Prettige feestdagen
We staan aan het eind van 2021. Een jaar waarin jullie als bewoners van
het deel van de Erflanden dat we Waterstofwijk zijn gaan noemen, veel samen
hebben gedaan. Veel van jullie denken mee en hebben meegedacht over waterstof
voor het verwarmen van jullie woningen. Is dat een goed idee, wat vraagt het aan
aanpassing in de woningen en welke haken en ogen zitten eraan? Als kersverse
bewonersprojectleider kan ik zeggen dat ik onder de indruk ben van jullie betrokkenheid
bij het project en de energie die jullie bereid zijn erin te steken.
De afgelopen maanden als Projectleider bewoners zijn voor mij
heel leerzaam geweest. Alle informatie over waterstof en het
gebruik van waterstof is nieuw voor mij. Zo leerde ik dat er al heel
veel gedaan wordt; dat waterstof helemaal niet nieuw is maar
dat het al heel lang wordt gebruikt. Alleen, nog niet bij mensen
thuis. En juist dat maakt het project zo interessant. Stel dat
waterstof in jouw huis toegepast wordt, hoe krijg je er dan
vertrouwen in dat dat goed komt als het voor het eerst gebeurt?
Samen met jullie wil ik er alles aan doen om te zorgen dat iedereen
zich goed geïnformeerd weet om vervolgens zelf de afweging te kunnen maken.
We zijn inmiddels een aantal maanden onderweg. Gaandeweg vinden we antwoord op
veel vragen. En hoe meer we ervan leren, hoe meer vervolgvragen we ook weer 		
kunnen stellen. Al die vragen verdienen een antwoord. De antwoorden
komen uit de onderzoeken die lopen, uit de vele testen die gedaan
		
worden en uit praktijkvoorbeelden.
		

		

Samen met de gemeente probeer ik op allerlei manieren de 		
communicatie met en tussen jullie als bewoners te ondersteunen
en te bevorderen. Nieuwsbrieven, een goede website, Facebook,
Instagram; het zijn allemaal belangrijke middelen. Daar is veel
aandacht voor. Maar het belangrijkste is de ontmoeting en het

echte gesprek. Helaas worden we daarin door corona steeds weer beperkt maar we
blijven hier zoveel mogelijk op richten: elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Daar is
het Waterstof Tiny House een belangrijke plek voor. Dat zagen we in november toen het
tiny house een aantal dagen in de wijk stond. Veel bewoners hebben het huisje bezocht,
kennisgemaakt en vragen kunnen stellen. In februari komt dat tiny house bij de wijk te
staan; ik krijg er als jullie projectleider een vaste plek waar ik jullie kan ontmoeten. Tot die
tijd ben ik regelmatig te vinden in de caravan van de Smederijen. Verder blijf ik, samen
met de gemeente, jullie informeren in nieuwsbrieven, via de website en de socials en we
blijven ook in gesprek aan de verschillende Werktafels en met de Bewonersraad.
Ik wens jullie fijne feestdagen.
Hartelijke groet,
Sjoerd IJdema
06-39845075
sijdema@partoer.nl

Zet in je agenda

DONDERDAG 10 FEBRUARI: INFORMATIEMARKT
Op donderdag 10 februari organiseren we van 16.00 tot 21.00 uur een
informatiemarkt in De Vredehorst. Je kunt langskomen op de tijd die jou
het beste past. Duim je met ons mee dat het echt door kan gaan en dat we
niet af moeten zeggen door coronamaatregelen? We hebben veel te melden
en willen graag rustig de tijd nemen om in gesprek te gaan met iedereen die dat wil. En
natuurlijk is er volop ruimte om onderling als buurtgenoten elkaar te spreken. Binnenkort
ontvang je de uitnodiging met verdere informatie; je kunt je dan ook aanmelden.
De afgelopen tijd hebben studenten van de Hanzehogeschool in Groningen een
onderzoek gehouden onder alle inwoners van de Waterstofwijk. Op de markt delen de
studenten de resultaten van de enquête. Als de bijeenkomst toch niet door mag gaan
vanwege corona, dan gaan we jullie op een andere manier informeren en 		
		
vervolgens, als het wel weer mag, alsnog een fysieke bijeenkomst
		
organiseren.

VRIJDAG 11 MAART: EXCURSIE NAAR WATERSTOFHUIS APELDOORN
Kiwa en netwerkbedrijf Alliander hebben in Apeldoorn samen de eerste
waterstofdemowoning van Nederland gebouwd. Het is een als woonhuis ingerichte
test- en demolocatie die ook wordt gebruikt als opleidingslocatie voor monteurs en
installateurs. We nodigen jullie graag uit voor een excursie naar dit bijzondere huis. Het
programma zal bestaan uit twee onderdelen:
1. Waterstof in je woning: Wat merk ik van waterstof, wat verandert er in mijn huis
en hoe zit het met de veiligheid? Deze aspecten worden tijdens de rondleiding in de
woning besproken. Hierbij is er uiteraard gelegenheid voor vragen.
2. Waterstof zelf beleven: Wat is waterstof, hoe ziet het eruit, hoe gedraagt het zich en
hoe ruikt het. Ontdek het met de waterstoftafel.
De excursie staat gepland op vrijdagmiddag 11 maart 2022, ook weer onder voorbehoud
van de dan geldende coronamaatregelen. Wil je mee? Meld je dan alvast aan via
waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl. Verdere informatie over tijd en planning
volgt later.

feit of fabel
Bij het verduurzamen van jouw woning wil je een weloverwogen beslissing nemen.
Maar er gaan veel verhalen rond over waterstof. Daardoor is het soms best lastig om te
overzien wat wel of niet klopt. En wat je er eigenlijk zelf van vindt. Dat snappen we goed.
Daarom nemen we in deze serie een aantal gehoorde uitspraken over waterstof onder de
loep, samen met een expert op het gebied van de energietransitie: Dr. lr. Jan-Jaap Aué.
Samen ontleden we een stelling. Klopt het wat er gezegd wordt? Of hebben we te maken
met nuances? En wat betekent het eigenlijk voor jou, als je jóúw woning verduurzaamt
met een waterstof cv-ketel?

STELLING 1: HET GEBRUIK VAN WARMTEPOMPEN IN ‘OUDERE WIJKEN’ IS
BETER DAN WATERSTOF CV-KETELS

Dr. lr. Jan-Jaap Aué verklaart:
Het lastige is dat het antwoord op deze stelling per woningtype
kan verschillen. Dat is juist een van de zaken die we willen leren.
Het hangt er natuurlijk ook van af tegen welke norm je ‘beter’
afzet. Als het gaat over energie-efficiëntie, dan is een
warmtepomp in principe efficiënter dan een cv- ketel. Want het
kost meer energie om waterstof te maken, dan om te verwarmen
met een warmtepomp. Een voorbeeld: als je 7 kWh warmte met
waterstof wilt maken, heb je daar ongeveer 10 kWh energie voor nodig.
En ook bij verbranding in de waterstofketel heb je altijd warmteverlies. Dat is
bij een warmtepomp niet het geval, die creëert juist energie: de pomp maakt van 10 kWh
groene stroom 40 kWh warmte.
Best een verschil. Toch concluderen we in het eerdere rapport over waterstofwijk
Hoogeveen dat waterstof voor sommige wijken een interessante optie kan zijn. Hoe
precies, dat willen we leren uit deze pilot.
Toch kun je het niet zo zwart-wit bekijken dat een warmtepomp dan per definitie beter
is dan een waterstof cv-ketel. Want waar deze redenering aan voorbij gaat, is het feit
dat een warmtepomp ook nadelen heeft, zeker als het aankomt op het verwarmen van
wat oudere woningen in bestaande wijken, die doorgaans moeilijker te isoleren zijn. Of
nieuwere woningen die misschien wel redelijk goed geïsoleerd zijn, maar nog een hoge
temperatuur verwarming hebben.
- Een warmtepomp kan niet makkelijk hoge temperaturen maken, maar maakt warmte
tot een graad of vijftig. Als je een wat ouder huis hebt of je huis is nog niet genoeg
geïsoleerd en kierdicht, heb je een hogere temperatuur nodig om het ook in de winter
warm te krijgen in huis. Met een waterstof cv-ketel lukt dit wel en dit maakte stoken
op waterstof binnen de pilot tot een prima alternatief.
- Om een bestaande woonwijk over te zetten op warmtepompen, moeten kabels naar
die huizen toe verzwaard worden voor de creatie van een grotere stroomvoorziening.
Dat kost niet alleen veel geld, het is vooral een hoop gedoe: straten en tuinen moeten
compleet worden opgebroken en ook in de woning zelf moet een hoop gebeuren. Dat
heb je niet met waterstof; dit kan door de bestaande gas-infrastructuur.
- We zien ook ontwikkelingen rondom hybride warmtepompen op waterstof. Die
zijn straks ook op de markt beschikbaar: een combi van een warmtepomp en
een (waterstof) cv-ketel. Daarmee kun je voordelen van beide oplossingen 		
combineren.

Zet je de norm ‘beter’ dus af tegen haalbaarheid, dan valt er behoorlijk te twisten over dit
punt. De maatschappelijke kosten voor het installeren van warmtepompen in bestaande
wijken zijn hoog. Dat is dan ook direct de nuance in deze discussie. Hebben we het over
een nieuwbouwwijk? Ja, ga dan vooral verduurzamen met een warmtepomp. Maar
hebben we het over bestaande wijken, dan ligt het anders, vanwege de hoge kosten. Het
is te begrijpen dat mensen denken dat zij die kosten niet als consument dragen, maar
die uitspraak valt zeker direct als fabel te weerleggen: als consument betaal je namelijk
áltijd. Want ook al is het de gemeente die het verzwaren van kabels voor een elektrische
toepassing financieel bekostigd – dit zal altijd geïnd worden via belastingen. Zo werkt dat
gewoon.
Daarnaast heb je ook als consument een grote investering te doen als je over wilt
stappen op een warmtepomp, om je huis all electric te maken. De vraag die je jezelf moet
stellen is: is de kwaliteit van een woning uit de periode 2000-2005 over dertig jaar nog
dusdanig goed dat deze het waard is om compleet over op elektrisch te gaan? Woningen
worden immers normaliter gebouwd voor een levensduur van vijftig à zestig jaar. Tegen
die tijd zijn ze waarschijnlijk aan de beurt voor grote renovatie. Heeft het dan zin om nu zó
groots te investeren? Het plaatsen van waterstof cv-ketel is wat dat betreft een oplossing
om toch te kunnen verduurzamen voor de levensloop van de woning, zonder direct
grote investeringen te moeten doen die zich (wellicht) niet terugverdienen. Uiteindelijk is
verwarmen via een waterstof cv-ketel áltijd duurzamer dan via een gasgestookte CV.
Besef ook dat de investering voor de bewoners van de pilot-wijken in Hoogeveen
die overstappen op waterstof nul is. Want de kosten die gemaakt worden voor de
aanpassingen die nodig zijn voor waterstoftoepassingen, worden gedragen vanuit het
programma Aardgasvrij. Het kost de bewoners zelf dus niets en ze stappen ook nog eens
‘per morgen’ over op een duurzame oplossing. Zonder opengebroken tuin of straat. En
alles in een dag geregeld.

CONCLUSIE
Is de stelling ‘Het gebruik van warmtepompen in oudere wijken is beter dan waterstof
cv-ketels’ feit of fabel?
Het ligt nogal genuanceerd en daarom is deze stelling niet met Feit of Fabel te
beantwoorden. Feit is wel dat het allebei kan. Het gebruik van een warmtepomp is in
principe efficiënter voor de verwarming, maar de effectiviteit hang af van het woningtype
en vraagt in bestaande bouw vaak om aanpassingen. Voor woningen in oudere wijken

wegen de kosten daarom niet altijd op tegen de baten, zeker als de woningen nu hoge
temperatuurverwarming hebben.
Het toepassen van waterstof in de woning vergt weinig aanpassing in de woning en de
kosten zijn ten opzichte van andere oplossingen relatief beperkt. Ander voordeel is dat
het gasverbruik relatief laag is en dus de vraag naar duurzaam geproduceerd waterstof
beperkt is. En dit verbruik is te zijner tijd nog verder terug te dringen door de toepassing
van hybride warmtepompen in combinatie met de waterstof cv-ketel.
De ervaring van de overgang naar waterstof in Erflanden worden lessen geleerd die voor
de Energietransitie van Nederland van groot belang zijn, daarom wordt de overgang naar
waterstof ook vanuit de subsidie betaald voor de bewoners van Erflanden.
Over Jan-Jaap
Jan-Jaap Aué is directeur van EnTranCe | Centre of Expertise Energy en daarnaast Lector
Waterstoftoepassingen bij Hanzehogeschool Groningen.

Update van de werktafels
WERKTAFEL VERDUURZAMING
De werktafel Verduurzaming is bedoeld om de mogelijkheden voor verder
verduurzamen van de woningen, inclusief de kosten en eventuele
subsidies in beeld te brengen. Deze werktafel is nog niet gestart en als
bewoner kun je nog aansluiten. Van harte welkom! We gaan graag samen
op zoek naar de behoeften van de wijkbewoners, inventariseren welke vragen er leven
en onderzoeken of er mogelijke koppelkansen zijn door verbouwingsplannen. Wil je
meedenken over het verduurzamen van de woningen? Sluit dan aan bij deze werktafel
door een mail te sturen naar waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl. Via dit
mailadres kun je ook meer informatie vragen over deze werktafel.
werktafel projectleider bewoners
De werktafel Projectleider bewoners heeft samen met de Bewonersraad een profiel
opgesteld voor de projectleider van de bewoners. In de sollicitatieprocedure heeft de
werktafel 5 mensen geselecteerd en uiteindelijk is de keuze gevallen op Sjoerd IJdema.
Sjoerd werkt samen met de Bewonersraad aan een plan voor de ondersteuning van de
buurt bij het maken van de keuze om wel of niet mee te doen met waterstof. Het plan
wordt in januari door de bewonersraad vastgesteld en komt daarna op de website. We
maken hiervan dan ook melding in nieuwsbrieven en op social media.

Werktafel draagvlakpeiling
De Hanzehogeschool heeft in november de draagvlakpeiling gedaan onder jullie als
bewoners van de 427 woningen van de Waterstofwijk Erflanden. In totaal hebben er 158
mensen meegedaan; 121 deelnemers vulden de enquête volledig in. Naast vragen over
draagvlak is ook een inventarisatie gedaan van de aardgasapparatuur in de huizen. De
uitkomsten van de peiling worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 10 februari,
zie elders in deze nieuwsbrief.
werktafel communicatie en participatie
In deze werktafel is samen met het bedrijf The Post een communicatiestrategie gemaakt.
Doel van de communicatie is ‘het vergroten van de kennis van de inwoners van Erflanden
over waterstof, zodat zij individueel en collectief de keuze kunnen maken voor het
verwarmen van hun woning: aardgas, waterstof of een alternatief’. In de rubriek ‘Feit of
fabel’, onderdeel van deze nieuwsbrief, proberen we ook goede en feitelijke informatie
te bieden. In de draagvlakpeiling van de Hanzehogeschool is onder meer gevraagd naar
de informatiebehoefte. De uitkomsten gebruiken we om de communicatie verder te
verbeteren.
Werktafel voorbereiding en uitvoering
In deze werktafel wordt gewerkt aan het voorbereiden van de ombouw van woningen
naar waterstof. Hiervoor is een schouwprotocol gemaakt voor de zorgvuldige inspectie
van de woningen. Aan de hand hiervan zijn drie woningen geïnspecteerd door een
installateur, de RENDO en een medewerker van de gemeente. De uitkomsten hiervan
geven een goede indruk van wat we moeten doen als we woningen omzetten naar
waterstof.
Bij de ombouw zien we twee klussen die we separaat kunnen uitvoeren:
1. De ombouw naar elektrisch koken, een nieuw inductiekooktoestel
2. Het vervangen van de cv-ketel door een waterstof cv-ketel en het eventueel
aanpassen van de leidingen.
Voor de vervanging van sierhaarden op gas staan nog twee opties open die we
onderzoeken: een elektrische sierhaard of een sierhaard op waterstof. De inventarisatie
geeft een redelijk beeld van welke sierhaarden er zijn in de wijk. Zo kunnen we gericht
naar alternatieven zoeken en kunnen we een reële inschatting maken van de ombouw
naar waterstof. De komende maanden gaan we de ombouw verder uitwerken. We
maken een stappenplan om jullie inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om de

overgang te maken. Zo proberen we de lastige materie inzichtelijk te maken voor jullie om
vervolgens een weloverwogen keuze mogelijk te maken.
Werktafel financiën
Het is goed om nog eens te vermelden dat de ombouw naar waterstof gratis is voor
bewoners van de Waterstofwijk. De volgende kosten worden betaald uit de subsidie:
• Een nieuwe cv-ketel, gasmeter en zo nodig leidingen
• Vervanging van een aardgaskooktoestel door een vergelijkbaar kooktoestel met 		
een inductiekookplaat
• Een pannenset voor inductiekoken
• Aanpassing van de meterkast voor inductiekoken
• Vervanging van een eventuele sierhaard op aardgas door een vergelijkbaar apparaat
Daarnaast hebben we de toezegging gedaan dat de vaste kosten niet oplopen in
verhouding tot aardgas. We zijn bezig met de uitwerking hiervan en hopen in februari er
meer over te kunnen vertellen.
Werktafel modelwoning
De gemeente heeft een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van het
Waterstof Tiny House in het weiland aan de westkant van de Zuidwoldigerweg. Het tiny
house kan zo een plaats van ontmoeting worden voor jullie als bewoners. Verder is het
de plek waar Sjoerd IJdema zijn werkplek heeft en met jullie in gesprek kan. En natuurlijk
is het tiny house dé plek waar je de waterstof cv-ketel in gebruik kunt zien en ervaren. Als
de vergunning verleend wordt, kan het huisje waarschijnlijk in februari geplaatst worden.

Meer zien
van het
tiny house?
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