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Oefenen met de omzetting naar waterstof in de bestaande
bouw
label· klimaattechniek
Veertien sloopwoningen in Uithoorn zijn eind vorig jaar gereed gemaakt voor verwarming met waterstof. Volgens de theorie zou verwarmen
met waterstof mogelijk zijn met minimale aanpassingen aan gasnet en woninginstallatie. Wat zegt de praktijk?
Tekst: Hldde Mlddelweerd

Er bestaan al enkele proeftuinen in Nede�and als het om verwarmen met waterstof
gaat, zoals in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg en The Green Village in Delft.
"Maar we wilden ook kennis en ervaring opdoen in de bestaande bouw. Hoe voer je de
ombouw daar goed, veilig en gecontroleerd uit? Wat komt daarbij kijken?", vertelt Frank
van Alphen, assetmanager en waterstofkenner bij Stedin. "We zijn op zoek gegaan naar
een plek waar we konden oefenen. De veertien sloopwoningen in Uithoorn bleken ideaal;
ze stonden al leeg, waardoor de overlast in de wijk minimaal was." Stedin heeft de veertien sloopwoningen inmiddels weer overgedragen aan de
woningcorporatie en legt momenteel de laatste hand aan de rapportering over het project. "De kennis en ervaring die we hebben opgedaan, zullen we zo
breed mogelijk delen."

Leestip: Waterstofketel en hybride warmte11om11 voor jaren zeventig woning!m_

Verwarmen met waterstof
De ombouw was in eerste instantie best spannend, vervolgt hij: "Het was immers de eerste keer dat we bestaande woningen gereed maakten voor
waterstof. Dan is het nog maar de vraag of het lukt. Wellicht moet je na een maand de handdoek in de ring gooien. Of je bent na een paar dagen klaar."
Van Alphen ging er echter vanuit dat het goed zou gaan. Onderzoek wijst namelijk uit dat verwarmen met waterstof mogelijk is met minimale
aanpassingen aan het aardgasnet. En in de woningen zelf hoeft in principe alleen de cv-ketel vervangen of aangepast te worden.
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Waterstof beweegt zich simpelweg sneller door de leidingen heen

''

Waterstof veel anders dan aardgas
Dit bleek in de praktijk ook zo te zijn. "We zijn uiteindelijk een kleine maand bezig geweest met de ombouw en verschillende tests. Het is vrij gemakkelijk
gegaan", aldus Van Alphen. Stedin installeerde een container voor opslag van de werkvoorraad waterstof, van waaruit de sloopwoningen van het gas
werden voorzien. De waterstof werd gereduceerd naar 8 bar, dat vervolgens via een bestaande regelaar werd teruggebracht naar 100 millibar. Daarna
ging het de bestaande leidingen in. Op die manier kon Stedin zowel experimenteren met het hoge- als lagedruk gasnet.
"We hebben hier en daar een koppeling vervangen of aangedraaid, maar in principe functioneerde alles prima. Zowel binnen als buiten de woningen.
Eigenlijk was het project dus niet veel anders dan reguliere aansluitingen voor aardgas. Met zo'n ombouw kunnen we in de toekomst vrij snel hele blokken
omzetten naar waterstof."

Leestip: Waterstof als brandstof: over de energiedichtheid en kost11rij�

Vervangen van de cv-ketel
Achter de voordeur kost de ombouw naar waterstof echter wel wat meer tijd. Dat komt vooral door het vervangen van de bestaande cv-ketel. Dat neemt
per woning ongeveer een dagdeel in beslag, aldus Van Alphen. Stedin werkte daarvoor samen met installateur Feenstra, die de binnen-installaties
uitvoerig controleerde en de cv-ketels in de sloopwoningen verving voor waterstofketels van Remeha en Nefit Bosch. Het grootste verschil: deze ketels
beschikken over een andere brander, die nodig is voor verwarmen met waterstof. Alle andere componenten van de binnen-installatie hoefden echter niet
vervangen te worden. "Met een waterstofketel kun je in principe op dezelfde manier je woning blijven verwarmen, met dezelfde radiatoren. Zaken als
isolatie zijn natuu�ijk altijd goed en slim, maar zijn geen randvoorwaarde."

