staat deze ook vermeld in hoofdstuk 6.1.2..
Echter is in de ontwerpfase ook naar voren gekomen dat de grootschalige productie van groene
waterstof nog erg lang op zich kan laten wachten. Voor andere toekomstige projecten zou deze ketel
op die manier ontzettend interessant kunnen zijn. Wanneer er plannen zijn om een bepaalde wijk op
enige termijn over te laten stappen op het gebruik van waterstof, maar het echter nog jaren duurt
om genoeg groene waterstof te produceren om dit te realiseren, zou er voor kunnen worden
gekozen om dit type ketel al eerder in de wijk te installeren. Zo zou er geleidelijk een juiste
infrastructuur kunnen worden ontwikkeld en ondertussen gewerkt worden aan de opschaling van
groene waterstofproductie. De ketel van Nefit-Bosch is hier uitermate geschikt voor, omdat er tot
20% waterstof kan worden bijgemengd terwijl deze nog hoofdzakelijk op aardgas draait. Op het
45

moment dat de waterstofproductie voldoende zou zijn opgeschaald om de gehele wijk volledig van
waterstof te voorzien kunnen de ketels eenvoudig worden omgebouwd.
Zo kan er al veel sneller begonnen worden aan de verduurzaming van de verwarming van de
betreffende wijk en hoeft er niet gewacht te worden tot de groene waterstofproductie eerst
geregeld is.
Om dit te kunnen implementeren is het nodig om zo snel mogelijk duidelijk te hebben welke
gemeenten binnen Nederland de ambities hebben om wijken op deze manier te gaan verduurzamen.
Om dit concreet te kunnen gaan doen zou er gebruik gemaakt kunnen worden van een analyse van
Wallaart en Kusse. In deze analyse is er onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsambities van
verschillende gemeenten binnen Nederland. In dit onderzoek zijn 100 coalitieakkoorden
geanalyseerd betreffende de duurzaamheidsambities van verschillende gemeenten (Wallaart en
Kusse, 2018).
Hieruit zou kunnen worden opgemaakt welke gemeenten binnen Nederland ambities zouden hebben
die passen bij de inzet van Waterstofketels. Met deze gemeenten zou vervolgens het gesprek
aangegaan moeten worden omtrent de mogelijkheden van de realisatie hiervan. De ketel van NefitBosch zou hier een grote rol in kunnen spelen, aangezien een groot probleem op de korte termijn in
dit geval de hoeveelheid groene waterstofproductie is.
Om dit echter volledig in kaart te brengen zou in eerste instantie een nieuw onderzoek moeten
worden gedaan naar de gemeenten die hiervoor in aanmerking zouden komen, om vervolgens een
plan op te stellen wat betreft het gebruik van de H2 ready ketel van Nefit-Bosch.
6.3.

Giacomini H2ydroGEM

Vanuit de centrale onderzoeksvraag is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen voor
de Giacomini H2ydroGEM binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. In de ontwerpfase kwamen twee
belangrijke punten naar voren waaruit een antwoord geformuleerd is op deze vraag. Zo is hier naar
voren gekomen dat het gebruik van deze ketel geen goede mogelijkheid lijkt te zijn. Echter is er ook
naar voren gekomen dat het gebruik van de ketel van Giacomini buiten de wijk wel degelijk een goed
idee kan zijn.
Het punt waar de H2ydroGEM namelijk unieke prestaties op levert, is de uitstoot. Tijdens het gebruik
stoot deze ketel behalve geen CO2, ook geen NOx uit. Het probleem met stikstofoxide is dat het in de
lucht problemen kan geven door verminderde luchtkwaliteit. Wanneer er te grote NOx concentraties
in de lucht aanwezig zijn kunnen mensen met longklachten hier ernstig last van krijgen. Daarnaast
kan NOx vanuit de lucht ook weer met de regen in de grond terecht komen. Op deze manier verrijkt
de grond, wat weer slecht is voor specifieke plantensoorten. Het gevolg hiervan is dat de
biodiversiteit in bepaalde gebieden af kan nemen.
Een deel van deze NOx is afkomstig vanuit de bebouwde omgeving (industrie en woningen) (RIVM).
Een effect van het gebruik van de Giacomini H2ydroGEM zou zijn dat de NOx depositie in bepaalde
gebieden omlaag gaat en zo de biodiversiteit in die gebieden makkelijker te behouden valt. De
invloed van de bewoonde omgeving op deze issue is echter niet heel groot en zorgt inclusief
industrie voor minder dan 10% van de depositie, echter zou het in specifieke gevallen zeker de
moeite waard kunnen zijn om deze ketel te gebruiken in plaats van andere (waterstof)opties. Hier
zou echter meer onderzoek naar moeten worden gedaan om in kaart te brengen hoe groot de
invloed van woningen in bepaalde gebieden hier daadwerkelijk op is.
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Daarnaast was een groot deel van de reden dat deze ketel niet kan worden gebruikt in de
waterstofwijk Hoogeveen het feit dat deze te weinig vermogen levert om bestaande huizen te
verwarmen. In eerste instantie zou dit dan ook alleen interessant zijn voor eventueel aanstaande
nieuwbouw. In combinatie met een losse boiler zou de H2ydroGEM hier namelijk wel goed kunnen
volstaan.
Ook is gezegd dat Giacomini bezig is met de ontwikkeling van een katalytische ketel met genoeg
vermogen om bestaande bouw van warmte en warm water te voorzien. Wanneer die ketel
beschikbaar is zou het direct vele malen interessanter zijn om deze ketel te gaan toepassen binnen
de bestaande bouw (zie bijlage E Interview Wim Gijbels).
Het is voor EnTranCe daarin dan ook belangrijk om contact met Giacomini te houden over de
ontwikkelingen van deze ketel. In de toekomst kan deze ketel namelijk door het gebrek aan emissies
een grote rol gaan spelen in de energietransitie.
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7. Afronding
Dit onderzoek is opgezet rond de vraag vanuit EnTranCe of er een rendabele kans zou zijn voor de
Giacomini H2ydroGEM om in de markt te kunnen worden gebruikt. Hierbij lag de focus op een
eventuele toepassing binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. Om hier een concreet te onderzoeken
probleem van te maken is hier de centrale onderzoeksvraag “Zou de Giacomini H2ydroGEM een
geschikte ketel zijn om de woningen binnen de op handen zijnde waterstofwijk in Hoogeveen te
verwarmen?” voor opgesteld. In de diagnostische fase moest hiervoor eerst bekend worden wat
voor verschillende aspecten de drie types waterstofketel hebben ten opzichte van een aardgasketel
en ten opzichte van elkaar. Om hier achter te komen is de vraag “Welke waterstofketels zijn geschikt
om woningen mee te verwarmen en in welke aspecten onderscheiden deze zich van elkaar met
betrekking tot het belang van de consument?” eerst beantwoord.
Aan de hand van verscheidene document- en literatuuranalyses en gesprekken en interviews met
professionals op dit gebied zijn hieruit de onderling onderscheidende factoren naar voren gekomen.
Aan de hand van deze informatie is er in de ontwerpfase naar voren gekomen welk keteltype het
beste gebruikt zou kunnen worden binnen de waterstofwijk in Hoogeveen. Daarbij kwam ook naar
voren dat er voor de andere twee types, naast de waterstofwijk in Hoogeveen, wel andere markten
zijn waarin deze gebruikt zouden kunnen worden.
Het advies wat hier uit naar voren is gekomen bestaat dan ook uit drie delen. Het eerste advies staat
in relatie tot de hoofdvraag van het gehele onderzoek en betreft de Giacomini H2ydroGEM. Het lijkt
niet haalbaar om deze ketel te gaan gebruiken binnen de waterstofwijk in Hoogeveen, zowel in de
nieuwbouw als in de bestaande bouw is het advies dan ook om voor een ander keteltype te gaan.
Echter, vanwege het gebrek aan emissies wat deze ketel uitstoot zou het een interessante optie
kunnen zijn om te gaan gebruiken in specifieke gebieden waar de effecten van stikstofoxide depositie
zwaar meewegen. Hier zou echter eerst meer onderzoek naar moeten worden gedaan om te kijken
welke gebieden dit zou betreffen en wat het effect van deze ketel daadwerkelijk zou kunnen zijn.
Daarnaast is ook naar voren gekomen dat, hoewel het vermogen van de Giacomini H2ydroGEM te
laag is om in bestaande bouw te gebruiken, er op termijn een nieuwe ketel op de markt zal komen
met dezelfde emissies en een hoger vermogen. Dit zou betekenen dat die ketel wel geschikt zou zijn
in bestaande bouw, wat het direct een erg interessante optie maakt voor projecten vergelijkbaar met
de wijk in Hoogeveen. Het advies aan EnTranCe hierover is dan ook om nauw contact te houden met
Giacomini omtrent de ontwikkelingen van deze ketel zodat wanneer het moment daar is deze wel
degelijk gebruikt zou kunnen worden in nieuwe projecten.
Het tweede deel van het advies betreft de keuze voor het gebruik in de waterstofwijk in Hoogeveen.
Er is naar voren gekomen dat in dit geval het beste gekozen kan worden voor een 100% waterstof
verbrandingsketel. Om dit te realiseren staat er op dit moment vanuit het project al een tender uit
waarmee uiteindelijk de juiste producent geselecteerd gaat worden. Wanneer de producent gekozen
is moet er zowel met installateurs, onderhoudsmonteurs en de gemeente in contact gekomen
worden om de juiste opleidingen en instructies op te zetten. Dit is belangrijk voor het respectievelijk
installeren, onderhouden en aanpakken van mogelijke calamiteiten.
48

Het laatste advies betreft de H2 ready ketel van Nefit-Bosch. Hoewel deze als semi-hybride ketel niet
past bij het project in Hoogeveen, zijn er in Nederland genoeg andere gemeenten met
duurzaamheidsdoelstellingen waar de geleidelijke overstap van aardgas naar waterstof een goede
oplossing zou kunnen zijn. Het advies is dan ook om een nieuw onderzoek op te starten naar de
verschillende duurzaamheidsdoelstellingen van verschillende gemeenten, en daarbij te kijken naar
de toepassingsmogelijkheden van de H2-ready ketel van Nefit-Bosch.
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Bijlage A
Conceptualisering
De theorieën en modellen die gebruikt kunnen worden voor dit onderzoek zijn theorieën omtrent
innovatiemanagement en analyse van de relatieve kracht van de Giacomini H2ydroGEM. Dit zijn de
hoofdonderwerpen van het onderzoek. Er zal door middel van het theoretische kader in beeld
worden gebracht welke punten de grootste invloed hebben op deze onderwerpen, om
daaropvolgend een duidelijk conceptueel model te kunnen ontwerpen.

Theorieën
Er zijn verscheiden theorieën gevonden die inzicht geven over de verschillende kanten van het
probleem. Gezamenlijk creëren deze theorieën een kader van punten die invloed uitoefenen op de
probleemsituatie. Hier zullen de theorieën aangehaald en uitgelegd worden die elk op hun eigen
manier inzicht geven over de verschillende invloeden op de probleemsituatie.

Innovatietheorie van Rogers
Een eerste theorie die gebruikt kan worden binnen het stuk innovatiemanagement is de
innovatietheorie van Rogers.
In het kort gaat deze theorie over de manier waarop innovaties en nieuwe ideeën verspreiden
binnen een maatschappij. Binnen deze theorie wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen
innovators, pioniers, voorlopers, achterlopers en achterblijvers in de manier waarop zij nieuwe
innovaties gebruiken en toepassen.
Dit kan erg nuttig zijn om een beeld te kunnen krijgen van de manier waarop innovaties door
bepaalde groepen in de maatschappij opgenomen worden. Hieruit kunnen conclusies getrokken
worden omtrent potentiële marktgroei en kansen voor de ketel naast de waterstofwijk in
Hoogeveen.
Het is erg belangrijk om een beeld te krijgen van de potentiële markt voor waterstof ketels. Dit hangt
namelijk nauw samen met het verloop van bijvoorbeeld de kosten, en de daarbij komende kans van
slagen van de innovaties.
Uit deze theorie komt naar voren dat het onder andere belangrijk is om meerwaarde te creëren met
de innovatie. Het is dus belangrijk om te kijken naar het onderscheidend vermogen van de innovatie
tegenover alternatieven. Daarnaast is het volgens de innovatietheorie ook belangrijk om niet meteen
de massa te willen overtuigen in het implementeren van een innovatie. Focus eerst op de innovators
en pioniers. De rest volgt dan vanzelf (Eelants, Adoptiemodel Rogers, 2017).

Maatschappelijke kosten-baten analyse
Een maatschappelijke kosten-baten analyse schat, voor zover mogelijk, de verschillende effecten van
een bepaald project op de maatschappij in. Niet zoals een “gewone” kosten-baten analyse wordt hier
ook gekeken naar maatschappelijke effecten, zoals in dit geval onder andere effecten op de natuur
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en uitstoot van broeikasgassen. Er wordt hier gekeken naar alle punten die de gebruikers belangrijk
achten naast alleen de financiële kosten en baten.
Als eerste punt wordt hier een probleemanalyse uitgevoerd waarmee inzicht wordt gegenereerd
over het probleem wat met het project opgelost zou moeten worden.
vervolgens wordt het nul-alternatief geschetst. In dit geval is dat een scenario waarin alle woningen
in Nederland met aardgas verwarmd blijven.
Hier tegenover worden de projectalternatieven afgezet, om duidelijk in te kunnen schatten wat de
effecten zijn van het project op de maatschappij.
In dit geval zal er gebruik moeten worden gemaakt van verschillende scenario’s, om zo een duidelijk
beeld te kunnen schetsen van de specifieke voor- en nadelen van de Giacomini H2ydroGEM ten
opzichte van andere mogelijkheden. Zo krijg je dus een aantal scenario’s met elk hun eigen effecten
op de maatschappij, die afgezet worden tegen het nulalternatief.
De belangrijkste invloed vanuit de Maatschappelijke kosten-baten analyse op dit onderzoek is de
structuur. Om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de potentie van de Giacomini H2ydroGEM,
zullen de maatschappelijke kosten en baten als vergelijking tegen elkaar uitgezet worden.
Zo is in dit geval een belangrijk maatschappelijk punt de netto CO2 en NOx uitstoot over de komende
jaren. Daarnaast zal het in dit geval vooral toegespitst worden op de voor en nadelen voor de
bewoners/gebruikers van de ketels, omdat andere aspecten buiten de scope van dit onderzoek
vallen.
Zo zijn in dit geval aanschafkosten, onderhoudskosten, (relatief) gebruiksgemak en mate van
disruptie belangrijke punten (MKBA informatie, sd).

TIS-analyse
Een TIS-analyse (Technological Innovation Systems approach) is een analysemethode waarbij op een
gestructureerde manier verschillende punten worden nagelopen omtrent een (technische) innovatie.
Op deze manier wordt inzicht verworven over het draagvlak wat een bepaalde innovatie heeft in de
maatschappij. Hieruit kan de slagingskans worden ingeschat. Bepaalde punten uit deze
analysemethode kunnen goed gebruikt worden om inzicht te krijgen in waar het verwarmen van
woningen door middel van waterstof staat op dit moment, en hoe groot de kans op dit moment lijkt
te zijn dat dit als innovatie slaagt in de maatschappij.
Er worden een zevental punten onderzocht, waaruit het maatschappelijk draagvlak naar voren komt.
Hierbij worden ook eventuele bottlenecks blootgelegd en kan dus goed ingeschat worden waar de
innovatie nu staat, en hoe groot de kans is dat deze zal slagen.
Voor het onderzoek naar een passend waterstofverwarmingselement binnen de waterstofwijk in
Hoogeveen zullen niet alle verschillende punten even groot belang hebben, maar er zal wel een hoop
raakvlak zijn met een groot deel van de punten.
Zo wordt er gekeken naar het aantal ondernemende activiteiten, met in dit geval het aantal
projecten omtrent waterstofverwarming. Daarnaast is het ook erg nuttig te kijken naar het verloop
van het aantal onderzoeken wat over het onderwerp is gedaan in de afgelopen jaren. Ook wordt er
hier bijvoorbeeld gekeken naar potentieel te verkrijgen subsidies voor dergelijke projecten. Dit punt
is in dit geval ook zeker van belang, gezien dit de kosten voor de consument zou kunnen drukken, en
daarmee de aantrekkelijkheid van de producten zou kunnen vergroten. Een ander belangrijk punt
wat hieruit naar voren komt is de marktcreatie. Als er door de overheid gestimuleerd wordt om een
dergelijke markt op te zetten doet dit de groei van deze innovatie behoorlijk goed
(Competitiecentrum transities, 2009).
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Scenario planning
Een laatste theorie die ook van grote waarde kan zijn gedurende dit onderzoek, is scenario planning.
Deze strategische analyse tool wordt gebruikt om fouten binnen beslissingsprocedures te beperken
door op een gestructureerde wijze verschillende toekomstscenario’s te schrijven. Deze scenario’s
worden gebruikt om inzicht te krijgen in de toekomst van een bepaald bedrijf of product.
Het idee van dit onderzoek is niet direct om een heel scenario te gaan schrijven over de toekomst
van Giacomini aan de hand van dit model. Echter kunnen een hoop punten, gebruikt in de eerste
stappen van de opzet van het scenario planning model helpen bij het identificeren van
onderscheidende factoren tussen verschillende verwarmingsopties.
De eerste twee stappen binnen scenario planning gaan namelijk om het identificeren van bepaalde
trends en sturende krachten die deze innovatie kunnen helpen of juist tegenwerken.
In de eerste stap in scenario planning moet onder andere gekeken worden naar de levenscyclus van
het product, het politieke klimaat binnen Nederland (in dit geval), concurrenten en technologische
ontwikkelingen. In de daarop volgende stap wordt gekeken naar trends en krachten. Hierbij is
bijvoorbeeld belangrijk te kijken naar wie baat heeft bij de implementatie van deze nieuwe innovatie,
op wie het invloed heeft en wie invloed op de innovatie kan uitoefenen.
Op deze manier kan er op een onderbouwde wijze een vergelijking op worden gezet tussen
verschillende ketels, waarbij een zo breed mogelijk spectrum aan invloeden wordt onderzocht. Hier
zullen dus verscheidene punten vanuit scenario planning bij gebruikt worden (Athuraliya, sd).

Verleid de consument, Zoetbrood en Götz
Naast deze bovenstaande theorieën zijn er ook een aantal wetenschappelijke artikelen gevonden.
Een eerste stuk wat zeker gebruikt kan worden binnen dit onderzoek is een artikel geschreven door
Pascal Zoetbrood en Niels Götz
Dit artikel gaat in op waarom energie-innovaties zo lastig geaccepteerd en opgenomen worden in de
maatschappij. Er wordt hier verklaard wat er achter het feit ligt dat de consument soms lang nodig
heeft om innovaties op energiegebied te willen accepteren. Dit past perfect binnen dit onderzoek,
aangezien dit gaat om de overstap naar een nieuwe energie-innovatie. Uit dit onderzoek kunnen
bepaalde valkuilen en aandachtsgebieden goed naar voren komen die gebruikt kunnen worden.
De belangrijkste conclusie die hieruit naar voren komt is dat er in de basis een driedeling te maken
valt wanneer er gekeken wordt naar energie-innovaties. Er moet gekeken worden naar het systeem
(macro-omgeving), het product (meso-omgeving) en de consument (micro-omgeving). Dit is een
belangrijke basis voor het op te zetten conceptuele model (Zoetbrood & Götz).
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Theoretisch kader
Het conceptuele model wordt in beginsel afgebakend door de conclusies die uit de theorieën naar
voren zijn gekomen, genaamd het theoretisch kader. Dit zijn dus de hoofdpunten die uit de theorieën
naar voren zijn gekomen die invloed hebben op het probleem. Hieruit komen het conceptuele model
en daaropvolgend de deelvragen naar voren.
Vanuit de innovatietheorie van Rogers komt naar voren dat de meerwaarde in een product belangrijk
is voor het slagen van de implementatie. Dit gaat in dit geval dus om onderscheidende technische
aspecten in de ketel ten opzichte van concurrenten.
In de maatschappelijke kosten-baten analyse komt vooral naar voren hoe er op een duidelijke manier
een vergelijking kan worden gemaakt tussen twee producten. Er zal in dit geval een nul-situatie
worden geschetst, die uitgezet wordt tegen enkele alternatieve waterstofsituaties.
De TIS-analyse, het scenario planning model en het model van Pascal Zoetbrood en Niels Götz geven
vooral de invulling aan de op te zetten vergelijking. Vanuit het model van Zoetbrood en Götz wordt
de basis van het conceptuele model gelegd. Omdat het systeem niet binnen de scope van het
onderzoek valt, zal het basisonderscheid tussen product en consument aangehouden worden.
verscheidene punten vanuit de TIS-analyse hebben hier invloed op. Zo hebben bijvoorbeeld
potentiële subsidies invloed op de consument, en oefenen het aantal lopende projecten invloed uit
op het product zelf.
Scenario planning geeft daarnaast ook meerdere punten die invloed uitoefenen op ofwel het product
of de consument. Zo zijn onder andere de levenscyclus van de verschillende opties belangrijk, de
(algemene) technologische ontwikkelingen en de invloed van de producten op de consument en
andersom.
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Conceptueel model
Het conceptuele model is opgezet vanuit de verschillende punten die gevonden zijn binnen het
theoretisch kader. Sommige zijn direct terug te lezen in de vertakkingen van het conceptuele model,
en sommige zijn ofwel anders omschreven, ofwel in een overkoepelende factor opgenomen. In
figuur 3 hieronder valt het conceptuele model te zien. Vanuit de meest rechtse punten in het
conceptuele model worden deelvragen gevormd, die tezamen de kennis opleveren waarmee de
hoofdvraag beantwoord kan worden.

Figuur 5 Conceptueel model
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Deelvragen
Vanuit het theoretisch kader is een conceptueel model opgezet, waaruit de deelvragen worden
opgemaakt die de kennis zullen opleveren waarmee de hoofdvraag van het diagnostische onderzoek
beantwoord kan worden.
Product
-

Op wat voor manier werken de aardgasketels waarmee de meeste woningen op dit moment
worden verwarmd?
In welke fase van de productlevenscyclus bevindt de aardgasketel zich?
Waarin verschillen de drie types waterstofketels die op dit moment op de markt te vinden
zijn waarmee woningen verwarmd kunnen worden?
Op wat voor manier werken de verschillende waterstofketels waarmee woningen op dit
moment verwarmd kunnen worden?
In welke fase van de productlevenscyclus bevinden de verschillende waterstofketels zich?

-

Uit welke specifieke componenten bestaat een aardgasketel?
Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van een aardgasketel in de vorm van energieoutput?

-

Uit welke specifieke componenten bestaan de verschillende waterstofketels?
Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van de verschillende waterstofketels in de vorm
van energie-output?

-

Welke wetten en regels hebben binnen Nederland invloed op het installeren en gebruiken
van de verschillende soorten ketels?
Zijn er binnen Nederland mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor het installeren
en gebruiken van de verschillende soorten ketels?

-

Consument
-

-

In hoeverre kunnen de verschillende soorten ketels direct in een woning in de waterstofwijk
Hoogeveen geïnstalleerd worden?
Wat is de energiebehoefte van een gemiddelde woning binnen de waterstofwijk Hoogeveen?
Wat is de invloed van de verschillende soorten ketels op het leef comfort van de gebruikers?
Wat is de impact op het milieu van de verschillende soorten ketels met betrekking tot
uitstoot van broeikasgassen gedurende de gehele levensduur van het product?
Op wat voor manier kunnen de verschillende ketels een gevaar vormen voor de consument
gedurende het gebruik?
Op wat voor manier verhouden de aanschafkosten van de verschillende ketels zich ten
opzichte van elkaar?
Op wat voor manier verhouden de onderhoudskosten van de verschillende ketels zich ten
opzichte van elkaar?
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Slot
De deelvragen die in deze paragraaf zijn opgesteld, zijn tot stand gekomen door het opzetten van
een conceptueel model. Dit model is gebaseerd op uitkomsten van de theorieën beschreven in het
theoretische kader. In het volgende hoofdstuk zal per deelvraag behandeld worden op welke manier
deze beantwoord gaat worden.
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Bijlage B
Onderzoeksontwerp
In dit hoofdstuk zal worden uitgeweid over de manier waarop er antwoord zal worden gegeven op de
opgestelde deelvragen. Eerst zal kort behandeld worden wat voor vorm van onderzoek er nodig is
om duidelijk antwoord te kunnen formuleren op de opgestelde vragen. Aan de hand daarvan zullen
verschillende onderzoeksmethodes behandeld worden. Er zal per deelvraag een onderzoeksmethode
worden toegelicht waarmee de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zal worden
gestaafd (Leen & Mertens, 2017).

Onderzoeksstrategie
De aard van de onderzoeksstrategie maakt een onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief
onderzoek. In het kort bestaat de te verzamelen data bij kwantitatief onderzoek uit cijfermatige
gegevens. Deze gegevens gaan over specifieke kenmerken van de onderzoekseenheden en worden
vaak verwerkt door middel van statistische technieken. Kenmerkend hierbij is een gesloten,
vastliggende onderzoeksvraag.
Kwalitatief onderzoek is meer open en hier gaat het naast meetbare gegevens ook om het verkrijgen
van nieuwe inzichten. De onderzoeksvraag hierbij is dan ook open, en kan eventueel tijdens het
onderzoek worden veranderd (Leen & Mertens, 2017).
Terwijl het in dit onderzoek om een open onderzoeksvraag gaat, is de te verkrijgen informatie toch
ook grotendeels cijfermatig. Het gaat in dit geval dan ook om een combinatie van de twee vormen
van onderzoek.
De te gebruiken vorm van onderzoek valt onder de naam Survey. In dit geval zal er een casestudy, of
eigenlijk meerdere kleine casestudies gedaan worden betreffende de verschillende
verwarmingsmethodes die binnen woningen gebruikt kunnen worden (vallend binnen de scope van
het onderzoek). Dit betekent dat er meerdere losse gevallen in hun eigen context bestudeerd zullen
worden waarbij gebruik gemaakt zal worden van zoveel mogelijk verschillende
dataverzamelingsmethoden.

Onderzoeksmethoden
Zoals vermeld zal per deelvraag de te gebruiken onderzoeksmethode genoemd en uitgelegd worden
om zo een duidelijk beeld te schetsen van hoe het onderzoek er in de praktijk uit komt te zien.
Product
De eerste deelvraag “Op wat voor manier werken de aardgasketels waarmee de meeste woningen
op dit moment worden verwarmd?” is beschrijvend van aard. De kern is om erachter te komen wat
de specifieke kenmerken van een aardgasketel zijn, en hoe dit tot het verwarmen van een woning
leidt. De onderzoeksmethode die hier toegepast zal worden is vooral een analyse van bestaand
materiaal. Een documentenonderzoek naar de werking van een aardgasketel.
61

De tweede deelvraag gaat ook over de aardgasketel. De vraag “In welke fase van de
productlevenscyclus bevindt de aardgasketel zich?” is opgezet om een inschatting te kunnen maken
waar de aardgasketel zich bevindt in zijn productlevenscyclus. Daarbij is het doel van de vraag om de
plaats van dit product in een groter geheel te definiëren. Deze vraag zal grotendeels beantwoord
worden door literatuur- en documentenonderzoek. Daarnaast zal er indien nodig tenminste één
interview gehouden worden met een nader te bepalen specialist op het onderwerp. Dit is echter
alleen nodig wanneer het literatuur- en documentenonderzoek niet voldoende uitsluitsel kunnen
geven. De volgende deelvraag gaat om de met de nulsituatie te vergelijken potentiële situaties. De
vraag “Waarin verschillen de drie types waterstofketels die op dit moment op de markt te vinden zijn
waarmee woningen verwarmd kunnen worden?” is een definiërende vraag met een
vergelijkingsdoel. Als antwoord zal er namelijk gedefinieerd worden waarin de verschillende soorten
waterstofketels van elkaar afwijken. Deze vraag zal door middel van analyse van bestaand materiaal
en een interview beantwoord worden. Hierbij zal documentatie en literatuur aan worden gehaald
waaruit een antwoord opgehaald kan worden. Daarnaast zal ofwel Tjerk Jansma, ofwel Bart ter Veer
kort geïnterviewd worden om uitsluitsel te geven over de verschillende ketels.
Deze deelvraag is van dezelfde aard als de eerste. En is om erachter te komen op welke manier de
verschillende waterstofketels werken. De vraag “Op wat voor manier werken de verschillende
waterstofketels waarmee woningen op dit moment verwarmd kunnen worden?” is een vergelijkende
en definiërende vraag, waarbij de kenmerkende punten van de verschillende types waterstofketels
als antwoord zullen dienen. Deze vraag zal door middel van literatuur- en documentatieonderzoek
deels beantwoord kunnen worden, maar daarnaast dient er per type waterstofketel een interview
gehouden te worden met een kennisexperts hiervan. Dit kunnen ofwel producenten zijn, ofwel
andere betrokkenen bij de productie en installatie hiervan.
De deelvraag “In welke fase van de productlevenscyclus bevinden de verschillende waterstofketels
zich?” heeft dezelfde insteek als de tweede deelvraag. De bedoeling is om hiermee uit te vinden in
welke levenscyclusfase de waterstofketels zich bevinden om daarmee enig toekomstperspectief te
schetsen. De vraag zal op dezelfde manier aangevlogen worden als de tweede, namelijk door
literatuur- en documentenonderzoek. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid uitgegeven vakliteratuur
door de jaren heen zou een indicatie kunnen worden geschetst over de levenscyclusfase van de
verschillende waterstofketels. Indien dit niet voldoende uitsluitsel geeft zal er wederom tenminste
één interview gehouden worden met een nader te bepalen specialist.
De volgende deelvraag “Uit welke specifieke componenten bestaat een aardgasketel?” is
vergelijkbaar met de eerste deelvraag. Hier zullen de componenten te gebruiken in een aardgasketel
uiteengezet worden. Deze vraag is volledig beschrijvend van aard en zal beantwoord worden door
middel van een analyse van bestaand materiaal.
Deze deelvraag “Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van een aardgasketel in de vorm van
energie-output?” zal beantwoord worden door middel van een analyse van bestaand materiaal. De
vraag is namelijk beschrijvend van aard, en de nodige informatie zal in verscheidene documenten en
literatuur terug te vinden zijn. Mocht dit niet dekkend zijn, zullen er korte interviews gehouden
worden met één of meerdere producenten van aardgasketels.
De deelvraag “Uit welke specifieke componenten bestaan de verschillende waterstofketels?” is
nagenoeg gelijk aan de deelvraag over de componenten van een aardgasketel. Deze is daarmee ook
van dezelfde (beschrijvende) aard en zal daarmee ook beantwoord worden door middel van een
analyse van bestaand materiaal.
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De volgende deelvraag “Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van de verschillende
waterstofketels in de vorm van energie-output?” is nagenoeg gelijk aan de deelvraag over de output
van een aardgasketel. Het verschil hier is echter dat over dit onderwerp minder concrete informatie
te vinden is door het gebrek aan gebruik op dit moment. Hierdoor zal er een antwoord moeten
worden geformuleerd door middel van interviews met verschillende waterstofketel producenten.
Voor elk type waterstofketel zal er tenminste één interview gehouden moeten worden, en eventueel
meerdere. Aangezien enkele partijen tests aan het doen zijn met verschillende types waterstofketels
zullen deze ook informatie hebben omtrent deze vraag en zullen hier ook interviews mee moeten
worden afgenomen.
Consument
De volgende vragen gaan over het onderdeel consument. De consument is de uiteindelijke gebruiker
van een verwarmingssysteem en zal dus enorme invloed hebben op het al dan niet slagen van de
verschillende opties die in het eerste deel vormgegeven zijn.
De eerste vraag die hierbij beantwoord moet worden is “Welke wetten en regels hebben binnen
Nederland zowel positieve als negatieve invloed op het installeren en gebruiken van de verschillende
soorten ketels?”. Dit is in essentie een beschrijvende vraag, waar voornamelijk door middel van
literatuur- en documentonderzoek een antwoord op gevonden zal worden. daarnaast zou het voor
aanvullende informatie van pas kunnen komen een interview af te nemen met een persoon die zich
bezighoudt met de realisatie van de waterstofwijk in Hoogeveen. Om deze wijk op te kunnen zetten
is onderzoek naar dergelijke wet- en regelgeving belangrijk, waardoor er voor deze vraag nuttige
informatie uitgehaald zou kunnen worden.
Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er potentieel subsidies te verkrijgen zijn voor de
verschillende ketels. De vraag “Zijn er binnen Nederland mogelijkheden tot het verkrijgen van
subsidies voor het installeren en gebruiken van de verschillende soorten ketels?” zoekt naar een
antwoord hierop. Ten eerste zal documentenonderzoek uitgevoerd worden, en daarnaast zal er ook
gecombineerd met het interview genoemd bij de deelvraag hierboven navraag worden gedaan bij de
persoon die dit voor het project waterstofwijk Hoogeveen gedaan heeft.
De deelvraag “Wat is de energiebehoefte van een gemiddelde woning binnen de waterstofwijk
Hoogeveen?” is een beschrijvende vraag. Antwoord op deze vraag is nodig om later antwoord te
kunnen geven op de vraag omtrent milieu. Deze deelvraag zal beantwoord worden door middel van
een interview en documentenonderzoek. Voor de opzet van de waterstofwijk in Hoogeveen is
onderzoek gedaan naar de energiebehoefte van de woningen (zowel bestaand als nieuwbouw). Dit
om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid waterstof die nodig zal zijn deze wijk te
verwarmen. Aan de hand van dit onderzoek zal een antwoord geformuleerd kunnen worden op deze
deelvraag. Mocht dit niet voldoende zijn, zal er een interview worden afgenomen met degene die dit
rapport geschreven heeft.
De volgende vraag “In hoeverre kunnen de verschillende soorten ketels direct in een woning in de
waterstofwijk Hoogeveen geïnstalleerd worden?” gaat om de aansluitmogelijkheden van de
verschillende ketels in de waterstofwijk in Hoogeveen. Hierin is onderscheid te vinden tussen
bestaande bouw en nieuwbouw. Deze vraag zal hoofdzakelijk beantwoord worden door middel van
documentenonderzoek. Daarnaast zal ook binnen interviews met producenten van verschillende
waterstofketels gevraagd worden naar de verschillen tussen het aansluiten van een aardgasketel en
een waterstofketel.
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De vraag “Wat is de invloed van de verschillende soorten ketels op het leef comfort van de
gebruikers? Is nodig om uit te vinden of de verschillende verwarmingsopties verschillende impact
hebben op het leef comfort van de gebruiker. In de basis is deze vraag bedoeld om de nulsituatie te
vergelijken met de potentiële vervangers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van documentenonderzoek
en eventueel enkele interviews. De interviews zullen gehouden worden met producenten van de
waterstofketels, waarbij gekeken wordt naar de impact op het leef comfort van de gebruiker van de
verschillende waterstofketels ten opzichte van de gewende nulsituatie.
Deze volgende deelvraag “Wat is de impact op het milieu van de verschillende soorten ketels met
betrekking tot uitstoot van broeikasgassen gedurende de gehele levensduur van het product?” zal
vooral door middel van analyses van bestaand materiaal worden beantwoord. Daarnaast zal het
antwoord op de vraag “Wat is de energiebehoefte van een gemiddelde woning binnen de
waterstofwijk Hoogeveen?” input zijn voor de berekeningen die hier nodig zijn. Er zal literatuur- en
documentenonderzoek worden uitgevoerd om de resterende nodige informatie naar boven te halen.
De vraag “Op wat voor manier kunnen de verschillende ketels een gevaar vormen voor de
consument gedurende het gebruik?” is een beschrijvende, maar ook vergelijkende vraag. Een
belangrijk punt waarop consumenten hun mening over een product bepalen is het gebruikersgevaar.
Het antwoord op deze vraag zal de vergelijking geven tussen het potentieel verschil in gevaar tussen
gebruik van een waterstofketel en een aardgasketel. Omdat er gewerkt wordt met licht
ontbrandbare stoffen is dit een relevante vraag, die door middel van interviews met producenten
van de verschillende soorten ketels beantwoord zal worden.
De laatste twee deelvragen vanuit het diagnostische onderzoek gaan over de aanschaf- en
onderhoudskosten van de verschillende soorten ketels. Zowel “Op wat voor manier verhouden de
aanschafkosten van de verschillende ketels zich ten opzichte van elkaar?” als “Op wat voor manier
verhouden de onderhoudskosten van de verschillende ketels zich ten opzichte van elkaar?” zullen
beantwoord worden door zowel documentenonderzoek als interviews. Deze interviews zullen
gehouden worden met de producenten van de verschillende soorten ketels.

Slot
Kortom, de delen product en consument geven de breedte van het diagnostische onderzoek aan.
Gedurende het onderzoek zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van interviews en literatuuren documentenonderzoek. Aan de hand van een strokenplanning wordt de planning van de
verschillende onderdelen uit het onderzoek schematisch laten zien. Deze staat afgebeeld in bijlage E
strokenplanning.
De antwoorden die tijdens het diagnostische onderzoek verkregen worden op de deelvragen, zullen
als basis gebruikt worden voor het advies wat als rapport aangeleverd zal worden aan EnTranCe
Groningen.
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Bijlage C Uitwerking
diagnostische fase
In deze bijlage staan alle deelvragen, per deelvraag, uitgewerkt. Eerst komen alle deelvragen omtrent
het product aan bod, en daarna alle deelvragen over de consument.

Product
Op wat voor manier werken de aardgasketels waarmee de meeste woningen op dit moment
worden verwarmd?
In de basis werkt een aardgasketel door met een brander koud water te verwarmen. Dit wil zeggen;
de toegevoegde aardgas wordt verbrand en met de hitte die hierbij vrijkomt wordt water verwarmd.
Dit water wordt door middel van een pomp door het centrale verwarmingssysteem gepompt. Hier
zijn radiatoren op aangesloten waardoor de woning verwarmd wordt.
Het water loopt door de radiatoren, koelt ondertussen langzaam af, en wordt als koud water weer de
ketel ingeleid waarop het door de verbrande aardgas weer verwarmd wordt (CV-Ketelgids, sd).
Binnen de ketel zorgt een ontsteker ervoor dat de brander aangaat, dit werkt elektronisch met een
vonkje of bijvoorbeeld een gloeidraad. De brander slaat hierdoor aan en verbrand het aardgas. De
warmte die hierbij vrijkomt verwarmd het water wat in een gesloten systeem via de ketel naar de
radiatoren en weer terug loopt. Om het aardgas te kunnen verbranden is er lucht nodig. Deze wordt
door middel van een ventilator aangevoerd. Deze zorgt direct ook voor de afvoer van rook
(restgassen), die via een rookkanaal worden weggevoerd uit de woning.
De warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas wordt gebruikt om het water in het systeem
te verhitten. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen wordt er gebruik gemaakt van een
warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het water verwarmd wordt door de
verbranding van gas, zonder dat de twee rechtstreeks contact met elkaar hebben.
Wanneer het water is opgewarmd zorgt een circulatiepomp ervoor dat dit verspreid wordt door de
woning. Op momenten dat er veel warmte nodig is (nodige kamertemperatuur een stuk hoger dan
huidige kamertemperatuur) werkt de pomp harder dan wanneer er minder warmte nodig is.
Een thermostaat regelt wanneer de CV ketel aan en uit gaat. de thermostaat hangt meestal in een
centrale kamer in de woning (woonkamer/keuken). Deze kun je op een bepaalde temperatuur
instellen. De thermostaat meet de temperatuur in de kamer, en wanneer deze lager is dan de
ingestelde temperatuur wordt er een signaal naar de ketel gestuurd waarop deze aanslaat. Deze
begint het watersysteem te verwarmen wat vervolgens door de radiatoren de kamer(s) verwarmt.
Wanneer de ingestelde temperatuur op de thermostaat geregeld is wordt er weer een signaal
gestuurd waarop de ketel afslaat. Zo kan binnen een kleine marge de temperatuur in een woning
gehandhaafd worden.
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Figuur 6 werking CV ketel

In welke fase van de productlevenscyclus bevindt de aardgasketel zich?
Om deze vraag te beantwoorden is eerst duidelijkheid nodig over wat een productlevenscyclus
precies is. De productlevenscyclus bestaat in de basis uit vier verschillende hoofdfasen, zoals ook te
zien is in figuur .. hieronder.

De eerste fase van een product is de introductie. Dit houdt in dat het product wordt geïntroduceerd
in de markt, en daardoor nog (relatief) weinig gekocht wordt door de consument. In deze fase is het
ontzettend belangrijk zoveel mogelijk bekendheid en verkopen te realiseren. Dit kost echter veel
geld, en deze fase van een product levert dan ook weinig op.
Wanneer de bekendheid enigszins groeit, groeien de verkopen daarmee ook. Nu komt het product
dan ook in de groeifase terecht. In deze fase begint het product rendabel te worden. Het is voor de
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producent dan ook zaak om deze fase zo lang mogelijk door te trekken en zoveel mogelijk groei in
verkopen te realiseren.
Op een gegeven moment is de top bereikt en stabiliseert het aantal verkopen. Deze fase heet de
volwassenheid. Hierin zijn de verkopen relatief gelijk over de tijd en wordt de meeste winst gehaald.
Hier komt een bepaald punt waarop het product verouderd dreigt te raken waardoor de neergang
inzet. Dit wil de producent zo lang mogelijk voorkomen omdat de verkopen op een dergelijk moment
zullen dalen. Deze fase kan uitgesteld worden door bijvoorbeeld te investeren in het vernieuwen van
het product, te investeren in innovaties, of gewoonweg meer reclame te gaan maken (Eelants,
Productlevenscyclus, 2018).
Sommige producten hebben een erg korte productlevenscyclus, of komen bijvoorbeeld nooit verder
dan de introductiefase. Andere producten kunnen een ontzettend lange levenscyclus hebben en zich
bijvoorbeeld al tientallen of zelfs honderden jaren in de volwassenheidsfase bevinden.
De eerste huiselijk te gebruiken CV-ketel die lijkt op hetgeen wat nu voorkomt binnen Nederland
werd vanaf ongeveer 1965 geïnstalleerd. Dit was een CV-ketel met warmtepomp en aan/uitthermostaat. Dit laatste betekent dat de ketel vanaf een afstand aan of uit gezet kon worden. Echter
wel alleen volledig aan, of volledig uit.
Vanaf ongeveer 1980 kwam een nieuwe generatie ketels op de markt. Deze is in de basisfunctie
nagenoeg hetzelfde als de ketels die op dit moment (40 jaar later) nog steeds veelvuldig gebruikt
worden in Nederlandse woningen. Het verschil tussen deze ketel en zijn voorganger was dat deze
ketel naast volledig branden en niet branden, ook half kon branden. Dit zorgde voor een veel
efficiënter energiegebruik en hoger wooncomfort.
Hierna is nog een nieuwere generatie ketel geïntroduceerd, welke voornamelijk in de efficiëntie van
het energiegebruik stappen maakte ten opzichte van zijn voorganger. De ketel zoals deze in
Nederland gebruikt wordt is in de basis al zo’n 40 jaar hetzelfde (CV ketel kiezen).
Het aantal woningen in Nederland bedraagt op dit moment zo’n 7,8 miljoen. In 2015 werd zo’n 85%
van de woningen verwarmd door een individuele CV. 89% van deze CV ketels zijn HR (Hoog
Rendement) ketels. In afbeelding .. hieronder, is het verloop van het percentage gebruikte aardgas
CV ketels in Nederland te zien. De gele lijn duidt hier het percentage aan, wat over de afgelopen
jaren zichtbaar behoorlijk vlak is gebleven (Energieonderzoek Centrum Nederland, 2016).
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Figuur 7percentage CV op aardgas in Nederland

In relatie tot de productlevenscyclus kan hieruit geconstateerd worden dat de aardgas ketel zich in
de volwassenheidsfase bevindt. Dit wordt ten eerste gestaafd door het feit dat er überhaupt nog
weinig groei te behalen valt in het marktaandeel en daarnaast door de noodzaak om op termijn te
stoppen met het gebruik van aardgas voor verwarming.
Ook is de groeicurve al sinds 1995 telkens vlakker geworden, wat er op duidt dat het product zich
zeker niet meer in de groeifase bevindt.
Uit recentere gegevens blijkt dat over de afgelopen jaren de verkoop van aardgasketels gestaag door
is blijven gaan. In figuur 3 hieronder zijn het aantal nieuw geïnstalleerde HR-ketels (aardgas) per jaar
te zien. Er is hier nog steeds een duidelijk stijgende lijn zichtbaar (Natuur & Milieu, 2020).

Figuur 8 Verkopen nieuwe HR-ketels per jaar

Dit zegt echter niet direct iets over het percentage op aardgas verwarmde woningen binnen
Nederland, aangezien hier ook de verkopen in op worden genomen waarmee oude ketels zijn
vervangen.
Op het moment is er dus nog geen afname te zien in het marktaandeel van de aardgasketel.
Waarmee uitgesloten wordt dat dit product zich in de neergangsfase bevindt. Wel kan er als
kanttekening worden meegenomen dat een telkens groter percentage van nieuwbouwwoningen niet
meer wordt aangesloten op het aardgasnet. In figuur .. hieronder is het aandeel aardgasvrije
aansluitingen weergegeven in nieuwbouwprojecten (Natuur & Milieu, 2020).
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Figuur 9 aardgasvrije nieuwbouw

Dit betekent dat in de toekomst het aandeel van aardgas ketels op een bepaald moment drastisch zal
afnemen, echter lijkt dat moment gezien de huidige cijfers nog niet snel te komen.
Waarin verschillen de drie types waterstofketels die op dit moment op de markt te vinden zijn
waarmee woningen verwarmd kunnen worden?
Om een compleet beeld te kunnen geven over de verschillende soorten waterstofketels, is het eerst
belangrijk om te kijken waarin onderscheid gevonden wordt. Het gaat hier namelijk niet om
verschillende merken, maar om de manier waarop waterstof gebruikt wordt om water in een woning
te verwarmen. Op die manier kunnen er namelijk duidelijk verschillende
waterstofverwarmingsmethodes naast elkaar worden gezet.
Giacomini H2ydroGEM
Te beginnen met het hoofdonderwerp van dit onderzoek. De Giacomini H2ydroGEM.
Het speerpunt van deze ketel is dat het de eerste particulier bruikbare ketel is die zonder
verbranding gebruik maakt van waterstof om een woning te verwarmen.
Dit is een duidelijk te onderscheiden manier van waterstofverwarming. Waar de meeste ketels
werken op een verbrandingsprincipe, werkt deze ketel door middel van een katalytische reactie. In
afbeelding .. hieronder is duidelijk te zien hoe dit werkt.
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Figuur 10 werking Giacomini H2ydroGEM

Zoals te zien is bestaat de ketel uit twee katalysatoren, binnen in een reactiekamer. Hier wordt een
laag gehalte waterstof-concentraat (gas) onder een druk van 30mbar ingepompt, zoals ook gewoon
lucht naar binnen wordt gepompt. Door middel van de twee opvolgende katalysatoren reageert het
waterstofmengsel met de lucht onder een temperatuur van maximaal 350˚C.
Door het gebrek aan toevoegen van andere elementen wordt er gedurende reactie niks anders
gevormd dan lucht en water (damp). Door de maximaal bereikte temperatuur dusdanig laag te
houden wordt er tijdens het reactieproces ook geen stikstof (N2) geproduceerd, wat er dus voor zorgt
dat er geen enkele schadelijke broeikasgas uitgestoten wordt bij het gebruik van deze ketel.
De temperatuur die gegenereerd wordt door de reactie wordt afgegeven aan het water waarmee de
woning verwarmd kan worden.
100% waterstof verbrandingsketel (Bekaert)
Naast de H2ydroGEM maken op dit moment ook “gewone” waterstofketels hun intrede. Het gewone
aan dit type waterstofketel is dat deze op eenzelfde manier hitte produceert als een aardgas CV,
door middel van verbranding. Echter wordt er in dit geval waterstof verbrand en geen aardgas.
Hoewel het basisprincipe van een cv op waterstof gelijk is aan een die op aardgas loopt, zijn de twee
niet gelijk. Zo kan een aardgas cv ketel niet draaien op waterstof, en verschillen deze dus in een
aantal componenten.
De componenten die in eerder met aardgas in aanraking zouden komen, en nu met waterstof, zijn
aangepast naar deze overgang. Onder andere de gasklep (regelt de waterstofgas toevoer naar de
brander), de ventilator (voert lucht naar de verbrandingskamer) en de brander zelf moeten specifiek
gemaakt worden om waterstof te kunnen gebruiken als brandstof.
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Het verschil tussen deze waterstofketel en de H2ydroGEM is dat deze ketel door middel van een vlam
de waterstof verbrand waardoor er warmte ontstaat waarmee het watersysteem in een woning
verwarmd wordt.

Figuur 11 werking CV-ketel

In figuur 6 hier boven is de werking van een CV-ketel zichtbaar. wanneer figuur 6 en figuur 5 met
elkaar vergeleken worden valt ook duidelijk het verschil te zien. in figuur 6 is een vlam zichtbaar en in
figuur 5 niet. Wat hierdoor verandert is dat de temperatuur gedurende de reactie in de
verbrandingsketel een stuk hoger komt te liggen dan bij de katalytische ketel.
Nefit-Bosch “hybrideketel” waterstof-aardgas
Deze ketel is in de basis hetzelfde als een aardgas ketel en een hier boven genoemde waterstofketel.
Het interessante aan deze is echter dat deze op zowel aardgas als waterstof kan draaien. De ketel
werkt dus net als bovenstaande waterstofketel door middel van verbranding. Echter kan deze ketel
zowel op aardgas, als volledig op waterstof verwarmen.
Het is wel zo, dat deze ketel enige ombouw vereist alvorens deze volledig op waterstof draaien kan.
De ketel kan zoals deze is draaien op aardgas, met bijmenging tot maximaal 20% waterstof. Meer
bijmenging is niet mogelijk en voor gebruik van meer waterstof moeten enkele onderdelen in de
ketel aangepast worden naar onderdelen die geschikt zijn om deze volledig op waterstof te kunnen
laten draaien. In dit geval is het ook niet mogelijk aardgas bij te mengen.
Deze ketel is in de basis ontworpen als een waterstofketel. Daarna is deze teruggebouwd naar
gebruik van aardgas. De aardgas versie van deze ketel is zoals gezegd geschikt om in ieder geval tot
20% bijmenging van waterstof aan te kunnen. Volgens de producent is dit zelfs 30%. Omdat hier
verder geen gegevens van gevonden kunnen worden zal er in dit geval 20% als uitgangspunt worden
genomen. Dit omdat aardgasketels door KIWA op dit moment kunnen worden gecertificeerd om
veilig tot 20% bijmenging van waterstof aan te kunnen (KIWA, 2019).
Het voordeel van de terugbouw van waterstof ketel tot aardgas ketel, is dat deze vervolgens door
middel van een conversie-kit door een monteur gemakkelijk weer tot waterstofketel kan worden
verbouwd.
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Op deze manier kan er nu een “gewone” aardgasketel geïnstalleerd worden, waar over de komende
jaren al een bepaald percentage waterstof aan kan toe worden gevoegd. Op deze manier kan de
(groene) waterstofproductie de komende jaren groeien, tot dit voldoende zou zijn om het gehele
infrastructuur volledig van waterstof te voorzien. Op dat moment kunnen de ketels weer
teruggebouwd worden tot waterstofgebruik. Op deze manier hoeft er niet een nieuwe ketel te
worden aangeschaft op het moment dat de overstap naar waterstofgebruik gemaakt kan worden.
De werking van het toestel is verder identiek aan zowel de aardgasketel (deelvraag één), als de
hierboven genoemde waterstofketel van Bekaert.
Op wat voor manier werken de verschillende waterstofketels waarmee woningen op dit moment
verwarmd kunnen worden?
Het antwoord hierop is al deels gegeven in de vorige deelvraag. De werking van de ketels valt te
onderscheiden in twee hoofdcategorieën, namelijk katalytische- en verbrandingsketel. In de
categorie verbrandingsketel zijn twee ketels te onderscheiden, de volledig op waterstof draaiende
ketel en de ketel die (met conversiekit) zowel op aardgas als op waterstof kan werken.
Giacomini H2ydroGEM
Zoals in de onderstaande figuur .. ook al schematisch is afgebeeld werkt deze ketel zonder
ontbranding. Door de gasleiding wordt onder druk van 5bar een waterstof concentraat van 3,5%
waterstof de reactiekamer ingevoerd, waar de druk verminderd naar 30mbar. Het percentage
waterstof in het concentraat zorgt er voor dat de reactietemperatuur tussen de 250˚C en 300˚C
plaatsvindt, met en maximumtemperatuur van 350˚C. In deze zelfde reactiekamer wordt ook
omgevingslucht toegevoegd. Hier gebeurt van tevoren niks mee. Dit mengsel van waterstof
concentraat en lucht reageert door middel van de katalysatoren met elkaar waarbij de temperatuur
oploopt. Deze temperatuursverhoging wordt gebruikt om het water dat om de reactiekamer heen
vloeit te verhogen tot maximaal 80˚C. Dit verwarmde water stroomt vervolgens door de radiatoren in
een woning, waarmee deze verwarmd wordt tot de gewenste temperatuur.
De producten die hierbij worden uitgestoten zijn enkel lucht en H2O (waterdamp). Door de maximum
reactietemperatuur te reguleren, wordt de kans dat NOx gevormd wordt weggenomen, waardoor er
nul schadelijke stoffen uitgestoten worden gedurende het werkingsproces.
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Waterstofketel Bekaert/Remeha + Worcester-Bosch ketel.
Beide ketels werken via hetzelfde verbrandingsprincipe, en verschillen in bouw en werking nagenoeg
niks. Daarom worden beide ketels in dit geval onder dezelfde kop behandeld.
De waterstofketel van Bekaert Remeha werkt in de basis als een “normale” aardgas ketel. De
aangevoerde waterstof wordt door middel van een vlam ontbrandt en met de vrijkomende hitte
wordt het watersysteem verwarmd. Zo is een waterstofketel in de basis een “normale” HR-ketel.
Een aantal componenten zijn echter aangepast op gebruik van waterstof in plaats van aardgas.
Het belangrijkste onderdeel wat hiervoor moest worden aangepast is de brander, die in de heat cell
zit. In de waterstofketel van Remeha is deze speciaal door Bekaert ontworpen. De brander is tevens
ook het meest complexe onderdeel wat aangepast moet worden aan de nieuwe brandstof.
Naast de brander moeten de ventilator en gasklep aangepast worden naar gebruik voor waterstof
(van Vlerken, 2020).
In welke fase van de productlevenscyclus bevinden de verschillende waterstofketels zich?
De drie types waterstofketel kunnen in eenzelfde categorie behandeld worden voor deze deelvraag.
Ze vallen namelijk onder de noemer “waterstofketel” en de productlevenscyclus wordt niet per se
gebruikt om verschillende producttypes van elkaar te onderscheiden (concurrerende producten),
maar meer om te kijken waar een product zich in de markt bevindt.
Allereerst is het nodig om kort uitleg te geven over de term productlevenscyclus. Het begrip wordt
voornamelijk gebruikt in voor het maken van marketingstrategieën. In dit geval geeft het ook een
goede indicatie waar de waterstofketel zich op dit moment als product bevindt binnen de
maatschappij, en wat daarbij de kans is dat het in de toekomst nog verder ontwikkeld kan worden
wat betreft kosten onder andere. Wanneer een product namelijk nog in de eerste fase zit van de
cyclus, is de productie en productiemogelijkheid vaak nog klein. Op dit moment liggen de kosten
hoger per te produceren product dan wanneer de productie verder opgeschaald zou zijn.
In onderstaande figuur staat de cyclus afgebeeld met de verschillende fases waarin een product zich
kan bevinden.

Figuur 12 productlevenscyclus

Kijkend naar waterstofketels is er één duidelijk argument waaruit op te maken valt dat dit product
zich nog in/zelfs voor de introductiefase bevindt. Geen van de drie onderzochte ketels nog echt in
commercieel gebruik. Technisch gezien valt de ketel van Giacomini zo te kopen (Gijbels, 2020), echter
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komt er iets meer bij kijken om een waterstofketel te gebruiken dan deze “gewoon” aanschaffen. Dit
wordt door huiseigenaren dan ook nog niet gedaan om hun woning mee te verwarmen. De ketels
van Bekaert en Nefit-Bosch bevinden zich in vergelijkbare fases waar ze op dit moment alleen
gebruikt en verkocht worden om tests mee te doen.
De producten op zich zijn klaar om te verkopen, echter komt er bij het inpassen van waterstofketels
als product in de maatschappij meer kijken dan alleen een goed werkend product. Omdat de ketels
gevoed worden met waterstof, moet de productie hiervan dusdanig opgeschaald zijn dat de
potentieel te verkopen ketels allemaal toegang hebben tot voldoende waterstof. Tot dit het geval is
en dit gegarandeerd kan worden zal de verkoop van de ketels zelf niet zoveel kunnen groeien.
Daarnaast is het lastig om als los huis te bepalen over te gaan op waterstof. Aangezien het de meest
efficiënte manier is om de nodige waterstof op een centraal punt te produceren, en dit dan via het
huidige aardgasnetwerk te transporteren, zou een overstap per wijk beter te realiseren zijn dan per
losse woning. Het zou dus niet logisch zijn op dit moment los een waterstofketel aan te schaffen,
aangezien er in de meeste gevallen als individueel huishouden niet heel veel mee gedaan kan
worden.
Kijkend naar de volgende figuur, figuur 8, wordt duidelijk dat tenminste in 2015 waterstofketels nog
niet eens vernoemd werden in de verschillende verwarmingstypes die gebruikt worden in woningen.
Dit zal op dit moment heel licht veranderd zijn door verscheidene testprojecten, echter zal dit om
minder dan 1% van de woningen gaan waardoor het nog niet echt noemenswaardig is.

Figuur 13 verwarmingstypen in huishoudens

Dit geeft wel aan hoe erg dit project zich nog in de kinderschoenen bevindt. Wat betreft
productlevenscyclus valt ook niet anders te concluderen dan dat waterstofketels zich nog voor de
echte introductiefase bevinden.
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Uit welke specifieke componenten bestaat een aardgasketel?
In de onderstaande afbeelding is schematisch de werking van een HR-ketel uitgelegd. In figuur ..
hieronder is de ketel te zien.

Figuur 14 ketel schematisch

Hieronder zullen de genummerde en geletterde onderdelen kort uitgelicht worden. Aan de hand
hiervan wordt de werking van een ketel uitgelegd. Omdat de werking van de ketel voor zowel
waterstof als voor aardgas hetzelfde is zal dit aan de hand van een schematische afbeelding van een
ketel uitgelegd worden. De onderdelen die anders geconstrueerd zijn voor waterstofgebruik hebben
dezelfde namen en zien er nagenoeg hetzelfde uit (schematisch) (Slimster).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Toevoer van lucht en afvoer van gassen.
Ontluchter. Hiermee wordt automatisch het CV watersysteem ontlucht.
Ketel kast.
Verbrandingskamer. Hier wordt de aardgas of waterstof verbrand. De hitte die vrijkomt
wordt door middel van een warmtewisselaar overgedragen aan het water in het cv systeem.
Ventilator. Deze zorgt er voor dat er genoeg omgevingslucht de verbrandingskamer inkomt
wat nodig is om het gas te laten ontbranden.
Gasregelblok. Zoals de naam al doet vermoeden regelt deze de gastoevoer naar de
verbrandingskamer. Hier zit een brandbeveiliging op, welke er voor zorgt dat de gastoevoer
afgesloten wordt wanneer er geen vlam gedetecteerd wordt. Omdat een waterstofvlam niet
zichtbaar is, zit er een ander soort detectiemechanisme in dan de ionisatiebeveiliging in
normale aardgasketels.
De circulatiepomp pompt het warme water rond vanuit de ketel naar de radiatoren en weer
naar de ketel.
Hier bevindt zich de platenwisselaar. Deze zorgt er voor dat er ook warmte aan tapwater
wordt overgedragen.
De driewegklep. Deze schakelt in tussen radiatorwater en tapwater. Dit is nodig zodat er
geen radiatorwater uit de kranen kan stromen. Dit zit overigens alleen in een combiketel.
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11. Display. Deze kan verschillende dingen weergeven, zoals storingen en
thermostaattemperatuur en dergelijke.
12. Dit zijn verschillende leidingen die op de ketel aangesloten zijn.
A. aanvoer van heet water richting verwarming.
B. Afvoer van water naar riolering.
C. Voert warm tapwater naar de kranen.
D. Hierdoor stroomt het nodige gas naar de verbrandingsruimte.
E. Deze vervoert koud water naar de platenwisselaar zodat dit verwarmd kan worden.
F. Hierdoor komt koud water terug van de radiatoren naar de ketel.

Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van een aardgasketel in de vorm van energie-output?
Wat betreft de verwarmingscapaciteit van een ketel wordt deze uitgedrukt in kw (kilowatt).
Conventionele aardgas ketels zijn beschikbaar in een behoorlijk scala aan verschillende
capaciteitsgroottes. Er zijn namelijk enorm veel verschillen in grootte en type woning, die elk een
andere energiebehoefte hebben om op temperatuur te blijven.
Op deze manier zijn er een hoop verschillende ketels met ieder hun eigen verwarmingscapaciteit.
Om even een klein voorbeeld te schetsen: als grove indicatie heeft een appartement zo’n 11-23 kw
nodig, een tussenwoning 16-28 kw, een hoekwoning/2-1 kap 16-30 kw en een vrijstaande woning al
snel meer dan 30 kw om warm te blijven en warm water te hebben (Volta Limburg).
Vooral het verwarmen van tapwater zorgt er voor dat het vermogen van een ketel hoger moet zijn
dan wat nodig is om alleen de woning warm te houden. Voor de minimaal benodigde capaciteit van
een ketel om een woning warm te krijgen zijn er een aantal rekensommen te vinden. Als ruime
rekenwaarde wordt door enkele partijen de som genomen het aantal kubieke meters inhoud (m3)
van de woning maal 65 watt te doen om de maximum benodigde capaciteit van de ketel te
berekenen (Feenstra).
Een belangrijk punt bij het aanschaffen van een combiketel is het minimumvermogen. Veel
combiketels hebben een hoog maximaal vermogen voor genoeg warmwatercomfort. Echter is voor
het verwarmen van een woning veel minder vermogen vaak genoeg. Om in een “veilige zone” te
zitten wat betreft vermogensbereik kan er dan voor worden gekozen om relatief hoog te beginnen.
Dit zodat er meer dan genoeg vermogen is om de woning te verwarmen, en ook genoeg om goed
warmwatercomfort te hebben. Echter bij een hoger minimumbereik warmt de woning snel op en
slaat de ketel hierdoor sneller af. Daarna koelt de woning weer en slaat de ketel weer aan. Dit
continue aan en uitgaan van de ketel is slecht voor de efficiëntie en voor de levensduur van de ketel.
Hierdoor is het beter om een ketel te hebben met een laag minimumvermogen en een hoog
maximumvermogen.
Omdat er zoveel verschillende ketels in omloop zijn, met elk hun eigen verwarmingsbereik, kan er
niet een standaard antwoord geformuleerd worden over het gemiddelde vermogen van aardgas
ketels die gebruikt worden. Daarom zal dit gemiddelde worden opgemaakt uit een aantal punten.
Ten eerste de gemiddelde mate van woningisolatie binnen Nederland. Ten tweede de gemiddelde
woninggrootte binnen Nederland. En als laatste het gemiddelde gasgebruik voor verwarming binnen
Nederland per woning. Vanuit deze drie punten kan een goede waarde voor een gemiddelde energie
output van aardgas ketels gevormd worden.
Gemiddelde mate van woningisolatie.
Deze wordt uitgedrukt in een cijfer, namelijk het energielabel. Deze labels lopen op vanaf A tot en
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met G, waarbij A de best geïsoleerde woning is en G de minst geïsoleerde. In onderstaande
afbeelding 9 is te zien hoe de verdeling is tussen woningen en energielabel (Compendium voor de
leefomgeving, 2016).

Figuur 15 verdeling energielabel woningen Nederland

Zoals te zien, is energielabel C het meest voorkomende, met daarna label D en label B. Deze drie
energie labels tezamen zijn goed voor 69,3% van de woningen. Het aantal woningen wat binnen
Nederland voorzien is van een energielabel is bijna 3 miljoen. Voor deze deelvraag is dit aantal
voldoende representatief om een antwoord op te baseren. Om te kijken wat voor gemiddeld
energieverbruik hier aan de plaatsen valt, zal er een gewogen gemiddelde worden opgemaakt van
het energieverbruik per energielabel.
Onderstaande afbeelding 10 is gehaald uit een onderzoek naar het werkelijke energiegebruik van
woningen ten opzichte van het theoretische. Voor beide situaties zijn er gasverbruikshoeveelheden
in m3 gevonden per m2 woonoppervlak. Omdat het onderzoek enigszins weinig woningen gebruikt
heeft (558) zullen beide gevonden waarden in een gewogen gemiddelde worden neergezet. Als deze
niet veel van elkaar afwijken zal de werkelijke waarde gebruikt worden om mee verder te rekenen
(Bosch, 2011).

Figuur 16 Theoretisch energieverbruik per m2 per energielabel
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Figuur 17 Werkelijk energieverbruik per m2 per energielabel

Vanuit de gevonden waarden in figuur 10 en 11 is beide een gewogen gemiddelde opgemaakt wat
het gemiddelde energieverbruik per m2 is van woningen in Nederland. Dit is hieronder te zien in
figuur 12.
Theoretisch
Werkelijk
theoretisch werkelijk
Energielabel Verbruik (m3 gas) per m2 Verbruik (m3 gas) per m2 Percentage woningen met label Gewogen gemiddelde verbruik per m2
A
7,5
10,4
8,7%
B
8,5
11,3
16,2%
C
13,2
17,3
30,6%
D
18,5
21,1
22,5%
E
21,4
20,7
12,1%
F
21,9
17,6
6,7%
G
42,7
23,6
3,3%
15,7
17,2

Figuur 18 gasverbruik per m2 gemiddeld

Het theoretische verbruik en werkelijke gebruik liggen dicht bij elkaar. Hierdoor zal verder gerekend
worden met de werkelijke waarde, aangezien die in dit geval dan een goede weerspiegeling lijkt te
geven van het energiegebruik binnen Nederland.
Nu het gemiddelde energieverbruik per m2 duidelijk is, is het nodig om erachter te komen wat de
gemiddelde woninggrootte binnen Nederland is. Vanuit het CBS en Statline zijn recente getallen
hierover te vinden. Voortkomend uit alle woningen in geheel Nederland is de gemiddelde
woninggrootte 119 m2 (CBS, 2020).
Hierdoor zou een gemiddeld jaarlijks gebruik binnen Nederland neerkomen op ongeveer 2050m3 gas.
1m3 gas heeft een energie-equivalent van ongeveer 10,2kWh (Kill my Bill). 2050m3 gas per jaar komt
neer op een verbruik van zo’n 0,23 m3 aardgas per uur. Omgerekend naar kWh is dit ongeveer
2,4kWh. Als een ketel elk uur van de dag zou branden zou deze dit als capaciteit nodig hebben om
een gemiddelde woning binnen Nederland van warmte en warm water te kunnen voorzien.
Echter brand een ketel natuurlijk niet elke dag even veel. Daarbij brand een ketel ook niet elk
moment van het jaar even veel. Volgens ATAG warmte, brand een ketel zo’n 1000 uren per jaar.
Aangezien er 8760 uren beschikbaar zijn per jaar, kan worden geconcludeerd dat een ketel niet elk
uur van de dag draait. Om dan om een gemiddelde van 2,4kWh te komen, moet de ketel op de
momenten dat deze aanstaat een stuk meer verbranden. Aangezien de ketel het grootste deel van
de tijd niet draait. Vanuit de draaiuren die hier boven vermeld zijn wordt opgemaakt dat een ketel
zo’n 11,4% van de tijd draait. Het komt er op neer dat in 11,4% van een uur, dit zijn omgerekend 6,8
minuten, de 0,23m3 gas moet worden verbrand. Dat omgerekend naar een verbruik per uur komt
neer op 2,05m3 aardgas per uur. Dit staat gelijk aan 20,9 kWh. Zie hiervoor ook figuur 13 hieronder.
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Gemiddeld nodig vermogen (kWh)
Draaitijd ketel (% van de tijd)
Draaitijd ketel in minuten per uur
Verbruik per minuut (m3 gas)
Verbruik per uur (m3 gas)
Vermogen in kWh nodig draaiend

2,39
11%
6,85
0,03
2,05
20,91

Dat is het vermogen wat een ketel in een gemiddelde situatie aan zou moeten kunnen wanneer deze
aanstaat. Dit om aan de warmte en warmwatervraag te kunnen voldoen. 20,9 kWh is het vermogen
wat een ketel met een piekvermogen van 20,9kW in een uur kan leveren. Dit komt overeen met de
waarden die genoemd zijn in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk (11-30+ kW).
Uit welke specifieke componenten bestaan de verschillende waterstofketels?
Giacomini H2ydroGEM
de waterstofketel van Giaomini is de enige die qua componenten echt wezenlijk verscheelt van een
conventionele aardgasketel. De ketels van Nefit-Bosch en Bekaert zijn verbrandingsketels waarbij de
componenten niet anders zijn dan die in een aardgas ketel, echter zijn enkele onderdelen van ander
materiaal gemaakt.
Omdat de ketel van Giacomini wel degelijk anders in elkaar steekt dan de anderen zal deze als eerste
en het meest uitgebreid behandeld worden. Aan de hand van onderstaande figuur 13, zal kort
behandeld worden welke componenten de H2ydroGEM doen verschillen van de andere ketels.

Figuur 19 Giacomini H2ydroGEM

1

2

Dit is de eerste katalysator die gebruikt wordt in het reactieproces binnen de
ketel, binnen dit deel van de ketel bevindt zich dus katalysator nummer 1. Waar
het waterstofmengsel en de omgevingslucht doorheen worden gevoerd om met
elkaar te kunnen reageren.
Dit is de tweede katalysator waar het waterstofmengsel en de lucht doorheen
worden gevoerd. De maximum temperatuur die hier bereikt wordt is
gerealiseerd door de reactie van het waterstofmengsel en de lucht. “onder
begeleiding van” de katalysator reageren de twee ingrediënten waardoor de
hitte ontstaat. De hitte wordt gebruikt om het systeemwater mee te verwarmen.
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Dit is de ingang voor het waterstofmengel in de ketel. De waterstof wordt onder
een druk van 5 bar aangevoerd, waar het binnen in de ketel onder een druk van
30mbar wordt vermengd met omgevingslucht tot een percentage van 3,5%.
Dit is de aanvoer van omgevingslucht door middel van een ventilator.
Dit is de afvoer van het verhitte systeemwater. Het blauw getekende aan de
bovenkant van de ketel is het water wat langs de reactiekamer gevoerd wordt.
door middel van afgifte van de hitte aan het water wordt dit verwarmd en kan de
woning verwarmd worden.
Dit is de aanvoer van het gebruikte koude systeemwater vanuit de radiatoren.
Dit is de ketel in zijn geheel, zoals ook te zien in figuur 14 hier onder.

Figuur 20 Giacomini H2ydroGEM buitenaanzicht

Nefit-Bosch & Bekaert.
Deze twee ketels zijn wat betreft componenten exact hetzelfde als een conventionele aardgasketel
zoals afgebeeld in figuur 9. Het enige verschil tussen beide ketels en een aardgasketel is het
materiaal waaruit enkele van de onderdelen zijn geproduceerd. Zo is de brander in een
waterstofketel bijvoorbeeld keramisch om de hogere vlamtemperatuur aan te kunnen.
Wat is de gemiddelde verwarmingscapaciteit van de verschillende waterstofketels in de vorm van
energie-output?
Het vermogen van de ketel van Giacomini is maximaal 5kW. Het piekvermogen van de andere twee
ketels is variabel. De waterstofbranders zijn geschikt om dezelfde hoeveelheden energie te leveren
als huidige aardgas ketels. Dit maakt een één op één overstap op die manier makkelijk in de gevallen
van minder goed geïsoleerde woningen.
Welke wetten en regels hebben binnen Nederland invloed op het installeren en gebruiken van de
verschillende soorten ketels?
Onderdeel van de opzet van het plan voor de waterstofwijk in Hoogeveen (Waterstofwijk
Hoogeveen, 2020) was uitvinden welke wet- en regelgeving invloed heeft op het gebruiken van
ketels die draaien op waterstof in plaats van ketels die draaien op aardgas. Een eerste probleem wat
zich aandient bij de wet- en regelgeving omtrent waterstofgas in de gebouwde omgeving;
waterstofgas is niet in de huidige gaswet opgenomen. Op dit vlak bevindt zich zo al een gat wat
betreft wetten en regels omtrent het gebruik van waterstofgas om woningen mee te verwarmen.
Hiernaast zijn er in dit onderzoek een aantal punten naar voren gekomen die hier van groot belang
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zijn. Een vijftal onderwerpen zijn opgezet waarop verschillende publiekrechtelijke wetten van
toepassing zijn. De volgende onderwerpen worden binnen dit plan onderscheiden:
-

Transport (externe aanvoer)
Opslag/buffer
Gasontvangststation
Waterstofdistributienet en -meting
Huisaansluiting

Het gaat hier dus om de gehele keten vanaf het vervoer op de weg tot aan het gebruik in huis. Dat
hier weinig over duidelijk is gemaakt binnen de Nederlandse wet is niet heel vreemd, aangezien er
tot nog toe niet op een dergelijke manier gebruik is gemaakt van waterstof.
Vanuit de onderwerpen zijn er wetten en regels gevonden die hier invloed op uitoefenen. Per
onderwerp is zo een overzichtelijke lijst met wetten en regels opgesteld (Waterstofwijk Hoogeveen,
2020). In figuur 16 hier onder zijn alle wetten per onderwerp te zien.

Figuur 21 wetten per onderwerp (waterstofwijk Hoogeveen)

Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding zijn er al een hoop wetten in beeld gebracht die elk op
een eigen stukje van dit onderwerp van toepassing zijn. Zo zijn bijvoorbeeld voor het vervoer van de
nodige waterstof onder andere de “wet vervoer gevaarlijke stoffen”, de “PGS wegenwet” en nog een
aantal andere wetten van toepassing. Deze wetten gaan hoofdzakelijk om het veilig vervoeren van
gevaarlijke stoffen over openbare wegen. Zo wordt in de “Wet vervoer gevaarlijke stoffen”
bijvoorbeeld gesteld dat er voor het vervoer van ontplofbare stoffen strenge regels gelden omtrent
het mogen vervoeren hiervan over de openbare Nederlandse wegen (Overheid.nl). Voor elk van de
verschillende onderwerpen zijn een aantal wetten die van toepassing zijn op de situatie omtrent
gebruik van waterstof in een huiselijke omgeving. Dit is duidelijk en hier kan mee gewerkt worden.
Echter kwam gedurende het onderzoek voor de opzet van het plan waterstofwijk Hoogeveen ook
naar voren dat er binnen een aantal onderwerpen nog zogeheten leemtes zijn. Dit zijn punten waar
waterstof nog niet binnen de huidige wet- en regelgeving valt en er dus officieel nog geen regels over
zijn. De onderwerpen waar de wetten duidelijk over verschaffen valt mee te werken. Hier kan op
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ingespeeld worden bij het gebruik van waterstof. De leemtes zijn echter de punten waar eventuele
onvoorziene problemen achter weg zouden kunnen komen wanneer de bouw van het eerste deel
van de waterstofwijk gerealiseerd wordt.
Om eventuele problemen voor te zijn worden voor deze leemtes botsproeven opgezet. Dit zijn
proforma vergunningen die worden aangevraagd voor de punten waar de huidige wetgeving nog
geen duidelijkheid over verschaft. In deze gevallen kunnen aanvullende maatregelen of extra
berekeningen gebruikt worden om duidelijkheid te verschaffen en veiligheid te garanderen.
In het geval van de waterstofwijk Hoogeveen zijn er een drietal punten waar een botsproef voor gaat
worden uitgevoerd. Het eerste punt is het transport met tubetrailers voor de externe aanvoer van
waterstof. Hier valt ook het losstation voor de opslag/buffer en het gasontvangststation onder. Het
tweede punt is het waterstofdistributienet inclusief een drukregel- en meetstation. Het laatste punt
is de waterstofbinneninstallatie in de woning (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
Deze drie punten zijn dus in de huidige wet- en regelgeving niet dusdanig duidelijk voor het gebruik
van waterstof dat hier potentieel problemen achter weg zouden kunnen komen. Het idee van de
botsproeven is om deze vergunningen alvast aan te vragen en te kijken waar eventueel tegenaan
gelopen wordt. In het geval dat er daadwerkelijk problemen achterweg komen kan dit tijdig worden
aangepakt zodat het geen zorgen oplevert bij de daadwerkelijke realisatie van de bouw.
Er zijn dus een hoop wetten en regels die invloed hebben op het installeren en gebruiken van de
verschillende ketels. Voor de meeste gevallen is het hierdoor duidelijk wat er mogelijk is en op welke
manieren de projecten gerealiseerd kunnen worden. Voor een aantal punten is het echter nog niet
helemaal duidelijk hoe de wet- en regelgeving invloed heeft op het gebruik van waterstof. Hiervoor
worden zogenoemde botsproeven uitgevoerd om duidelijk te maken dat het gebruik van waterstof in
deze gevallen veilig gebeurt en er zo geen problemen kunnen optreden tijdens het aanvragen van de
uiteindelijke vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het Hoogeveen project.
Zijn er binnen Nederland mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor het installeren en
gebruiken van de verschillende soorten ketels?
Binnen Nederland vallen er voor nagenoeg alle energiebesparende investeringen subsidies of
belastingvoordelen aan te vragen. Op het moment van schrijven is echter het nog niet standaard om
als particulier een ketel op waterstof aan te schaffen, waardoor deze ook nog niet specifiek is
opgenomen binnen de subsidieregelingen.
Er zijn wel een aantal zaken gevonden die erop duiden dat wanneer dit meer standaard wordt, er
zeker subsidies mogelijk zijn voor particuliere woningeigenaren.
Subsidies die verstrekt worden voor energiebesparende maatregelen vallen in Nederland onder de
ISDE regeling. De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie is beschikbaar voor woningeigenaren die
ofwel investeren in verbeterde woningisolatie, ofwel investeren in de reductie van gas/stroomgebruik door middel van duurzame verwarmingsopties. Bij isolatie gaat het bijvoorbeeld om
gevelisolatie, dakisolatie of vloerisolatie. Bij duurzame verwarmingsopties staan op dit moment
aansluiting op een warmtenet, een zonneboiler of een warmtepomp genoemd. Een waterstofketel
staat op dit moment nog niet tussen de opties.
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Figuur 22 ISDE regeling in het kort

Kijkend naar bovenstaande figuur 17, valt te lezen welke maatregelen in aanmerking komen voor een
ISDE subsidie (Isolatieloket). Van de drie genoemde hoofdcategorieën lijkt het duidelijk dat een
waterstofketel onder het kopje “energiebesparing” valt op te nemen. Wanneer daarbij zelf ook nog
de benodigde elektriciteit voor de waterstofproductie zou worden opgewekt op of om de woning zelf
zou de “productie van duurzame energie” ook nog aangesproken kunnen worden.
Om een kleine inschatting te kunnen maken van wat een dergelijke subsidie kan inhouden, wordt
gekeken naar subsidies die verkrijgbaar zijn voor warmtepompen. Neem bijvoorbeeld een hybride
warmtepomp. Hierbij wordt er voor de verwarming van een woning naast de warmtepomp zelf ook
nog gebruik gemaakt van een hr-ketel (op aardgas). Deze twee apparaten werken samen om zowel
de woning als het te gebruiken tapwater te verwarmen. In dit geval kan er zo’n 20% CO2 uitstoot
worden bespaard in een huishouden. Voor zo’n warmtepomp kan tot wel 40% van de aankoopprijs
teruggekregen worden in de vorm van een subsidie (Milieu Centraal).
Dit bied een goed perspectief voor de subsidiemogelijkheden bij de aanschaf van een waterstofketel
waarbij tot wel 100% van de CO2 uitstoot bespaard kan worden.
Naast de ISDE voor particuliere woningeigenaren is er ook nog een subsidiemogelijkheid voor
bedrijven die zich bezighouden met energiebesparingen. De zogeheten DEI+ regeling is een subsidie
die bedoeld is om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die bijdragen aan het
kosteneffectief reduceren van CO2 emissies. Dit is voor woningeigenaren zelf niet direct interessant,
echter in het geval van het plan omtrent de waterstofwijk in Hoogeveen zou dit kunnen leiden tot
een interessante kostenreductie. Één van de thema´s binnen de DEI+ regeling is aardgasloze
woningen. Deelnemers die in samenwerkingsverband met minimaal één onderneming een pilot- of
demonstratieproject starten kunnen in aanmerking komen op een subsidie. Aangezien het in
Hoogeveen duidelijk om een demonstratieproject gaat, is er een mogelijkheid dat kosten dragende
partijen in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie.
Of het project in Hoogeveen daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze regeling wordt niet direct
duidelijk, en is ook niet direct relevant voor dit project. Aangezien deze subsidie niet beschikbaar is
voor individuele woningeigenaren is het nu niet nodig om hier dieper op in te gaan, echter zou het
voor de ondernemende partijen een optie kunnen zijn om hier verder in te duiken.
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Naast de mogelijke DEI+ subsidie, wordt het plan waterstofwijk Hoogeveen in ieder geval ook al
gesteund door de Regeling nationale EZ-subsidies. Deze nationale regeling houdt in dat de Minister
van Economische Zaken en Klimaat bepaalde subsidies kan verstrekken voor verschillende
activiteiten (Overheid.nl). Hieronder vallen onder andere “energie en duurzaamheid”, “innovatie” en
“klimaat”. Verscheidene van deze punten hebben betrekking op het project waardoor er bepaalde
subsidies verleend zullen worden voor verschillende partijen die deelnemen in dit project (Topsector
Energie).

Figuur 23 subsidie voor waterstofwijk Hoogeveen

Hoewel er op dit moment dus nog geen concrete subsidies te verstrekken zijn voor particuliere
huiseigenaren wat betreft waterstofketels, zal dat gezien andere ISDE subsidies slechts een kwestie
van tijd zijn. En daarnaast zijn er voor projecten omtrent het gebruik van waterstof in een huiselijke
omgeving op dit moment al meerdere subsidies mogelijk om voor in aanmerking te komen.
In hoeverre kunnen de verschillende soorten ketels direct in een woning in de waterstofwijk
Hoogeveen geïnstalleerd worden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het vooral belangrijk dat de aansluitingen van op het
moment gebruikte aardgas ketels niet (te veel) afwijken van de aansluitingen die gebruikt worden bij
de verschillende waterstofketels. Het gaat hier dus om de grootte en de eigenschappen van de
gasbuizen die al in woningen aanwezig zijn op dit moment. Daarnaast is het belangrijk om te weten
of er nog andere aspecten meespelen in het aansluiten van de verschillende waterstofketels.
Ten eerste is het belangrijk om te weten wat er in huis nodig is om een doorsnee aardgas ketel aan te
sluiten. Per verschillende soort ketel zal de plaats van de aansluitingen anders zijn, echter is de basis
voor elke ketel hetzelfde. Hier onder staat puntsgewijs welke aansluitingen een cv ketel normaal
heeft.
-

Gastoevoer
Elektriciteitsaansluiting
Thermostaat aansluiting
Aanvoer koud verwarmingswater
Afvoer warm verwarmingswater
Aanvoer koud tapwater
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-

Afvoer warm tapwater
Condensatieafvoer
rookgasafvoer

Deze negen punten zijn in principe standaard in de meeste ketels. Er wordt hier het woord “meeste”
gebruikt omdat er ook ketels verkrijgbaar zijn die geen tapwater verwarmen. Echter zullen in elke
woning deze aan- en afvoer wel aanwezig zijn, aangezien het tapwater in ieder geval ergens door
verwarmd moet worden.
Giacomini H2ydroGEM
Deze ketel is wat betreft componenten en werking anders dan de ketels van Remeha en Nefit-Bosch.
Echter zijn in de basis dezelfde componenten aanwezig om deze ketel in een woning aan te kunnen
sluiten.
Ten eerste zit er een stroomaansluiting aan, waar ook de thermostaat aangesloten kan worden. Dit is
nodig voor de stroomvoeding voor het apparaat zodat onder andere ook de warmte afgifte geregeld
kan worden. Een stroomaansluiting is standaard in elke ketel, net als een thermostaat aansluiting. Dit
aangezien elke ketel enige stroom nodig heeft om te kunnen functioneren. De thermostaat
aansluiting is nodig om de warmteafgifte op afstand te kunnen regelen.
Daarnaast zit er een water aan- en afvoer aansluiting. Dit ten opzichte van twee aansluitingen die in
de meeste aardgas cv ketels zitten. Dit komt door het maximale vermogen wat de ketel leveren kan.
Het maximale vermogen van de H2ydroGEM is 5KW. Dit is genoeg om een goed geïsoleerde woning
van warmte te voorzien. Echter is het niet genoeg om daarnaast ook nog aan de warmwater vraag te
voldoen. Dit vergt namelijk in korte tijd meer vermogen. Hierdoor is één aansluiting voor water
aanvoer en één aansluiting voor de afvoer voldoende.
Naast de water aansluiting zit er ook een gasaansluiting in voor de toevoer van waterstofgas. Dit is
een aansluiting van Ø6mm. Hierdoor wordt onder een druk van 5 bar waterstof aangevoerd wat in
een mengverhouding van maximaal drie volumeprocent gemengd wordt met omgevingslucht onder
een druk van 30mbar. Deze aansluiting is logischerwijs genoeg om de ketel van voldoende waterstof
te voorzien (Giacomini, 2018).
Als laatste zit er ook nog een rookgasafvoer in de ketel. Deze is bedoeld om de vrijkomende
waterdamp en warme lucht af te voeren. Dit zijn de enige twee restproducten van het proces. Deze
kan aangesloten worden op de bestaande rookgasafvoer, echter is dit niet eens per se nodig.
Aangezien de twee restproducten op geen enkele manier schadelijk zijn voor mensen zouden deze in
theorie zelfs gewoon binnen in de lucht terecht kunnen komen (Gijbels, 2020).
Wat betreft verschillende aansluitingen zijn er in het geval van de Giacomini H2ydroGEM dus geen
nieuwe onderdelen of producten nodig om deze in een woning aan te kunnen sluiten. In het geval
van de gasleiding die aanwezig is in de woningen levert dit ook geen problemen op. Deze aansluiting
wordt in plaats van voor aardgas in dit geval voor waterstof gebruikt. Vanuit het onderzoek wat
gedaan is om het plan voor de waterstofwijk Hoogeveen op te stellen komt naar voren dat in de
bestaande wijk in Hoogeveen, de Erflanden, een standaard gasaansluiting (32mm) is toegepast. Dit is
voor gebruik van waterstof doorgerekend en blijkt ook voldoende te zijn om piekbelasting in dit geval
aan te kunnen (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
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Remeha-Bekaert en Nefit-Bosch
De ketels van Remeha-Bekaert en Nefit-Bosch werken volgens exact hetzelfde principe, en hebben
daarmee ook dezelfde functies en bijbehorende aansluitingen nodig. Aangezien de branders die
nodig zijn in waterstof verbrandingsketels in staat zijn om alle vermogens te bereiken die nu
gebruikte aardgas ketels ook kunnen bereiken, zijn de waterstof varianten geschikt om direct de
diensten van aardgas ketels over te nemen (Teerling, 2020). Dit zonder extra benodigdheden zoals
boilers om het tapwater te verwarmen. Zo zullen beide ketels direct aan te sluiten zijn op de aan- en
afvoer van tapwater.
Zoals standaard bij de meeste ketels zijn ze ook aansluitbaar op de aan- en afvoer van het cv water,
en door het mogelijke vermogensbereik zijn ze zonder aanpassingen of problemen aan te sluiten op
(oudere) radiatoren systemen (RTL Nieuws, 2020).
Ook zijn er stroom- en thermostaataansluitingen nodig voor beide ketels. Dit is voor exact dezelfde
redenen als hiervoor genoemd zijn bij de andere opties. Voor de waterstof verbrandingsketels is de
rookgasafvoer belangrijker dan voor de katalytische ketel, aangezien bij de verbranding van
waterstof wel enige stikstof (NOx) vrijkomt. Dit kan niet zo in een woning worden losgelaten. Echter
zijn bij huidige aardgas ketels ook rookgasafvoeren nodig dus zijn deze in alle woningen al aanwezig.
De huidige aansluitingen voor aardgas toevoer zijn ook voor de waterstof verbrandingsketels zonder
problemen te gebruiken. Het grootste probleem hier had namelijk kunnen zitten in de maximaal
mogelijke doorvoer van waterstof per tijdseenheid, om zo de piekvraag te kunnen opvangen. Dit is
echter prima mogelijk in het huidige leidingstelsel.
De enige aanpassing die gedaan zou moeten worden in de meeste woningen is het vervangen van de
aardgasmeters. Op het moment wordt er nog veel gebruik gemaakt van het type G4, welke niet
geschikt is voor het detecteren van waterstof. Deze zou dan plaats moeten maken voor het type G6
gasmeter. Deze zijn hier wel voor geschikt. Dit is het geval voor alle drie verschillende soorten ketels
(Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
Conclusie
Alle soorten waterstof ketels zouden dus zonder enkele problemen kunnen worden aangesloten in
bestaande woningen. Het plaatsen van een nieuwe gasmeter is de enige aanpassing die mogelijk
gedaan zou moeten worden.
Wat is de energiebehoefte van een gemiddelde woning binnen de waterstofwijk Hoogeveen?
Bij het beantwoorden van deze vraag zijn een aantal factoren belangrijk. Ten eerste komt de
waterstofwijk namelijk uit twee verschillende onderdelen te bestaan, namelijk een deel nieuwbouw,
en een deel bestaande bouw. In eerste instantie is het de bedoeling om het nieuwe gedeelte, de wijk
Nijstad-oost, eind 2021 te realiseren. Tussen deze twee wijken zal een verschil in warmtevraag
komen te zitten, aangezien oudere woningen over het algemeen minder goed geïsoleerd zijn dan
nieuwbouw. Een algemeen gemiddelde is hier daar door geen goed uitgangspunt. Daarom zal deze
vraag in twee delen beantwoord worden, eerst gaat de warmtevraag van de nieuwbouw behandeld
worden. Vervolgens gaat er een antwoord geformuleerd worden voor het wijkgedeelte met de
bestaande bouw.
Nieuwbouw
Dit gedeelte van de wijk zal een stuk minder energie nodig hebben om verwarmd te worden kijkend
naar de energie labels van nieuwbouwwoningen zijn er een aantal criteria die behaald moeten
worden. Volgens de zogeheten BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) moeten nieuwe
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woningen aan een drietal eisen voldoen. BENG-1, BENG-2 en BENG-3. BENG-1 is hier de
energiebehoefte. Nieuwe woningen mogen volgens deze eis een maximale warmtevraag van
25KWH/m2/jaar hebben. Om dit in perspectief te zetten: de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag is op
het moment grofweg zo’n 140KWH/m2.
BENG-2 gaat om het primaire energiegebruik. Dit wil zeggen de hoeveelheid brandstof (kWH/m2) die
jaarlijks nodig is voor primaire doeleinden (verwarming, koeling, warm water etc). Dit is voor
woningen ook 25kWH/m2/jaar.
BENG-3 gaat om het aandeel van het totale energiegebruik wat vanuit hernieuwbare bronnen moet
komen. Dit is voor woningen 50%.
Er zijn dus een aantal specifieke strenge eisen waar de woningen in de wijk Nijstad-Oost aan zullen
moeten voldoen.
Bestaande bouw
Voor de woningen in de wijk de Erflanden is naar aanleiding van het plan onderzoek gedaan naar de
energiebehoefte van deze woningen. Om uit te zoeken hoeveel vermogen een ketel zou moeten
leveren om daar aan de behoefte te kunnen voorzien is er uitgezocht wat het energieverbruik van
een woning was die in deze wijk staat. De woningen in deze wijk zijn tussen 2000 en 2005 gebouwd.
Deze woningen zijn ook representatief voor andere Nederlandse woningen uit deze bouwperiode
wat betreft isolatiewaarden en energieverbruik. Het zijn prima geïsoleerde woningen, echter staat
het energieverbruik hier totaal niet in lijn met het verbruik van de nieuwe woningen (Waterstofwijk
Hoogeveen, 2020).
Uit onderzoek kwam naar voren dat het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik in een woning in de
Erflanden ongeveer 1330m2 is. Per jaar komt dat voor een woning neer op zo’n 13.000 kWH aan
energie (Royal Haskoning DHV, 2017).
In dit rapport is ook doorgerekend hoeveel kg waterstof nodig zou zijn om aan deze energievraag te
kunnen voldoen, namelijk bijna 331kg.
Wat is de invloed van de verschillende soorten ketels op het leef comfort van de gebruikers?
Afhankelijk van de situatie erg weinig. In ieder geval de twee verschillende waterstof
verbrandingsketels leveren geen enkel nadeel op voor de gebruiker. Het vermogen van deze ketels is
hetzelfde als dat van de in gebruik zijnde aardgas ketels. Er valt hier geen exact getal te noemen,
aangezien dit afhankelijk is van de energievraag van de woning van de gebruiker. Maar in het geval
dat een eindgebruiker bijvoorbeeld een CV ketel heeft met een piekvermogen van 25kW, kan vanuit
zowel Bekaert als Nefit-Bosch een ketel worden gerealiseerd met hetzelfde vermogen.
Op deze manier gaat het leef comfort van de gebruiker er niet op achteruit op het vlak van
warmtevraag voorziening.
Verder zijn beide ketels van ongeveer hetzelfde formaat als huidige ketels op dit moment zijn. Een
ketel die op waterstof draait hoeft namelijk niet groter te zijn dan een ketel die hetzelfde vermogen
levert vanuit aardgas. Dit valt ook af te leiden uit het feit dat de ketel van Nefit-Bosch om te bouwen
valt van aardgas naar waterstof. Hierbij blijft de ketel qua formaat helemaal hetzelfde.
In het geval van de katalytische ketel van Giacomini ligt dit iets anders. Doordat er hiervan op dit
moment één optie is, valt het maximum vermogen hier in niet aan te passen. Hier zijn zij wel mee
bezig, echter betekent dit dat zij een compleet nieuwe ketel hiervoor aan het ontwerpen zijn met
een verwacht vermogen van 24kW en een CW5 klasse (tapwater verwarming) (Gijbels, 2020) die pas
over enkele jaren beschikbaar zal zijn. Op het moment is er dus één variant met een piekvermogen
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van 5 kW. In een nieuwe, goed geïsoleerde woning is dit genoeg voor het verwarmen van de woning.
In een oudere, minder goed geïsoleerde woning is dit niet genoeg voor het verwarmen van een
woning.
Bij het gebruiken van deze ketel gaat het leef comfort hierdoor al snel achteruit, aangezien er in veel
gevallen niet aan de warmtevraag voldaan kan worden. En hierbij wordt dan alleen nog maar
gekeken naar het verwarmen van het CV systeem. Voor het verwarmen van tapwater is 5kW
namelijk niet genoeg. Bij CV ketels wordt het vermogen om tapwater te verwarmen uitgedrukt in een
CW klasse. Daarbij lopen de klassen van CW3 naar CW6, waarbij CW3 de laagste klasse is, en CW6 de
hoogste. In figuur 20 hier onder is te zien welke klasse hoeveel water per minuut kan verwarmen
(klus beter).

Figuur 24 CW klasse en vermogen water te verwarmen

Om de ketel van Giacomini hierbij in perspectief te plaatsen, voor het verwarmen van één liter water
naar 40˚C binnen een minuut tijd is zo’n 2,1kW aan vermogen nodig. Om het label CW3 te kunnen
krijgen is dus al 21kW aan piekvermogen nodig (minimaal 10 liter water per minuut). De ketel van
Giacomini heeft een piekvermogen van 5kW. Dit betekent dat deze ketel zo’n 2,4 liter water per
minuut verwarmen kan. Dat is een kwart van wat een CW3 ketel kan.
Dit heeft behoorlijke gevolgen op het leef comfort van de gebruikers. In een goed geïsoleerde
woning zou een Giacomini H2ydroGEM genoeg vermogen leveren om de woning warm te houden,
maar zou er nog een losse boiler nodig zijn om het tapwater te verwarmen. In het geval van een
minder goed geïsoleerde woning zou de ketel al niet eens genoeg vermogen leveren om de woning
van warmte te voorzien.
Op wat voor manier kunnen de verschillende ketels een gevaar vormen voor de consument
gedurende het gebruik?
In het geval van alle ketels zijn er eventuele gevaren die voorkomen moeten worden. In de meeste
gevallen wordt er bijvoorbeeld gewerkt met verbranding, waarbij er een vlam aanwezig is in de ketel.
Hier zullen voor de verschillende ketels de mogelijke gevaren en aandachtspunten benoemd worden.
Aardgasketel.
Ten tijde van intreding van de aardgasketel waren er enkele veiligheidsaspecten waar mensen zich
zorgen om maakte. Hierbij ging het onder andere om koolmonoxide die vrijkomt wanneer aardgas
onvolledig verbrandt. Dit gas is uiterst giftig, en omdat zowel dit product als aardgas op zich reukloos
zijn zou dit ernstige gevaren kunnen veroorzaken.
Hierdoor was onvolledige verbranding van het aardgas een zorg geweest mensen in de beginfases
van het hebben van een cv ketel.
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Daarnaast is aardgas zoals gezegd op zich reukloos. Wanneer er lekkage is zou je dit dan niet direct,
of helemaal niet, door hebben. De gevaren die hierdoor kunnen ontstaan zijn verstikking door het
binnen krijgen van te veel aardgas (en dus te weinig zuurstof) en verbrandingsgevaar bij open vuur.
Een derde punt waar bij aardgasketels om gedacht moest worden is de rookgasafvoer. Omdat hier
onder andere CO2 en NOx door wordt afgevoerd is het belangrijk om dit niet binnen de woning los te
laten.
Dit zijn problemen waar ontzettend goed over na moest en moet worden gedacht om er voor te
zorgen dat mensen veilig gebruik kunnen maken van dergelijke producten. Voor elke situatie zijn dan
ook passende oplossingen gevonden.
Waterstof verbrandingsketel
In deze deelvraag kunnen beide verbrandingsketels bij elkaar genomen worden omdat ze beide
volgens hetzelfde principe werken. Ze ontbranden namelijk het gas wat er doorheen gevoerd wordt.
Een eerste gevaar wat hierbij kan ontstaan is vergelijkbaar met gevaren van aardgasgebruik, het is
namelijk reukloos. Op het moment van lekkage zou dit dan niet direct worden ontdekt wat voor
gevaarlijke situaties kan zorgen. Zoals bij aardgas kan dit ook voor explosie/ontbrandingsgevaar
zorgen.
Het tweede gevaar is iets anders dan bij een aardgasketel, namelijk dat de vlam onzichtbaar is.
Wanneer aardgas ontbrandt is er duidelijk een vlam zichtbaar, en bij waterstofgas is dit niet het
geval. Zo is dus niet op dezelfde manier als bij aardgas te detecteren of de vlam daadwerkelijk
aanwezig is of niet.
Het derde gevaar is ook minder aanwezig bij aardgas dan bij waterstofverbranding, namelijk
flashback van de vlam (Teerling, 2020). Waterstof ontbrandt snel, waardoor er in het geval van een
instabiele vlam waterstof zou kunnen ontbranden wat in de leiding zit en nog niet zou moeten
ontbranden. De vlam schiet als het ware de gasleiding in wat explosiegevaar oplevert.
Een vierde gevaar is dat het een ander gas is dan aardgas, waardoor er ook andere
gasdetectieapparatuur nodig is om lekkages te identificeren. Dit geldt voor zowel binnen als buiten
de ketel.
Ook is het hier, net als bij de aardgasketels, belangrijk om een goede rookgasafvoer aan te sluiten.
Hoewel er in dit geval geen CO2 als uitstoot naar buiten komt, wordt er tijdens het
verbrandingsproces wel NOx geproduceerd. Dit is ook zeer schadelijk en wanneer het in een woning
zou blijven zou dit zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.
Nog een laatste gevaar is niet eentje die zich per se in de ketel afspeelt, maar er buiten. De opslag
van waterstofgas gebeurt namelijk onder druk. Tijdens het vervoer kan het tussen de 200 en 300 bar
worden opgeslagen, waarna het in het geval van de waterstofwijk Hoogeveen onder zo’n 80 bar zal
worden opgeslagen (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020). Vervoer en opslag onder dergelijke druk kan
in het geval van waterstof voor explosiegevaar zorgen wanneer er iets mee zou gebeuren
(ontbranding bijvoorbeeld).
Giacomini H2ydroGEM
Aangezien deze ketel volgens een ander principe werkt dan de hierboven besproken twee
verbrandingsvarianten, zijn er ook andere aspecten waar de nadruk op ligt wat de veiligheid betreft.
In deze ketel vindt namelijk geen ontbranding plaats. Dit zorgt er voor dat er in theorie geen
vlamdetectie nodig zou zijn (Gijbels, 2020). Nu zal dit binnen de wetgeving die er voor zal worden
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opgesteld hoogstwaarschijnlijk gelijkgetrokken worden met waterstof verbrandingsketels, om zo op
geen enkele manier mogelijkheden tot fouten te kunnen creëren, echter is het theoretisch gezien
wel een gevaar minder.
Op deze manier kan er ook geen flashback ontstaan, aangezien er geen vlam aanwezig is.
Daarnaast stoot deze ketel ook geen enkele schadelijke stoffen uit, enkel warme lucht en
waterdamp, waardoor in theorie ook geen rookgasafvoer nodig is. Dit zou niet ideaal zijn vanwege
andere redenen, maar voor de veiligheid van de gebruiker zou dit geen gevolgen hebben (Gijbels,
2020). Verder zijn de punten wat betreft gas- en lekkagedetectie exact hetzelfde als bij de
verbrandingsketels.
Op wat voor manier verhouden de aanschafkosten van de verschillende ketels zich ten opzichte
van elkaar?
Giacomini:

€12.000,- tot €13.000,-

Bekaert:

10-30% meer dan aardgasvariant

Nefit-Bosch:

€60 meer dan aardgasvariant.
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Bijlage D Berekening
milieu impact
verschillende ketels
Wat is de impact op het milieu van de verschillende soorten ketels met betrekking tot uitstoot van
broeikasgassen gedurende de gehele levensduur van het product?
In eerste instantie is het nodig om te weten welke broeikasgassen uitgestoten worden door een cv
ketel bij het verwarmen van een woning. De voor dit onderzoek relevante broeikasgassen die
uitgestoten worden door het verbranden van aardgas in een CV ketel zijn CO2 (Koolstofdioxide) en
NOx (Stikstofoxide).
Het idee wat de waterstofketel, onafhankelijk van de manier van warmteproductie, een potentiële
vervanger maakt voor een groot deel van de aardgasketels, is dat ze veel minder broeikasgassen
uitstoten gedurende hun leven dan aardgas ketels. Daarmee kan van alle drie de verschillende opties
worden verwacht dat ze op deze vraag beter uit de verf komen dan de standaard aardgasketel.
Om te beginnen zal het nul-alternatief behandeld worden, de aardgasketel. Om een relevant
antwoord te krijgen voor de situatie in de wijk de Erflanden in Hoogeveen zal er in ieder geval
gebruik gemaakt worden van de gebruikshoeveelheden aardgas die in een woning daar nodig zijn.
Daarnaast zal er ook gerekend worden aan de hand van het landelijke gemiddelde om zo te kijken
wat er op dit moment voor beide gevallen aan uitstoot gegenereerd wordt.
Voor de CO2 uitstoot kan er gerekend worden met de hoeveelheid CO2 die wordt gevormd tijdens het
verbranden van aardgas. De CO2 die vrijkomt zit namelijk als elementen in het gas en in de gebruikte
lucht (CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O + 54800 kJ/kg warmte). Dit is aan de hand van een onderzoek wat
uitgevoerd is door de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). In onderstaande figuur valt af
te lezen hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij de verbranding van aardgas in een woning (Heslinga &
van Harmelen, 2006).

Figuur 21 CO2 uitstoot verbranding aardgas

Vanuit een analyse van de Gasunie E&T is hier vervolgens voor Nederland een waarde vastgesteld
56,8kg/GJ. Hiermee valt te rekenen aangezien de verbruikswaarden van woningen in Nederland
eerder in dit onderzoek al zijn vastgesteld.
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Voor de wijk de Erflanden ligt het jaarlijkse gasgebruik op 1330m3. Kijkend naar hoeveel energie een
kubieke meter aardgas bevat (35,09 MJ/m3) valt makkelijk uit te rekenen hoeveel CO2 een
huishouden hier jaarlijks uitstoot (TU Delft, 2016). Het jaarlijkse energieverbruik in de wijk de
Erflanden ligt op 46.670MJ . Dit staat gelijk aan 46,670GJ. Dit betekent dat een huishouden in de
Erflanden jaarlijks zo’n 2651kg aan CO2 uitstoot in het geval van gebruik van een op aardgas
draaiende ketel.
Kijkend naar de getallen die hier voor een gemiddeld Nederlands gezin worden gebruikt door de
milieucentraal site (Milieu Centraal). Is dit enigszins aan de lage kant. Daar gaan ze namelijk uit van
3800kg CO2 per jaar door middel van verwarmen in huis. Echter is ook al duidelijk dat de
verbruikswaarden van de wijk de Erflanden onder het landelijk gemiddelde liggen, waardoor deze
uitkomst aannemelijk is. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de eerder berekende waarde van
2050m3 per jaar, komt een jaarlijkse CO2 uitstoot van zo’n 4086kg op jaarbasis. Dit is nagenoeg gelijk
aan de gebruikte waarde in het milieucentraal stuk.
Wat betreft de uitstoot van stikstof door de verbranding van aardgas wordt er op een soortgelijke
manier gerekend. Vanuit een onderzoek van het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) is een
lijst naar voren gekomen van een aantal veel gebruikte aardgas CV ketels en de bijbehorende NOx
uitstoot. Deze uitstoot wordt vermeld in mg/kWh. De waarden zijn afgebeeld in figuur 22 hier onder
(Roeterdink & Kroon, 2010).

Figuur 252 stikstofoxide uitstoot ketels mg/kWh

Dit is een soortgelijke notatie als de CO2 uitstoot-waarden, echter moet er eerst van kWh naar J
doorgerekend worden. 1kWh staat gelijk aan 3600J (3,6MJ). De uitstootwaarden van de ketels loopt
enigszins uiteen, dus voor de berekening hier zal een gemiddelde worden genomen van de waarden
van de HR 107 ketels. Dit zijn veel gebruikte ketels in Nederland en zal representatief zijn voor de
uitstootwaarden. De gemiddelde uitstootwaarde die hier uit voort komt is 32,2 mg/kWh.
Als dit berekend wordt aan de hand van de gebruikswaarden voor de wijk de Erflanden (1330m3) dan
gaat de berekening als volgt. 32,2 mg/kWh komt neer op 32,2mg/3,6MJ. Dat is 8,94mg/MJ. 1330m3
komt neer op 46.670MJ. Dit houdt in dat een woning in de Erflanden zo’n 0,417 kg aan stikstofoxide
uitstoot op jaarlijkse basis.
Gebruik makend van het Nederlandse gemiddelde gasgebruik komt de jaarlijkse stikstofoxide
uitstoot neer op zo’n 0,643 gram NOx per jaar.
Giacomini H2ydroGEM
Voor de katalytische ketel van Giacomini zijn de berekeningen gemakkelijk. Deze ketel verbrand
namelijk geen waterstof, waardoor er ook geen vlam nodig is. Door deze manier van het laten
reageren van waterstof wordt er geen CO2, of NOx geproduceerd. Dit brengt de uitstoot van deze
ketel in het geval van deze twee broeikasgassen op nul en nul.
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Bekaert
Deze ketel kan enkel draaien op 100% waterstof. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 volledig
geëlimineerd. De uitstoot hiervan komt dan ook terecht op nul.
De uitstoot van NOx is echter een iets ander verhaal. In waterstof zelf zitten namelijk geen
stikstofmoleculen die tot stikstofoxide reageren kunnen, echter komt het door de hoge
vlamtemperatuur wel voor dat er stikstofoxide gevormd kan worden vanuit de omgevingslucht. Hier
zit namelijk wel stikstof in.
In een rapport wat is opgesteld door DNV GL, wordt berekend wat de uitstoot van een waterstofketel
in het geval van NOx precies inhoudt. De hoeveelheid stikstofoxide die wordt uitgestoten hangt
namelijk samen met de vlamtemperatuur van de waterstofbrander. In figuur 23 hieronder,
gekopieerd uit dit onderzoek valt dat verloop tussen vlamtemperatuur en stikstofoxide productie te
zien (van Essen, Gersen, & Teerling, 2020).

Figuur 26 NOx productie als functie tegenover vlamtemperatuur

Zoals te zien, schiet de NOx productie omhoog naarmate de vlamtemperatuur hoger wordt. Met een
testopstelling met onder andere de ketel van Remeha-Bekaert, is gekeken wat de daadwerkelijke
NOx uitstoot is tijdens het gebruik van de ketel. In figuur 23 hieronder is te zien welke waarden hier
uit voort zijn gekomen.

Figuur 27 verloop NOx productie over geproduceerd vermogen waterstofketels

In deze testopstelling is ketel 1 (blauw) een ketel van DNV GL-Gasterra, en is ketel 2 (grijs) de ketel
van Bekaert.
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Hier valt te zien dat de uitstoot van de ketel van Bekaert wat betreft de NOx uitstoot niet hoger komt
dan 10 mg/kWh NOx, getest tot een vermogen van zo’n 28/29 KW. Voor het gemak zal er gerekend
worden uitgaande van deze maximale NOx productie. Een ketel met een vermogen van 28KW is
namelijk genoeg om de gemiddelde woning in Nederland van warmte en warm water te voorzien.
10mg/kWh komt neer op 2,78mg/MJ, wat voor de Erflanden neer zou komen op zo’n 0,130 kg
stikstofoxide uitstoot op jaarbasis. In het geval van het landelijk gemiddelde gasgebruik zou dit
neerkomen op 0,200 kg stikstofoxide per jaar. Deze beide waarden zijn al aanzienlijk lager dan de
gevonden waarden voor de aardgasketels.
Nefit-Bosch
Deze ketel bevat qua berekeningen een soort combinatie van de Remeha-Bekaert ketel en de
gewone aardgasketel. Deze kan namelijk volledig op aardgas lopen, voor maximaal 80-20
(percentage aardgas-waterstof) procent vermengd worden, en volledig op waterstof lopen.
In het geval van volledig draaien op aardgas zullen de gevonden waarden voor de aardgas ketels in
Nederland direct overgenomen kunnen worden. Hier hoeft verder niet aan gerekend te worden.
Voor de situatie dat er 20% waterstof bijgemengd wordt in de ketel zijn er echter enkele nieuwe
berekeningen nodig. Het gaat hier namelijk om volumeprocent. Dit houdt in dat in bijvoorbeeld één
kubieke meter aardgas, tot 20% waterstofgas de plaats zou innemen van aardgas. Echter is de
calorische waarde van waterstofgas lager dan die van aardgas (Onder dezelfde druk). Dit betekent
dat een kubieke meter met 80-20 aardgas-waterstof minder energie bevat dan een kubieke meter
aardgas. Om dezelfde hoeveelheid energie te verbranden (en warmte te creëren) is er dus iets meer
dan een kubieke meter aardgas-waterstof nodig, dan bij gebruik van alleen aardgas het geval was
geweest. Zo betekent het dus niet dat na bijmenging van 20% waterstof, 20% CO2 uitstoot
gereduceerd wordt. Dit wordt namelijk deels opgevangen door het extra benodigde gas om aan
dezelfde energiebehoefte te voorzien.
De volgende grafieken hebben betrekking op de verbruikssituatie van de Erflanden. Voor de
gebruikssituatie in “Gemiddeld Nederland” staan de grafieken in de bijlage.
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Figuur 28 CO2 uitstoot (kg per jaar) per bijmengingspercentage
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Figuur 29 NOx uitstoot kg/jaar per bijmengingspercentage

Zo zijn voor alle bijmengingspercentages de uitstootwaarden van de ketel berekend. Wanneer er
meer bijgemengd zou moeten worden moet de ketel omgebouwd worden naar volledig op waterstof
draaiend. Dit betekent dat de CO2 uitstoot volledig weg zou vallen.
Voor de NOx uitstoot betekent dit dat er weer een best case scenario en een worst case scenario
geldt, aan de hand van de verschillende gevonden waarden door DNV GL. Voor het best case
scenario geld een NOx uitstoot van 2,22 mg/MJ, en voor het worst case scenario geldt hier een
uitstoot van 7,22 mg/MJ. Voor de jaarlijkse NOx uitstoot komt dit in de Erflanden neer op een waarde
tussen respectievelijk 0,104kg en 0,337kg per jaar (uitgaande van de energiebehoefte van 46670MJ
per jaar).
Voor de gemiddelde energiebehoefte in Nederland zou er een NOx uitstoot tussen de 0,160 en
0,519kg per jaar geproduceerd worden door deze ketel.
Berekeningen uitstoot Nefit-Bosch ketel
Onderstaand zijn nog enkele Excel sheets te zien die opgezet zijn voor de berekeningen van de
uitstoot van de Nefit-Bosch ketel in geval van de verschillende bijmengingspercentages en situaties.
volumeprocent aardgas-waterstof Calorische waarde (MJ/m3) kubieke meters nodig voor gelijke energiewaarde 100% aardgas CO2 uitstoot kg/m3 NOx uitstoot best case mg/m3 NOx uitstoot worst case mg/m3
100-0
35,09
1,00
1,99
313,70
313,70
99-1
34,85
1,01
1,97
310,81
311,35
98-2
34,60
1,01
1,95
307,91
308,99
97-3
34,36
1,02
1,93
305,01
306,63
96-4
34,12
1,03
1,91
302,12
304,28
95-5
33,88
1,04
1,89
299,22
301,92
94-6
33,63
1,04
1,87
296,32
299,56
93-7
33,39
1,05
1,85
293,42
297,20
92-8
33,15
1,06
1,83
290,53
294,85
91-9
32,90
1,07
1,81
287,63
292,49
90-10
32,66
1,07
1,79
284,73
290,13
89-11
32,42
1,08
1,77
281,83
287,77
88-12
32,18
1,09
1,75
278,94
285,42
87-13
31,93
1,10
1,73
276,04
283,06
86-14
31,69
1,11
1,71
273,14
280,70
85-15
31,45
1,12
1,69
270,25
278,35
84-16
31,20
1,12
1,67
267,35
275,99
83-17
30,96
1,13
1,65
264,45
273,63
82-18
30,72
1,14
1,63
261,55
271,27
81-19
30,47
1,15
1,61
258,66
268,92
80-20
30,23
1,16
1,59
255,76
266,56

Figuur 30 uitstoot per m3 per bijmengingspercentage
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Verbruik voor verzadiging energiebehoefte
kubieke meters nodig voor gelijke energiewaarde 100% aardgas CO2 uitstoot kg/m3 NOx uitstoot best case mg/m3 NOx uitstoot worst case mg/m3 Erflanden m3
Nijstad-Oost
Nederland gemiddeld m3
1,00
1,99
313,70
313,70
1330,00
510,00
2050,00
1,01
1,97
310,81
311,35
1339,27
513,55
2064,29
1,01
1,95
307,91
308,99
1348,67
517,16
2078,78
1,02
1,93
305,01
306,63
1358,21
520,82
2093,47
1,03
1,91
302,12
304,28
1367,87
524,52
2108,38
1,04
1,89
299,22
301,92
1377,68
528,28
2123,50
1,04
1,87
296,32
299,56
1387,63
532,10
2138,83
1,05
1,85
293,42
297,20
1397,73
535,97
2154,39
1,06
1,83
290,53
294,85
1407,97
539,90
2170,18
1,07
1,81
287,63
292,49
1418,36
543,88
2186,20
1,07
1,79
284,73
290,13
1428,91
547,93
2202,46
1,08
1,77
281,83
287,77
1439,62
552,03
2218,96
1,09
1,75
278,94
285,42
1450,49
556,20
2235,71
1,10
1,73
276,04
283,06
1461,52
560,43
2252,72
1,11
1,71
273,14
280,70
1472,72
564,73
2269,99
1,12
1,69
270,25
278,35
1484,10
569,09
2287,52
1,12
1,67
267,35
275,99
1495,65
573,52
2305,33
1,13
1,65
264,45
273,63
1507,39
578,02
2323,41
1,14
1,63
261,55
271,27
1519,30
582,59
2341,79
1,15
1,61
258,66
268,92
1531,41
587,23
2360,45
1,16
1,59
255,76
266,56
1543,72
591,95
2379,42

Figuur 31 nodige m3 mengverhouding per situatie per jaar
Erflanden
CO2 uitstoot kg NOx uitstoot best case kg NOx uitstoot worst case kg
2650,84
0,417
0,417
2642,62
0,416
0,417
2634,29
0,415
0,417
2625,84
0,414
0,416
2617,27
0,413
0,416
2608,58
0,412
0,416
2599,77
0,411
0,416
2590,82
0,410
0,415
2581,74
0,409
0,415
2572,53
0,408
0,415
2563,18
0,407
0,415
2553,70
0,406
0,414
2544,06
0,405
0,414
2534,29
0,403
0,414
2524,36
0,402
0,413
2514,28
0,401
0,413
2504,04
0,400
0,413
2493,64
0,399
0,412
2483,08
0,397
0,412
2472,35
0,396
0,412
2461,44
0,395
0,411

Figuur 32 uitstoot in de Erflanden per bijmengingspercentage
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Nederland gemiddeld
CO2 uitstoot kg NOx uitstoot best case kg NOx uitstoot worst case kg
4085,88
0,643
0,643
4073,22
0,642
0,643
4060,38
0,640
0,642
4047,35
0,639
0,642
4034,15
0,637
0,642
4020,75
0,635
0,641
4007,16
0,634
0,641
3993,37
0,632
0,640
3979,38
0,630
0,640
3965,18
0,629
0,639
3950,77
0,627
0,639
3936,15
0,625
0,639
3921,30
0,624
0,638
3906,23
0,622
0,638
3890,93
0,620
0,637
3875,39
0,618
0,637
3859,61
0,616
0,636
3843,58
0,614
0,636
3827,30
0,613
0,635
3810,76
0,611
0,635
3793,95
0,609
0,634
Figuur 33 uitstoot in gemiddeld Nederland per bijmengingspercentage
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Bijlage E Groene
waterstofproductie
De productie van waterstof valt op verschillende manieren te realiseren. De ene manier is
schadelijker voor het milieu dan de andere. Zo valt er waterstof te produceren zonder enige
schadelijke stoffen uit te stoten en valt er ook waterstof te produceren waarbij er verschillende
broeikasgassen en andere schadelijke emissies vrijkomen.
In het geval van geen emissies bij het productieproces van waterstof wordt er gesproken van groene
waterstof. Waterstof kan worden geproduceerd door elektriciteit door water heen te laten lopen.
Hierbij splitst het water zich op in H2 (waterstof) en O2 (zuurstof). De zuurstof wordt de lucht in
gelaten, en de waterstof wordt opgevangen, zoals te zien is in figuur 37 hier onder.

Figuur 34 Elektrolyse van water

Op het moment dat de elektriciteit die gebruikt wordt voor dit proces op een duurzame manier
wordt opgewekt (zonne- windenergie), dan veroorzaakt de waterstof productieketen geen
schadelijke emissies en wordt er gesproken van groene waterstof.
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Bijlage F Interview Wim
Gijbels
Transcript interview Giacomini. 26-11-2020
Joeri: zou u kunnen uitleggen hoe de Giacomini H2ydroGEM precies werkt en wat het verschil is
tussen een katalytische ketel waterstof verbrandingsketels?
Wim: Onze ketel is gebaseerd op het feit dat we een katalytische reactie doen. Wat wij eigenlijk doen
is het binnenbrengen van een mengsel van lucht en waterstof in een soort reactiekamer. In deze
reactiekamer zitten twee katalysatoren. Die menging van lucht en zuurstof wordt onder de vier
volumeprocent gehouden om explosiegevaar tegen te gaan. Dan wordt dat mengsel door middel van
een ventilator over de twee katalysatoren geblazen die in principe werken in een soort
tweetrapssysteem, zodat je een reactie na de reactie krijgt. Waardoor er eigenlijk een hoge
temperatuur in de reactiekamer ontstaat van ongeveer 300˚C. Die temperatuur wordt afgegeven aan
de wand van de ketel, die is dubbelwandig, waar het CV water doorheen stroomt.
Dan heb je eigenlijk je reactie gedaan, en dan heb je nog het overschot. De enige uitstoot is
waterdamp en warme lucht, die ook nog door een warmtewisselaar geleid worden. Deze
warmtewisselaar is verbonden met de terugvoer van het CV water om zo alle geproduceerde warmte
te kunnen benutten. En op die manier krijg je eigenlijk een heel hoog rendement uit de CV ketel.
Als je gaat kijken kun je zeggen dat we 100% emissie loos zijn, geen CO2 en geen NOx, en een
waterstof CV-ketel is eigenlijk een heel ander gebeuren. Een waterstof CV-ketel werkt gewoon met
verbranding. Daar wordt de mengverhouding van waterstof gewoon door middel van een vlam
gecontroleerd verbrand. Door dit te doen creëer je natuurlijk een vlam, die vlam heeft een bepaalde
temperatuur. En als je waterstof gaat verbranden krijg je geen CO2 uitstoot, maar door die hoge
vlamtemperatuur wordt er wel stikstof uitgestoten.
Hier zijn verschillende studies over gedaan, en dan kun je wel zeggen dat deze uitstoot minder is dan
de toelaatbare norm, maar het is nog altijd uitstoot en daar zijn wij (Giacomini) zeer erg op tegen en
we moeten gewoon streven naar een emissie-loze wereld.
En dat is een klein beetje het verschil.
Joeri: En hoe zit het met zo’n katalytische reactie, is dat dusdanig te reguleren dat die temperatuur
altijd laag genoeg is om daar geen stikstofuitstoot bij te krijgen?
Wim: om een verbranding te hebben heb je ontsteking, zuurstof en brandstof nodig. Bij ons komt de
ontsteking niet bij de reactie kijken dus is er geen verbranding. De temperatuur op zich is niet
belangrijk voor de uitstoot. Die temperatuur is wel belangrijk als je verbrandt. Dan geldt hoe hoger
de temperatuur, hoe hoger de uitstoot van stikstof.
Joeri: Oke, dus bij een verbrandingsloze reactie maakt de temperatuur dus niet uit?
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Wim: Nee. De temperatuur is bij ons 300˚C in de reactiekamer, maar het voordeel is dat onze ketel
daarmee ook een temperatuur van 30˚C voor vloerverwarming kan regelen, als ook een temperatuur
van 70˚C voor bijvoorbeeld warm tapwater.
Joeri: Oke, dus eigenlijk vallen in technisch opzicht de ketels (Katalytisch en verbranding) ook niet
echt met elkaar te vergelijken?
Wim: Wat wij eigenlijk gedaan hebben is in begin jaren 2000 de ketel ontwikkeld. Niet omdat er echt
een vraag naar was, maar omdat onze oprichter een markt dacht te zien verschijnen. En toen hebben
wij er meteen voor gekozen om in de verbrandingsloze richting te gaan ontwikkelen. Omdat we de
problematiek omtrent zowel aardgas als stikstof al wel kende hebben we dit katalytische
reactiesysteem ontwikkeld, en direct ook gepatenteerd.
En daarom zien we ook bepaalde mensen die wel bezig zijn met waterstof cv ketels op basis van
verbranding. Dat is op zich niet zo’n heel erg spannend ding, alleen het is die uitstoot die heel veel
mensen voor problemen stelt.
Joeri: Wat ik heb gevonden is dat jullie een ketel produceren die volgens mij 5KW vermogen levert. Is
dat genoeg om een normale woning te verwarmen?
Wim: We hebben gekozen voor die 5KW omdat we dat modulair zagen. 5KW is 5KW en als je gaat
kijken naar een woning tegenwoordig moet je denken aan zo’n 30-50W per m2. Als je dat gaat
uittellen naar een gemiddelde woning (gem m2) dan kom je op zo’n 3,5KW aan warmteverlies. Dus
op zich is dat genoeg. En als dat niet genoeg is kan je gewoon verschillende modules van 5KW
plaatsen.
Voornamelijk in de nieuwbouw is het vermogen wat je nodig hebt voor warm tapwater belangrijker.
Dat kan je op twee manieren oplossen. Dit kan je oplossen door middel van het gebruik van een
boiler (zonneboiler), dus dat je instant warm water gaat opwekken. Zoals nu thuis gebeurt door
middel van een HR-ketel, daar gaat water in en dat komt er warm weer uit. Maar om instant warm
water te kunnen maken heb je een hoger vermogen nodig. En daarom als je naar de Nederlandse
markt kijkt als wij gaan door ontwikkelen zouden we zeker een ketel maken met een hoger
vermogen. Die ketel van 5KW is enkel gemaakt om mee te verwarmen, als je daar warm water bij
wilt hebben zul je er een extra boilertje bij moeten plaatsen.
Joeri: Ja precies, dus de ketel nu is puur en alleen bedoeld voor het verwarmen van het CV systeem.
Wim: Ja, en als je ook warm tapwater wilt zet je daar gewoon een extra boilertje voor neer.
Joeri: Duidelijk. En is dat ook genoeg voor bestaande, iets minder goed geïsoleerde oudere
woningen?
Wim: Nee, dan zou je omdat we met een modulair systeem werken, met de ketel zoals die nu is, die
bestaat ook al 15 jaar. We hebben die ontwikkeld voor een markt die niet bestond. Dus we hebben
deze gemaakt op hoe wij dachten dat de wereld er zou uitzien. En dat was in die stappen van 5KW.
Dus als je een gerenoveerde woning zou willen verwarmen zou je een hoger vermogen nodig hebben
dan 5KW. Dan kijk je naar ongeveer 40-80W per m2, en wel meer soms zelfs.
Joeri: Ja precies. Misschien is dit een beetje van hetzelfde, maar wat is op dit moment dan precies de
doelmarkt voor de Giacomini H2ydroGEM?
Wim: Die ketel bestaat, is getest, het is een model die gewoon een code heeft en bij ons in de rekken
ligt en gewoon gekocht kan worden. De ketel zoals die tegenwoordig bestaat zal gebruikt worden in
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verschillende projecten die wij hebben lopen. Eentje daarvan is de Hylife Innovahub. Maar we zijn
een doorontwikkeling aan het maken voor de Nederlandse markt. De bedoeling is om die ketel zoals
die nu bestaat ook de ontwikkelen specifiek voor de Nederlandse markt. Dat wil zeggen met een
inlaatdruk van 25mbar, met een CW5, met iets van 24KW vermogen om ook warm tapwater te
kunnen produceren. Een hangmodel. Een paar aanpassingen zeg maar.
Joeri: Oke, want jullie gaan ook bij EnTranCe een testopstelling maken toch?
Wim: Ja klopt. Die ketel die in EnTranCe komt is de ketel die nu ook al bestaat. Die komt gewoon
rechtstreeks uit de rekken.
Joeri: Oke, en wat kost dat om zo’n ketel te kopen?
Wim: Dat is een hele moeilijke vraag.
Joeri: Waarom is dat een moeilijke vraag?
Wim: Omdat dat een ketel is die op dit moment niet in grote getallen gemaakt en afgenomen wordt.
En als je daar naar gaat kijken is dat een moeilijke vraag omdat dat iets is wat voor ons een special is.
Het is niet zo dat ik 500 ketels per maand of per jaar verkoop.
Joeri: Nee oke dat snap ik, maar aan wat voor soort bedrag zou ik ongeveer moeten denken?
Wim: De ketel zoals ie nu bestaat zou ongeveer tussen de 12 en 13 duizend euro kosten.
Joeri: En wat is de verwachting voor de toekomst? Als jullie de ketel zoals gezegd gaan door
ontwikkelen voor de Nederlandse markt?
Wim: De ketel die wij gaan ontwikkelen zal uiteindelijk zo’n 3 a 4 duizend euro moeten gaan kosten.
Joeri: Oke, dus ook al veel meer in de richting van een huidige HR-ketel.
Wim: Ja.
Joeri: Duidelijk. Bij een waterstofverbrandingsketel zijn specifieke veiligheidseisen die belangrijk
worden geacht en die echt nodig zijn om te waarborgen. Zijn daar bij een katalytische ketel nog
andere punten die in dit opzicht belangrijk zijn?
Wim: Nee. Dit blijft in principe hetzelfde. Het geluk wat we wel hebben is dat ontbrandingsgevaar
minder van belang is (vlamdetectie. Aangezien dit voor verbranding van waterstof op een andere
manier gedetecteerd moet worden dan bij aardgasverbranding). Aangezien we sowieso niet met een
vonk zitten, we hebben geen ontsteking (dus zou het raar zijn om een vlam te hebben. Dat is sowieso
al een groot voordeel van ons (ten opzichte van waterstof verbrandingsketel).
De rookgasafvoer bij ons waar alleen waterdamp en warme lucht uitkomt zou je bij wijze van
gewoon binnen in de ruimte (huis oid) kunnen uitstoten, dat is geen enkel probleem. Hier zit
namelijk geen stikstof bij bijvoorbeeld. Daarom denk ik dat de normen bij ons iets minder streng
zouden kunnen zijn.
Joeri: Zou je de katalytische boiler dan ook veiliger willen noemen, of zit er niet zo’n groot verschil
tussen?
Wim: Ik denk niet dat overheidsinstanties daar echt verschil in gaan maken. Al hebben we het
eigenlijk niet nodig, denk ik dat er bij ons toch ook vlambescherming (detectie en dover) toegepast
zal moeten worden.
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Joeri: Op de site van Hylife innovations heb ik dat al een beetje gezien ook, maar klopt het dat daar
(veiligheid) op dit moment ook nog niet echt strikte normen en regels voor zijn binnen Nederland,
omtrent waterstofgebruik in de bebouwde omgeving?
Wim: Nee. Daar proberen wij ook mee in te helpen en te pionieren. Hylife heeft een tweede woning
in stad aan ’t haringvliet gekocht die ze aan het ombouwen zijn tot volledig waterstof. Om op die
manier ook mee te kunnen helpen naar die normering toe. Want wij zien die markt wel heel hard
veranderen, wij zien een enorme toekomst, we hebben enorm veel potentieel, maar we moeten
meehelpen om daar ook een goede normering (regelgeving) op te krijgen.
Joeri: Zijn jullie naast de Giacomini H2ydroGEM nog met andere pilots of testprojecten bezig?
Wim: We hebben in België in het hoofdkantoor van Giacomini een ketel die draait als test, we
hebben er in Nederland eentje in het Innovathuis staan. In Italië in een hotel van ons hebben we er
eentje staan. Daarnaast hebben we in Engeland een project wat gesubsidieerd wordt waar we ook
mee bezig zijn. Er zijn ook nog verschillende Solenco powerboxes die nu gebouwd worden of al
gebouwd zijn waarin een Giacomini ketel geïntegreerd is. Dus wat betreft bewezen technologie die
nu op de markt is zitten wij wel goed.
Joeri: oke! Ontzettend bedankt.
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Bijlage G
Stakeholderanalyse
Hier worden een aantal stakeholders geanalyseerd die de grootste belangen hebben bij de
ketelkeuze in het project waterstofwijk Hoogeveen (Waterstofwijk Hoogeveen, 2020).
Stakeholders:
-

-

-

-

-

-

-

Ketelproducenten → Dit is een van de belangrijkste stakeholders in dit project. Echter zijn zij
niet de stakeholder met de meeste invloed. EnTranCe kiest namelijk de producent, maar met
deze partijen (producenten) valt en staat de implementatie van een waterstof cv ketel, wat
hen wel een enorm belangrijke partij maakt. Deze partijen hebben daarom een groot belang.
Gemeente Hoogeveen → als initiator en opdrachtgever van het project is dit een grote
stakeholder. Met een groot belang en een relatief grote invloed zal hier actief mee moeten
worden samengewerkt, in ieder geval zal deze partij vaak en duidelijk geïnformeerd moeten
worden over gemaakte keuzes.
EnTranCe → gezien deze partij grote invloed heeft gehad op het plan en het onderzoek heeft
deze ook een grote invloed in de uitkomst hiervan. Het belang wat betreft ketelkeuze is voor
hen direct misschien iets minder klein dan voor sommige andere partijen, maar de invloed
op de keuze is behoorlijk groot.
Bewoners wijk Hoogeveen → hierbij is de invloed op dit punt wellicht iets lager. Maar het
belang blijft groot. Voor deze partij is het namelijk van groot belang dat de ketel naar
behoren werkt en er geen negatieve effecten worden ondervonden aan het gebruik van de
ketel.
Projectontwikkelaar → bijvoorbeeld BAM zou te maken kunnen krijgen met de aanleg van
delen van de infrastructuur voor het project. dit ondervindt niet directe invloed van de
ketelkeuze dus zijn de belangen en invloeden op dit vlak iets lager, echter is het wel een
partij om kennis en informatie mee te delen
Ketel installateurs → Dit is een nader te bepalen partij die daadwerkelijk de te gebruiken
ketels zou gaan installeren. Voor nu is dit nog niet van het grootste belang, echter zal deze
partij toch ook te zijner tijd ingelicht moeten worden en betrokken moeten worden over en
bij de installatie van de desbetreffende ketel.
Hydrogreen consortiumpartijen → hier boven zijn al een aantal specifieke partijen genoemd,
en daarnaast hebben de meeste partijen niet het grootste belang of invloed op de beslissing
van de desbetreffende ketel. Echter is het altijd goed om het gehele consortium op de
hoogte te houden van gemaakte beslissingen.
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