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WATERSTOFWIJK WAGENBORGEN

Doel van het project

▪ We willen met dit project aantonen dat waterstof

in combinatie met woningisolatie en een hybride 

warmtepomp, naast restwarmte, groen gas en 

all-electric een alternatief is voor aardgasvrij 

wonen.

Daarnaast:

▪ Uitdagen van de eigen organisatie

▪ Opdoen van kennis en ervaring

Dit doen we door lokaal waterstof te produceren en 

via een gedeeltelijk bestaand gasnet te verkopen 

aan 33 bestaande huurwoningen om de huizen te 

verwarmen en van warm water te voorzien.



▪ Vinden van geschikte woningen/wijk:

▪ Aardgasvrije wijk project Nieuwborgen.net

▪ Woonstichting Groninger Huis had zelfde vraagstukken

▪ Partners betrokken met een gedeelde visie

VORMING VAN HET PROJECT



▪ Bewoners krijgen keuzevrijheid

▪ Dubbel gasnetwerk

▪ Bewoners gaan niet meer betalen voor energie dan ze nu doen

▪ Op juiste manier informeren van bewoners

▪ Door de corona tijd moest het wel individueel

▪ Momenteel 33 bewoners die mee willen doen

ENTHOUSIASMEREN VAN BEWONERS



▪ Gebruik van hybride warmtepomp

▪ Isolatie tot minimaal label B

▪ Plaatsen van zonnepanelen

▪ Koken op inductie

▪ Hybride warmtepomp i.c.m. waterstofketel (Intergas)

OPTIMALE INZET VAN WATERSTOF

Waterstof zo optimaal mogelijk inzetten:

Isoleren

Hybride warmtepomp

Bijstoken met waterstof
tijdens piekvraag



▪ Technische beheersmaatregelen

▪ Het waterstof wordt geodoriseerd

▪ In de aansluitleidingen worden gasstoppers geplaatst 

▪ Aangepaste werkinstructies

▪ Inhuur van externe expertise

▪ DNV, Kiwa

▪ Betrekken van SodM

▪ Kennis en ervaring uit HyDelta en pilot op The Green Village in Delft

▪ Kennisuitwisseling met andere netbeheerders

BEHEER EN ONDERHOUD



DUURZAME WATERSTOFKETEN

▪ Fase 1: Aanvoer van groene waterstof

▪ Invoedinstallatie naast boerderij, 2,5 km buiten het dorp

▪ Clean Energy wordt de energieleverancier van waterstof naar 

consumenten 

▪ Fase 2: Lokale waterstofproductie

▪ Eelshuis Energie (lokale agrariër) gaat een elektrolyser plaatsen 

en krijgt afname garantie 

▪ Stroomvoorziening uit zonnepanelen, windmolen en netkoppeling

▪ Waterstof wordt opgeslagen in flessen buffer

▪ Aannemer Baas verzorgt de civiele werkzaamheden



▪ Gedoogbeleid ACM

▪ Nog onduidelijk aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden

▪ Veel aandacht voor consumentenbescherming en leveringszekerheid

▪ Geen kruissubsidiering mogelijk 

▪ Geen passende regelgeving

▪ Toetsend kader voor vergunningverlener nog onduidelijk

▪ Goede en constructieve samenwerking met gemeenten en toezichthouders

ONDUIDELIJKHEID IN REGELGEVING



PLANNING
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Vergunning- en ontwerpfase Realisatiefase Testfase Livegang

• Isolatie werkzaamheden

• Vergunningsaanvraag

• Aanleg en realisatie H2-net • Invoedinstallatie

▪ Tot voor kort leek livegang in oktober 2022 haalbaar

▪ Specifieke componenten van invoedinstallatie hebben ondertussen zeer lange levertijd



KOMENDE UITDAGINGEN

▪ Afronden van het vergunningstraject

▪ Goedkeuring van gedoogbeleid van ACM

▪ Trainen en opleiden van uitvoerend personeel

▪ Aanleg, installatie en testen van gehele systeem



getransporteerd

Eelshuis 

Energie

VRAGEN?

• www.groningerhuis.nl/projecten/waterstofwijk-wagenborgen/

• www.enexisgroep.nl/waterstof

• www.netbeheernederland.nl/dossiers/waterstof-56

http://www.groningerhuis.nl/projecten/waterstofwijk-wagenborgen/
https://enexisgroep.nl/waterstof
https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/waterstof-56


SAMEN WERKEN WE AAN EEN

BETROUWBARE EN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING

VOOR VANDAAG ÉN VOOR DE 
TOEKOMST.

WWW.ENEXISGROEP.NL
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