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Waterstof in de gebouwde omgeving
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Introductie

Energieteam Berenschot

• Roadmaps verduurzaming industrie 

• Elektrificatie, Flexibiliteit en “power to X”

• Verduurzaming met warmtepompen 

• Warmtenetten: rentabiliteit, vergroening, markten

• Regionale en gemeentelijke energietransitie 

• Waterstof in warmtenetten, H-vision industrie

• Energiescenario’s: elektronen, moleculen, warmte 

• Actualisering “Net voor de toekomst”

• Nieuwe waterstofprojecten begin 2020

INHOUD PRESENTATIE

• Elektronen en moleculen

• Hybride warmtetransitie

• Rol groen gas en waterstof

• H2 in warmtenetten

• H2 in individuele woningen

• Conclusies & wat is er nodig
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Het doel is “helder,” maar de weg er naar toe staat nog in de steigers
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Elektronen,  Moleculen, of een tussenweg?
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Elektronen Moleculen

WarmteMaximale inzet op elektrificatie

• Huizen worden elektrisch verwarmd

• Vervoer is elektrisch

• Industrie elektrificeert en gebruikt 

waterstof opgewekt uit elektriciteit

• Landbouw verwarmd via geothermie 

+ WKK

Schoon fossiel

• Huizen vooral worden verwarmd met 

hybride (elektriciteit + groen gas)

• Vervoer is elektrisch of op waterstof

• Industrie gebruikt waterstof gemaakt 

uit aardgas met CCS

• Landbouw verwarmd via geothermie 

+ WKK

Maximale inzet op warmte

• Huizen worden voor een groot deel 

verwarmd via warmtenetten

• Vervoer is elektrisch

• Industrie gebruikt en levert 

restwarmte waar mogelijk, overig 

deel op waterstof

• Landbouw gebruikt geothermie

https://www.berenschot.nl/publish/pages/6131/infographic_energiescenarios_2050_elektronen_en_moleculen.pdf
https://www.berenschot.nl/publish/pages/6131/infographic_energiescenarios_2050_elektronen_en_moleculen.pdf
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De verschillen zijn groot in opgesteld elektrisch vermogen
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*N.B. De kosten van de Elektronen/Moleculen scenario’s waren berekend in een eerder onderzoek, met een vorige versie van het ETM. De nieuwe ETM versie, waarmee 

het warmtescenario nu is doorgerekend, bevat meer recente data voor de kosten van energie-infrastructuur, gebaseerd op de laatste onderzoeken van netbeheerders. 

Bij doorrekening hiermee zouden de kosten van de Elektronen en Moleculen scenario’s hoger worden, met grootste impact bij Elektronen.

Keuze 1: groot 

aantal 

windmolens 

ook voor 

groene 

waterstof, 

woningen op 

‘all-electric’ 

Keuze 3: “blauwe” 

waterstof uit gas+CCS, 

woningen vooral op 

hybride warmtepomp 

met groen gas of  

waterstof

Keuze 2: groot 

aantal 

warmtenettten

In alle scenario’s is 

waterstof 

wezenlijk, met 

verschillende 

bron…
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Dit uit zich ook in de kosten… 
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De grootste uitdaging: leveringszekerheid?
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5,7 GW

De beschikbaarheid van accucapaciteit heeft (afhankelijk van de elektriciteitsprijs) mogelijk waarde 

vanwege (15%) minder export en curtailment. Hierbij wordt uitgegaan van 8,2 GW (gelijk aan 30% van 

de accucapaciteit van al het EV).

De duurzame 

energievoorziening zorgt 

voor overschotten…

En tekorten…
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Verschil nieuwbouw - oudbouw

Nieuwe woningen Bestaande woningen 

Zeer goede isolatie Isolatie tot een grens

Warmtevraag: zeer laag Warmtevraag blijft hoger

LT-verwarming kan 

goedkoop en makkelijk

LT-verwarming bewerkelijk 

en duur

Elektriciteitsnet direct  

juiste zwaarte voor EWP 

Meerkosten verzwaring 

elektriciteitsnet bij EWP 

Elektrische warmtepomp 

prima toepasbaar

Elektrische warmtepomp 

minder makkelijk 

Geen gasnet nieuwbouw

E-WP of soortgelijk

Hybride Warmtepomp

HWP met gas CV backup

Tempo: nieuwbouw en 

renovatie (50 jaar)

Tempo: vervanging CV’s

(12-15 jaar)

Nieuwbouw  all-electric of warmte   Bestaand: warmte of hybride WP/CV
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Mijn eigen transitie: put your power where your mind is

Hybride warmtepomp: kleine WP voor basis, CV voor piek/wtw
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Eigen ervaring met hybride warmtepomp

Warmtepomp C.O.P. : 4,5

Circa 80% gasreductie    Winter: -7m3/dag   +15kWh/dag (=1,5 m3 eq.)

Groot bedrag 

terug op 

gasrekening 

over 1e 6 

maanden! 

nov. 2019
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JA MAAR…. “Geeft hybride geen lock-in van aardgas?”

Praktisch aftellen gasvraag:  

Huidig gasverbruik woningbouw

10 miljard m3:

No-regret na isolatie: – 2 miljard m3

→ 8 miljard m3

Een kwart woningen warmtenetten

→ 6 miljard m3

Rest van bestaande woningen: hybride warmtepomp 

minstens 2/3 elektrisch

→ 2 miljard m3 gas resterend

Is te dekken met duurzaam gas?: JA 

- potentieel groen gas groot genoeg

- waterstof potentieel nog groter

→ INTEGENDEEL WE 

VERLAGEN DE 

LOCK IN JUIST

Het restant aardgasvolume 

is veel lager en dus veel 

makkelijker te vervangen 

door groen gas 

of….waterstof

Zonder noodzaak tot 

verbouwen van woning of 

grote netverzwaring
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Energielabel

Geen label

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Klasse E

Klasse F

Klasse G

Waterstof als

hulpbrandstof

in collectieve

systemen

Studie duurzame 
warmte
Middelburg
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Dauwendaele

Scope: 833 woningen

Gemiddeld gasverbruik:

1.272 m3/woning/jaar

Totaal: 3057 woningen

Gasverbruik:

1.170 m3/2016
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Warmtenet 

Dauwendaele

Wind

Zon

Hernieuwbare 

productie
Warmtepomp

Elektrolyse

Teruglevering

net

Warmteopslag

Waterstof-

opslag

Restwarmte

Waterstofketel

(piek-, back-up voorziening)

Warmteopslag leeg

Temperatuur 

warmtebron

Variabele 

COP

1

2

3

Merit-order: duurzame elektriciteit uit zonne- en windenergie wordt eerst aan de warmtepomp geleverd, indien er vraag naar warmte is 

(warmtenet + eventuele warmteopslag). Vervolgens wordt er met het restant aan duurzame elektriciteit waterstof geproduceerd. Mocht 

de elektrolyser maximaal belast worden, dan wordt de overtollige elektriciteit aan het net geleverd. 

WKK

Zonnecollector

Warmte

Waterstof 

Elektriciteit

Signaal
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Naar waterstof in individuele woningen: Startanalyse PBL geeft 5 
strategieën om aardgasloos te verwarmen (nu nog zonder H2, maar….)
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• Hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen van een Transitievisie 

Warmte.

• In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 in 

zo’n visie vaststelt wanneer welke wijken of buurten aardgasvrij worden. 

• De Startanalyse geeft globale resultaten per buurt of gemeente in de vorm 

van een gemeenterapport, een viewer en een datapakket. 

• Ook wordt van daaruit per buurt berekend welke strategie de laagste 

nationale kosten heeft (LN). Deze kan worden gebruikt als input voor verdere 

analyse, zie ook de Handreiking voor lokale analyse. Elke strategie bestaat uit 

technische maatregelen: isolatiemaatregelen die de warmtevraag lager 

maken en warmtetechnieken die voorzien in de resterende warmtevraag.

• De uitkomsten van de Startanalyse geven de eindsituatie in 2050 weer, 

namelijk aardgasvrij, en wel op basis van kentallen voor 2030 (kosten, prijzen, 

prestaties etcetera).

• De strategieën uit de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse 

helpen bij de keuzes hiervoor. Voor de periode na 2030 kan de gemeente de 

keuze voor de infrastructuur in volgende versies van de Transitievisie Warmte 

maken.
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De Startanalyse geeft informatie over 5 strategieën om zonder 
aardgas te verwarmen
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Strategie 1 (S1) Strategie 2 (S2) Strategie 3 (S3) Strategie 4 (S4) Strategie 5 (S5)

Individuele 

elektrische 

warmtepomp

Warmtenet met 

midden- tot 

hogetemperatuur

bron

2 varianten:

• 1A: luchtwarmtepomp

• 1B: 

bodemwarmtepomp

4 varianten:

• 2A: MT restwarmte

• 2B: MT geothermie

• 2C: MT geothermie 

zonder kansenkaart

• 2D: MT met bio-WKK

5 varianten:

• 3A: LT warmtebron, 

levering 30°C

• 3B: LT warmtebron, 

70°C

• 3C: LT warmtebron, 

50°C

• 3D: WKO, 50°C

• 3E: TEO+WKO, 70°C

n.v.t n.v.t.

Warmtenet met 

lagetemperatuur

bron

Hernieuwbaar gas 

met hybride 

warmtepomp

Hernieuwbaar gas 

met hr-ketel
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Leiden
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Leiden
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Luchtwarmtepomp

Bodemwarmtepomp

MT net: restwarmte

MT net: geothermie

LT warmtebron, levering 30°C

LT warmtebron, levering 70°C

LT warmtebron, levering 50°C

WKO, levering 50°C

TEO+WKO, levering 70°C

Hernieuwbaar gas met HWP

Hernieuwbaar gas met HR ketel
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Tweede ronde startanalyse PBL ook met waterstof
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• In de huidige startanalyse komt groen gas (of hybride met 

groen gas) per wijk vaak als de beste naar voren…

• …maar vanwege de beperkte hoeveelheid groen gas, is dit 

gelimiteerd op 1,5 miljard m3

• Daardoor in veel wijken toch all-electric en warmtenetten 

als second best naar voren. 

Maar met waterstof H2 in de mix, wordt dat oplosbaar

• In een nieuwe ronde neemt PBL ook waterstof mee (en 

hybride met waterstof?), in beginsel zonder limiet

• Er komt ook een “fact sheet” over woningen op waterstof

• Maar mogen de gemeenten daar al wat mee?

Berenschot geeft expert input waar nodig
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Lokale initiatieven al gaande
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Waterstof gebouwde omgeving: ook in “Net voor de Toekomst”
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2017 2018 2019

Klimaatakkoord:

“Gasunie en TenneT nemen samen met de regionale 

netbeheerders in 2019 het initiatief om een integrale 

infrastructuurverkenning 2030-2050 op te stellen waarin inzichten 

vanuit de energiesector, vraagontwikkeling in de industrie en 

bevindingen vanuit de regionale energiestrategieën (RES’en) 

worden meegenomen. Daarbij worden relevante stakeholders 

betrokken, waaronder marktpartijen. 

Deze infrastructuurverkenning 2030-2050 dient als leidraad voor 

onder andere de investeringsplannen van de netbeheerders en 

voor investeringen door marktpartijen. De verkenning is gereed in 

2021.”

Drie fasen: 

1. Een actualisatie van de 2050 scenario's uit 

de Net voor de Toekomst studie,

- door Berenschot en Kaslavasta

2. Bepalen van de bijbehorende infrastructuur in 

2050 (waar we gebruik maken van een 

geïntegreerd inframodel)  

3. Uitstippelen infrastructuurontwikkeling tussen 

2030 en 2050. 
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Scenario’s 2050, warmtevraag huishoudens: 
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Scenario a. Scenario b. Scenario c. Scenario d.

Isolatie Gemiddeld A/B Gemiddeld A Gemiddeld B Gemiddeld B

Warmtenet 45% 25% 15% 15%

All electric 35% 55% 25% 25%

Hybride WP+ groen gas 20% 20% 40%

Hybride WP+ waterstof 20% 60%

Waterstof gebouwde omgeving: ook in “Net voor de Toekomst”

Scenario’s worden nu energetisch doorgerekend, later volgt optimalisatiefase infrastructuur
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• We moeten af van onze verslaving aan aardgas en CO2-emissies 

• Gas van hoofdbrandstof naar hulpbrandstof: groen gas en waterstof (mix?)

• Hybride helpt om onze lock-in te verminderen.

• Gasvolume wordt zo laag dat het veel makkelijk(er) te verduurzamen is met H2 

•

• Waterstof (en groen gas): fiscale stimulans en/of bijmengverplichting

• Multi-sourcing klimaatneutrale H2: uit gas+CCS, industrie, duurzaam+elektrolyse

• Gemeenten moeten een derde optie krijgen: naast wel / geen gasnet, ook optie 

duurzaam hulpgasnet: gassen: max 500m3/woning, op groen gas + H2
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Conclusie 

& Wat is hiervoor nodig? …

Bert den Ouden, b.denouden@berenschot.nl


