sĞƌƐůĂŐ
ĞŶǀĞŝůŝŐĞǁĂƚĞƌƐƚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĞ͍
sĞƌƐůĂŐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŽŶƚĂĐƚŐƌŽĞƉ'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚĞŶŚĞŵŝĞ;'ͿŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽŽƌsĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŬƵŶĚĞ;Ess<Ϳ͕ϭϲũĂŶƵĂƌŝϮϬϮϬ

ƌůĞƚƚĞǀĂŶĚĞƌ<ŽůŬϷĞŶWĂƵů^ǁƵƐƚĞϸ

tĂƚĞƌƐƚŽĨ;,ЇͿǁŽƌĚƚŶĂĂƐƚĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŐĞǌŝĞŶĂůƐĚĠKЇ
vrije energiedrager van de toekomst. De industrie gebruikt
waterstof al heel lang in haar processen. Er zijn ontwikkelingen om waterstof ook te gaan gebruiken voor mobiliteit
en in huizen en kantoren, dus veel meer in de openbare
ruimte. De eerste waterstof auto’s en bussen rijden al op
de weg. En in Nederland zijn inmiddels meerdere pilots
in ontwikkeling waarbij voorbereidingen worden getroffen om waterstof te gebruiken als energiedrager voor de
verwarming van huizen.
Waterstof is brandbaar en het “wil - als kleinste molecuul
op aarde - overal doorheen”. Naast kansen zijn er ook
risico’s. Voor toepassing in de bebouwde omgeving in de
publieke ruimte zijn geen gevarenzones zoals bij de industrie. Ook komt de toepassing van waterstof in het domein
van consumenten, dat anders werkt en georganiseerd is
ĚĂŶŚĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞĚŽŵĞŝŶ͘ĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĞĞŶĐĂůĂŵŝteit met waterstof kunnen groot zijn. In de literatuur zijn
enkele grote ongevallen met waterstof gerapporteerd.
Apparatuur waarin waterstof wordt gebruikt, moet worden aangepast.

energiedrager in de publieke ruimte. Hij schetst de stand
der wetenschap en de mogelijkheden van de techniek. We
staan op de grens van een grootschalige omschakeling.
Ad neemt ons mee in de drijvende kracht achter het
gebruik van waterstof: wind- en zonne-energie. Waterstof
ǁŽƌĚƚ Ăů ŽƉŐĞǁĞŬƚ Ƶŝƚ ĨŽƐƐŝĞůĞ ďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ͘ ƵƵƌǌĂŵĞ
energiebronnen hebben natuurlijk de voorkeur. Vanuit de
petrochemische industrie wordt daarom al lang gekeken
naar andere energiebronnen. De afgelopen jaren is de
kostprijs steeds lager geworden, momenteel ongeveer
Ϭ͕Ϭϭϱ Φ ƉĞƌ ŬtŚ͘ /Ŷ ƚŚĞŽƌŝĞ ŬƵŶ ũĞ ŽƉ ϭϬй ǀĂŶ ĚĞ ŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶƵƐƚƌĂůŝģŐĞŶŽĞŐĞŶĞƌŐŝĞŽƉǁĞŬŬĞŶŽŵŚĞƚ
energiegebruik van de hele wereld te dekken. De vraag
is, hoe krijg je die energie op het juiste moment op de
ũƵŝƐƚĞ ƉůĂĂƚƐ͍ tŝŶĚĞŶĞƌŐŝĞ ǁĞŬ ũĞ ŝŵŵĞƌƐ ŚĞƚ ďĞƐƚĞ ŽƉ
ǌĞĞ ŽƉ ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŚĂƌĚ ǁĂĂŝƚ͖ ǌŽŶŶĞͲĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ĚĞ ƚƌŽƉĞŶ
ĞŶǁŽĞƐƟũŶĞŶǁĂĂƌĚĞǌŽŶŝŶƐƚƌĂůŝŶŐŚĞƚŚŽŽŐƐƚŝƐ͘ĞŝĚĞŶ
zijn ver van de gebieden waar de energie nodig is.

In deze bijeenkomst werd, in samenwerking met NederůĂŶĚƐĞ sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ǀŽŽƌ sĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŬƵŶĚĞ ;Ess<Ϳ͕ Ěŝƚ
thema belicht door sprekers met verschillende achterŐƌŽŶĚĞŶĞŶǁĞƌŬƉƌĂŬƟũŬĞŶ͘sŽŽƌĚĞƉĂƵǌĞǁĞƌĚĚĞƐƚĂŶĚ
van zaken in de wetenschap en de kansen en uitdagingen
ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ŝŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ƚŽĞŐĞůŝĐŚƚ͘ EĂ ĚĞ ƉĂƵǌĞ
werd ingegaan op het beheersen van eventuele calamiteiten, mochten deze zich onverhoopt toch voordoen.

Waterstof biedt de oplossing. En het is ook niet helemaal
ŶŝĞƵǁ͗ ŝŶ ŚĞƚ ƐƚĂĚƐŐĂƐ ĂŅŽŵƐƟŐ ǀĂŶ ŬŽůĞŶǀĞƌŐĂƐƐŝŶŐ
zat vroeger een percentage waterstof. Gekoeld wordt
waterstofgas een vloeistof en kan goed worden vervoerd
ŵĞƚ ƚĂŶŬƐĐŚĞƉĞŶ ĞŶ ŝŶ ƚĂŶŬǁĂŐĞŶƐ͘ ŝŶĚ ϮϬϭϵ ŝƐ ŚĞƚ
eerste vloeibare waterstof tankschip in de vaart genomen,
die waterstof voor de Olympische spelen in Tokyo gaat
leveren. Het gebruik van waterstof lost ook een ander
knelpunt op: de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk
is beperkt en onderweg gaat veel elektriciteit verloren.
De capaciteit van het gastransportnetwerk is veel groter
ĞŶ Ğƌ ůŝŐŐĞŶ Ăů ǀĞĞů ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͕ ŽŽŬ ŽīƐŚŽƌĞ͘ Ğ ŵĞĞƐƚ
ŬŽƐƚĞŶĞĸĐŝģŶƚĞ ƌŽƵƚĞ ŝƐ Žŵ ĚĞ ŽƉŐĞǁĞŬƚĞ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ
Žŵ ƚĞ ǌĞƩĞŶ ŝŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ĞŶ ĚĂŶ ƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞŶ͘ KŽŬ
in ons land zijn veel bestaande gasleidingen geschikt voor
het transport van waterstofgas. Wel moeten hier en daar
ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĚĂĂŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁĂƚ ďĞƚƌĞŌ
de compressoren in de transportleidingen. Kortom de
basis voor de infrastructuur is er. En ook niet onbelangrijk:
het transport via pijpleidingen is goedkoper dan via het
elektriciteitsnet.

tĂƚĞƌƐƚŽĨŝŶĚĞƉƵďůŝĞŬĞƌƵŝŵƚĞ
Als inleiding neemt Ě ǀĂŶ tŝũŬ͕ dh ĞůŌ͕ ŽŶƐ ŵĞĞ ŝŶ
de ontwikkelingen in de toepassingen van waterstof als

ŽŶŶĞͲĞŶĞƌŐŝĞǁĞŬũĞŽƉĂůƐĚĞǌŽŶƐĐŚŝũŶƚ͕ŝŶĚĞǌŽŵĞƌ͘
dĞƌǁŝũů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞďĞŚŽĞŌĞ ũƵŝƐƚ ŝŶ ĚĞ ǁŝŶƚĞƌ ƐƚĞƌŬ ƚŽĞŶĞĞŵƚ͘<ŽƌƚŽŵ͕ĚĞĞŶĞƌŐŝĞďĞŚŽĞŌĞĞŶͲŽƉǁĞŬŬŝŶŐůŽƉĞŶ

De vraag is of we klaar zijn voor waterstof in de publieke
ƌƵŝŵƚĞ͍ ,ŽĞ ǌŝƚ ŚĞƚ ŵĞƚ ĚĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͍ <ƵŶŶĞŶ ǁĞ ŚĞƚ
huidige aardgas zomaar vervangen of vraagt de bebouwde
omgeving toch een andere manier van denken dan de inĚƵƐƚƌŝģůĞ͍tĂƚǁĞƚĞŶǁĞǀĂŶǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͍<ƵŶũĞŝŶĚĞƌĚĂĂĚ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐĞŶůĞŝĚŝŶŐĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ͍tĂƚŵŽĞƚ
je doen om veilig te tanken of voldoende hoeveelheden te
ƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĞŶŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐƚĞďŽƵǁĞŶ͍,ŽĞǁŽƌĚƚĞƌŝŶĚŝĞ
ŚĞůĞƚƌĂŶƐŝƟĞŶĂĂƌ;ƉƌŽĐĞƐͿǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŐĞŬĞŬĞŶ͍
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dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

niet synchroon. De opgewekte energie moet opgeslagen
worden. Dat kan in zoutkoepels. Daar is een grote capaciteit om waterstof op te slaan.
/ŶĚƵƐƚƌŝģůĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ǌŝũŶ Ğƌ ĚĂŶ ŽŽŬ
genoeg, bijvoorbeeld in de kunstmest, petrochemie- en
staalindustrie. Ondertussen zie je waterstof in verschillende ‘markten’ ook al dichter bij huis: Elektriciteitscentrales
kunnen draaien op waterstof. Er zijn bussen en auto’s die
rijden op waterstof, waarbij een brandstofcel de energie
uit waterstof omzet in elektriciteit voor de aandrijving.
'ƌŽƚĞƉĂƌƟũĞŶǌŝũŶĂůĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĚĞǀĞƌĚĞƌĞŽŶƚǁŝŬkeling van infrastructuur en voertuigen voor het gebruik
voor waterstof voor de mobiliteit, denk aan Shell, Total,
Toyota of Hyundai. Qua veiligheid is er een verschil met
benzine en diesel. In het geval van een lek in de tank, wil
het waterstof omhoog. Je krijgt kortstondig een steekvlam
ŝŶĚĞŚŽŽŐƚĞǁĂĂƌŶĂĚĞǀůĂŵƵŝƚĚŽŽŌŽĨĞŝŐĞŶůŝũŬǁŽƌĚƚ
‘’uitgeblazen’’ door de grote snelheid waarmee waterstof
ƐƟũŐƚ͘ ĞŶǌŝŶĞͬĚŝĞƐĞů ůĞŬŬĞŶ ŽŵůĂĂŐ ĞŶ ŽŶƚďƌĂŶĚĞŶ ƚĞƌ
plaatse onder de wagens. Het waterstof gedraagt zich
ĂŶĚĞƌƐĞŶĚĂĂƌŵŽĞƚŐŽĞĚŽƉǁŽƌĚĞŶŐĞĂŶƟĐŝƉĞĞƌĚ͕ŵĂĂƌ
in principe is het niet onveiliger.
In de bebouwde omgeving staan we nog wat meer aan het
begin. Er wordt bekeken in hoeverre waterstofgas gebruik
kan worden in woningen, vergelijkbaar met het oude
stadsgas van vroeger, bijvoorbeeld in Leeds. In Japan zijn
er huizen met brandstofcellen voor de verwarming van de
woning. En ook in Nederland staan we aan de vooravond
van het gebruik van waterstof in woningen. Er zijn bijvoorbeeld verwarmingsketels die geschikt gemaakt kunnen
worden voor waterstof door de branders aan te passen.

tĂƚĞƌƐƚŽĨĚŝƐƚƌŝďƵƟĞʹƵƵƌǌĂŵĞǀĞŝůŝŐĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝŶ
ĚĞ͚ŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ͛͘
DĂƩŚŝũƐ:ĂŐĞƌ͕^ƚĞĚŝŶ͕ƐĐŚĞƚƐƚĚĞƉƌĂŬƟũŬǀĂŶĚŝƚŵŽŵĞŶƚ͘
Stedin is verantwoordelijk voor het leveren van elektriciƚĞŝƚ ĞŶ ĂĂƌĚŐĂƐ ĂĂŶ ƌƵŝŵ ƚǁĞĞ ŵŝůũŽĞŶ ŚƵŝƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ
ŝŶĚĞƌĞŐŝŽƵŝĚͲ,ŽůůĂŶĚͬhƚƌĞĐŚƚĞŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶEŽŽƌĚ
&ƌŝĞƐůĂŶĚ͘ Ğ ŐĂƐĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ
ďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶĮũŶŵĂǌŝŐŶĞƚǁĞƌŬǀĂŶŐƌŽƚĞůĞŝĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌ
het transport van grote hoeveelheden gas naar ontvangstƐƚĂƟŽŶƐĞŶǀĂŶĚĂĂƌŵĞƚǀĞůĞŬůĞŝŶĞƌĞůĞŝĚŝŶŐĞŶŶĂĂƌĚĞ
ŚƵŝǌĞŶ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ Ğ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ŐĂƐƚĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝƐ
betrouwbaar, veilig en betaalbaar.
ĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶǀŽŽƌĂĂƌĚŐĂƐŝƐĞƌĂůĞĞŶ
ƟũĚũĞ͕ŵĂĂƌǁĞƌĚǀĞƌƐŶĞůĚĚŽŽƌĚĞĂĂƌĚďĞǀŝŶŐƐƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬŝŶ'ƌŽŶŝŶŐĞŶĞŶĚĞƌŽĞƉŽŵŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĂĂƌĚŐĂƐ
ƚĞƌƵŐƚĞĚƌŝŶŐĞŶ͘ĞǀƌĂĂŐŝƐ͗ŬƵŶŶĞŶǁĞǌŽŶĚĞƌŐĂƐ͍ůůĞƐ
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŝƐŶŝĞƚŚĞĞůƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ͕ŐĞǌŝĞŶ
de hoeveelheid energie die nodig is door het jaar heen en
de transportcapaciteit. Haalbaarheidsstudies laten ruimte
zien voor het gebruik van hernieuwbare gassen, zoals
ďŝŽŐĂƐ ŽĨ ƐǇŶƚŚĞƟƐĐŚ ŐĂƐ Ƶŝƚ KЇ ĞŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͘ sĞƌƐĐŚŝůlende energiedagers passen bij verschillende gebieden
ŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͕ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĞƌŐŝĞĚƌĂŐĞƌĚŝĞ

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

het best past bij dat gebied. Voor Stedin is de focus niet
#vangaslos, maar #vanĂĂƌĚgaslos.
KǀĞƌ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ŝŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶŝƐĂůǀĞĞůďĞŬĞŶĚ͘DĂĂƌĞƌǌŝũŶŽŽŬŶŽŐŽŶďĞŬĞŶĚĞŶ͘
De risico’s van lage druk waterstof – zoals het in de
publieke ruimte vervoerd en gebruikt wordt – lijken op
ǌŝĐŚŽƉĚŝĞǀĂŶĂĂƌĚŐĂƐŵĂĂƌǌŝũŶǌĞŚĞůĞŵĂĂůŚĞƚǌĞůĨĚĞ͍
Waterstof is een interessant medium. Het huidig aardgasĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŶĞƚǁĞƌŬŝƐŝŶĚĞďĂƐŝƐŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͘
Er zullen wel aanpassingen nodig zijn. De risico’s moeten
nog gedetailleerd in kaart worden gebracht en een aantal
kennislacunes van de gevaren van waterstof in publieke
omgeving moet worden ingevuld.
Er lopen diverse onderzoeken naar het gedrag en de
risico’s van waterstof. Bijvoorbeeld of het beter is om
ǁĂƚĞƌƐƚŽĨĂĨƚĞďůĂǌĞŶŽĨĚĂƚũĞŚĞƚďĞƚĞƌŬĂŶĂīĂŬŬĞůĞŶ͍
En hoe verdeelt waterstof zich door de ruimte als er erŐĞŶƐĞĞŶůĞŬŝƐ͍<ƵŶŶĞŶĞƌŝŶŐĞďŽƵǁĞŶŽĨĚĞŐƌŽŶĚƌŽŶĚ
leidingen ‘pockets’ ontstaan waar waterstof zich ophoopt
ƚŽƚĞĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ͍ĂƚǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐƵŝƚƐůƵŝƚĞŶ͘tĂƚŝƐĚĞŬĂŶƐŽƉďƌĂŶĚŝŶĚĞƉƵƚďŝũƌĞƉĂƌĂƟĞƐĂĂŶ
ĚĞůĞŝĚŝŶŐĞŶďƵŝƚĞŶ͍ĂŶĂĂƌĚŐĂƐǀŽĞŐĞŶǁĞĞĞŶŐĞƵƌƐƚŽĨ
ƚŽĞ͕ǌŽĚĂƚũĞĂůƐďĞǁŽŶĞƌƟũĚŝŐƌƵŝŬƚĚĂƚĞƌŝĞƚƐŵŝƐŝƐ͘<ĂŶ
ĚĂƚďŝũǁĂƚĞƌƐƚŽĨŽŽŬ͍tŽƌĚƚĚŝĞŐĞƵƌƐƚŽĨŽƉĚĞǌĞůĨĚĞŵĂŶŝĞƌŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶĂůƐďŝũĂĂƌĚŐĂƐ͍KŽŬŶŝĞƚŽŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ͗
de basis van het bestaande netwerk is goed, maar is het
ŚĞůĞƐǇƐƚĞĞŵʹĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĞŶŶĞƚǁĞƌŬĞŶʹ;ŶŽŐͿĨǇƐŝĞŬ
ŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͍<ƵŶŶĞŶǁĞǁĂƚĞƌƐƚŽĨǀĞŝůŝŐŝŶĚĞ
huizen brengen, of is een extra conversie naar bijvoorbeeld
ƐǇŶƚŚĞƟƐĐŚ ŐĂƐ ďĞƚĞƌ ŽŵĚĂƚ ŚĞƚ ŵĞĞƌ ůŝũŬƚ ŽƉ ĂĂƌĚŐĂƐ͘
Een andere vraag is of je waterstof niet kunt bijmengen
bij aardgas. De gasmeters en toestellen moeten daar wel
op berekend zijn, omdat het gas zich vanaf een bepaalde
hoeveelheid waterstof in aardgas anders gaat gedragen.
Een deel van de ontbrekende kennis zit ook in de context:
Ğ ďĞďŽƵǁĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŚĞĞŌ ŚĞĞů ĂŶĚĞƌĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ
dan de industrie. In de industrie werken specialisten volgens in vergunningen vastgelegde regels in omgevingen
die helemaal zijn ingericht op het gebruik van waterstof.
In de bebouwde omgeving gaat het om niet professionele
gebruikers in een grotendeels niet aangepaste omgeving.
ĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞǀĂŶĂĂƌĚŐĂƐĞŶĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚŝƐďŝũǁĞƚŐĞƌĞgeld, waardoor er eisen worden gesteld aan degenen die
het transporteren en het netwerk aanleggen. Waterstof
valt nu nog onder een ander regime. Er zijn nog geen
waterstof aanbieders die zich richten op het publieke domein. In de pilots krijgen netbeheerders en leveranciers te
ŵĂŬĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĞŶƌĞŐĞůƐĚĂŶǁĂĂƌǌĞĂĂŶ
gewend zijn, zoals opslag van waterstof voor de invoeding
in het net. Hoe krijg je het waterstof ter plaatse als de verantwoordlijkheden en regelgeving voor de bijvoorbeeld
ĚĞŚƵŝƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶŶŽŐŶŝĞƚŝƐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘ƌŝƐŶŽŐǀĞĞů
ƚĞĚŽĞŶ͕ŵĂĂƌŚĞƚŝƐĞĞŶŵŽŽŝĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐŽŵĂůůĞƐƟũĚŝŐ
te ontwikkelen.

ϳϵ

ŶĞƌŐŝĞƚƌĂŶƐŝƟĞ͗ƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚĞŶǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝŶďĂůĂŶƐ
ŚŽƵĚĞŶ͊
Na de pauze zoomen we verder in op de uitdagingen.
DĂƌĐŽ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ͕ sĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƌĞŐŝŽ ZŽƩĞƌĚĂŵͲ
Rijnmond, schetst de veranderingen in wereld van de
brandweer.

ͻ tĂƚĞƌƐƚŽĨ ƉƌŽĚƵĐƟĞ ŐĞĞŌ ůŽŬĂĂů ǌƵƵƌƐƚŽĨ ǁĂĂƌĚŽŽƌ
een brand kan versnellen.
• Waterstof wordt in tegenstelling tot de meeste gassen
ũƵŝƐƚ ǁĂƌŵĞƌ ďŝũ ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐ ;ĂůƐ ĚĞ ĚƌƵŬ ĂĨŶĞĞŵƚͿ͕
wat een heel ander gedrag met zich mee brengt dan
aardgas.

DĂƌĐŽ ďĞŐŝŶƚ ďŝũ ĚĞ ďĂƐŝƐ͗ ĚĞ ďƌĂŶĚǁĞĞƌ ŝƐ ǀĂŶ ŽƵĚƐŚĞƌ
ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ŚĞƚ ďůƵƐƐĞŶ ǀĂŶ ďƌĂŶĚ͗ ŝŶ ǀƌŽĞŐĞƌ ƟũĚĞŶ ŚĞĞů
zichtbaar en met een goed herkenbare brandstof. GaanĚĞǁĞŐ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ĚĞ ďƌĂŶĚǁĞĞƌ ǌŝĐŚ ǀĞƌĚĞƌ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘ Ğ ďƌĂŶĚďĂƌĞ ƐƚŽīĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚĞ ŚƵůƉǀĞƌůĞŶŝŶŐŝƐĚĂĂƌĚŽŽƌƐƚĞƌŬǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͘ĞƐƚŽīĞŶǌŝũŶŵŝŶĚĞƌ
grijpbaar en het gaat al lang niet meer om blussen alleen.
Denk bijvoorbeeld aan de verschillende energiedragers
ŝŶ ĂƵƚŽ͛Ɛ͗ ďĞŶǌŝŶĞͬĚŝĞƐĞůͬďŝŽĨƵĞů͕ >W'ͬ>E'ͬ,Ї͕ ĂĐĐƵ͛Ɛ͕
ďƌĂŶĚƐƚŽĨĐĞůůĞŶ͘ĞŚĞďďĞŶĂůůĞŵĂĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĞŝŐĞŶschappen en een eigen aanpak nodig bij een calamiteit.
DĂĂƌĚĂƚŝƐŶŝĞƚĂůƟũĚƚĞǌŝĞŶĂĂŶĚĞďƵŝƚĞŶŬĂŶƚ͘

De kennisontwikkeling gaat hand in hand met de nieuwe
ontwikkelingen en vraagt omdenken. Van branden met
waterstofauto’s is bijvoorbeeld geleerd dat er geen water
op het vuur gegooid moet worden, maar dat je beter de
brandende auto in het water kunt takelen…... Het is een
ďĞĞƚũĞĂůƐĚĞƐŽĞƉĞůĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶĚĞŽƵĚĞĮůŵƌŽůůĞƚũĞƐ
naar digitaal fotograferen. Het lijkt hetzelfde, maar de
toeleveranciers moeten grote veranderingen doorvoeren,
tot aan de eindgebruiker die anders moet archiveren. Het
is een systeemverandering die op vele fronten doorwerkt.
tĞƌŬŽĨƉƌŝǀĠ͕ŝĞĚĞƌŚĞĞŌǌŝũŶ͞<ŽĚĂŬŵŽŵĞŶƚ͛͘

tĂƚ ǁĞƚĞŶ ǁĞ ǀĂŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ĞŶ ǁĂƚ ŝƐ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ͍
Waterstof wordt gepromoot als gezond supplement,
ǌŽĂůƐ ŵĞƚ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ǀĞƌƌŝũŬƚ ǁĂƚĞƌ͘ DĂƌĐŽ ůĂĂƚ ǌŝĞŶ ŚŽĞ
je dit water door middel van elektrolyse zelf kunt maken
;ŐĞǁŽŽŶ ƚĞ ŬŽŽƉ ǀŽŽƌ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚͿ͘ 'ƌĂƉƉŝŐ͕ ŵĂĂƌ Ğƌ
zit meer achter. Op dit moment wordt de meeste waterƐƚŽĨ ĚŝĞ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ŶŽŐ ŐĞŵĂĂŬƚ ;Ƶŝƚ
ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚͿ Ƶŝƚ ĨŽƐƐŝĞůĞ ďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ͘ Ăƚ ŐĂĂƚ ŐĞƉĂĂƌĚ
ŵĞƚ KЇ ƵŝƚƐƚŽŽƚ͘ ŝũ ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞ ŽƉǁĞŬŬŝŶŐ ŬĂŶ ĚĞ
KЇǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞǀĂŶŐĞŶĞŶŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͘ůůĞĞŶǁĂƚĞƌƐƚŽĨ
ŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞďƌŽŶŶĞŶŐĞĞŌĞĞŶĞĐŚƚĞ
KЇƌĞĚƵĐƟĞ͘:ƵŝƐƚǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞĞŶĞƌŐŝĞǀƌĂĂŐŝŶĚĞǁŝŶƚĞƌ
in de bebouwde omgeving is het moeilijk voldoende waterstof op te wekken uit deze duurzame energiebronnen.
Daarbij komen nog andere vraagstukken zoals de opslag
en het transport. Verschillende toepassingen hebben
eigen veiligheids-uitdagingen.
Een van de eerste uitdagingen voor de brandweer is dat
ĞƌŶŽŐŐĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞŵĞƚĞƌƐǌŝũŶŽŵǁĂƚĞƌƐƚŽĨƚĞĚĞƚĞĐteren en op het juiste moment de alarmeren, zoals die er
wel zijn voor CO of aardgas. Daarnaast zijn er vanuit het
ƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨǀĂŶĚĞďƌĂŶĚǁĞĞƌƐƉĞĐŝĮĞŬĞƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ͕ĂĬĂŶŬĞlijk van de toepassing en de omstandigheden.
• Waterstof wordt onder druk opgeslagen en vervoerd.
Hoe hoger de druk, hoe meer energie in hetzelfde
volume past. Als er een calamiteit is, moet je wel
ǁĞƚĞŶǁĂĂƌũĞŽƉŵŽĞƚůĞƩĞŶŽŵĚĞũƵŝƐƚĞǀŽŽƌǌŽƌŐƐmaatregelen te nemen.
ͻ tĂƚĞƌƐƚŽĨĚƌŝŶŐƚƐƚĞƌŬĚŽŽƌ;ďŽƵǁͿŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĞŶŚĞƚ
ƐƟũŐƚŽƉ͘DĂƌĐŽůĂĂƚŵĞƚĚĞǌĞůĨŽƉŐĞǁĞŬƚĞǁĂƚĞƌƐƚŽĨ
zien dat het waterstof meerdere lagen gipsplaat passeert. In een gebouw kan dit betekenen dat je niet
weet waar het vandaan komt en waar het probleem is.
ͻ ŝƚ Ğƌ ǌŽƵƚ͕ ǌŽĂůƐ EĂƚƌŝƵŵ ŚůŽƌŝĚĞ͕ ŝŶ ŚĞƚ ǁĂƚĞƌ ĚĂŶ
ŐĞĞŌĚĂƚĐŚůŽŽƌŐĂƐ͘ĂŶŵŽĞƚũĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞ
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐĚĂĂƌƚĞŐĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŝŶƐƚĂůůĂƟĞ͘

ϴϬ

ůůĞ ƉĂƌƟũĞŶ͕ ďƵƌŐĞƌƐ͕ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŬƵŶĚŝŐĞŶ͕ ďƌĂŶĚǁĞĞƌ
en overheid moeten het wenselijke veiligheidsniveau en
ďĞŚĞĞƌƐŝŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶŽƉĞůŬĂĂƌŐĂĂŶĂĨƐƚĞŵŵĞŶƟũĚĞŶƐ
ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƟĞ͘ sĞŝůŝŐŚĞŝĚ ŵŽĞƚ ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͕
waarbij risico’s niet verward moeten worden met dreiging
en angst. De brandweer wacht daarbij ook op nieuwe
ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͘ Ğ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŝƐ ůĞƩĞƌůŝũŬ ĨŽƐƐŝĞů͕ ŐĞďĂƐĞĞƌĚ
ŽƉĚĞďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶƵŝƚŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶ͘ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞǀƌĂĂŐ
ŝƐ ǁŝĞ ĚĞ ƌĞŐŝĞ ŚĞĞŌ ŝŶ ŚĞƚ ƉƌŽĐĞƐ Žŵ ŚĞƚ ŽŵƐĐŚĂŬĞůĞŶ
gecoördineerd te laten verlopen, te beginnen op de teŬĞŶƚĂĨĞů͘ DĂƌĐŽ ĞŝŶĚŝŐƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ǌŽƌŐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ďĞŬĞŶĚĞ
brand-driehoek: waterstof lijkt op andere gassen, maar is
ŚĞĞůĂŶĚĞƌƐ͘,ŽĞŚŽƵĚĞŶǁĞŚĞƚǀĞŝůŝŐƟũĚĞŶƐĚĞŽŵƐĐŚĂkeling en hoe zorgen we dat degenen die goed bekend
ǌŝũŶŵĞƚĚĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞďĞŬĞŶĚĞďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ
ƐĞƌŝĞƵƐŶŽƟĞŶĞŵĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘

/ŶĐŝĚĞŶƚǁĂƚĞƌƐƚŽŌĂŶŬƐƚĂƟŽŶ<ũƆƌďŽ͕EŽŽƌǁĞŐĞŶ
,ŽĞ ĂŶĚĞƌƐ ŝƐ ĞĞŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚ ŵĞƚ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ͍ Cees Smit,
Z/^͕ƌŽŶĚĂĨŵĞƚĞĞŶĞǆƉůŽƐŝĞďŝũĞĞŶǁĂƚĞƌƐƚŽŌĂŶŬƐƚĂƟŽŶ ŝŶ EŽŽƌǁĞŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ǌŽŵĞƌ ǀĂŶ ϮϬϭϵ͘ Ğ ƐŝƚƵĂƟĞ
voor het incident ziet er uit zoals je dat kent van een
ŐĞǁŽŽŶ ƚĂŶŬƐƚĂƟŽŶ͘ Ğ ƉŽŵƉ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐ͕
een reclamebord en een opslag met daarin tevens een
ǁĂƚĞƌƐƚŽĨƉƌŽĚƵĐƟĞͲĞĞŶŚĞŝĚ ďŽǀĞŶŐƌŽŶĚƐ ŽƉ ĞŶŝŐĞ ŵĞters afstand van de pomp.
Camera’s in de buurt registreerden een felle brand in de
ŽƉƐůĂŐŵĞƚƌĞĐŚƚŽƉƐƟũŐĞŶĚĞǀůĂŵŵĞŶ͕ŵĂĂƌĂŵƉĞƌƌŽŽŬ͘
De pomp met overkapping en het reclamebord was onbeschadigd. De opslag was van binnen geheel verwoest.
De brand- en drukwerende wanden waren vervormd,
maar stonden nog overeind op de buitenste bekleding na.
Die was er af gevallen. Een aantal van deze panelen lagen
een paar meter verder op de weg.
,Ğƚ ƐƚĂƟŽŶ ƐƚŽŶĚ ďƵŝƚĞŶ ĚĞ ďĞďŽƵǁĚĞ ŬŽŵ ŽƉ ƌƵŝŵĞ
afstand van andere bebouwing – winkelboulevard – aan
de overkant van een grote kruising tussen de rijstroken in.

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

Het incident gebeurde op een vrije maandag aan het
einde van een lang weekend in de late namiddag.
Het was mooi weer. Veel mensen waren nog buiten voor
een weekendje weg. Er stond niemand te tanken en het
ǁĂƐ ƌƵƐƟŐ ŽƉ ĚĞ ǁĞŐ͘ Ğ ůƵĐŚƚĚƌƵŬǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐ ďŝũ ŚĞƚ
ďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚŝŶĐŝĚĞŶƚďƌĂĐŚƚĞĞŶ^hsĂĂŶŚĞƚƐĐŚƵĚĚĞŶ͘
Er was glasschade aan kantoren in de buurt. Bij enkele
passerende auto’s gingen de airbags af, waardoor er enkele lichtgewonden waren.
Ğ ďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ǁĂƚĞƌƐƚŽĩƌĂŶĚ ǀĞƌŐƚ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ
ĞǆƉĞƌƟƐĞ͘DĞƚĞĞŶĚƌŽŶĞǁĞƌĚĞŶůƵĐŚƚŽƉŶĂŵĞƐŐĞŵĂĂŬƚ
om te zien waar de brand het heetst was. Vanwege de
ŚŝƩĞĞŶŝŶƚĞŶƐŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞďƌĂŶĚǁĞƌĚĞĞŶďůƵƐƌŽďŽƚŝŶŐĞzet om op afstand te kunnen blussen en koelen. Ook werd
ĞĞŶĞǀĂĐƵĂƟĞŝŶĞĞŶƐƚƌĂĂůǀĂŶϱϬϬŵĞƚĞƌƌŽŶĚŚĞƚƚĂŶŬƐƚĂƟŽŶ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ͕ ŵŽĐŚƚ ĚĞ ĐĂůĂŵŝƚĞŝƚ ǌŝĐŚ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͘
hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŚĂĚĚĞďƌĂŶĚǁĞĞƌŚĞƚŝŶĐŝĚĞŶƚŝŶĞĞŶŬůĞŝŶĞ
ϯƵƵƌŽŶĚĞƌĐŽŶƚƌŽůĞĞŶǁĂƐĞĞŶĞǀĂůƵĂƟĞŶŝĞƚŶŽĚŝŐ͘
Daarna kwam de zoektocht naar de oorzaak. In de opslag
waren verschillende units met onderling verbonden
grotere en kleinere opslagtanks aanwezig. De tanks in die
ďůŽŬŬĞŶ ŚĞďďĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĚƌƵŬŬĞŶ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ
ŚƵŶĨƵŶĐƟĞ͕ǌŽĂůƐŽƉƐůĂŐ;ŚŽŐĞĚƌƵŬϵϱϬďĂƌͿŽĨŚĞƚǀŽŽƌƉŽƌƚĂĂůǀĂŶĚĞƉŽŵƉ;ůĂŐĞĚƌƵŬͿ͘ĞĐĂůĂŵŝƚĞŝƚƚƌĂĚŽƉŝŶ
het blok met hoge druk. Bij een van de cilinders is het begin van de calamiteit te zien aan de kant van de afsluiter.
Detail onderzoek van die afsluiters wees geen gebreken
ĂĂŶ ŝŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂĨƐůƵŝƚĞƌ͘ hŝƚ ŚĞƚ ůŽŐďŽĞŬ
van de unit bleek dat in een cilinder een omvangrijke,
ůĞŬŬĂŐĞ ƉůĂĂƚƐƚ ǀŽŶĚ ďŝŶŶĞŶ ϯ ƐĞĐŽŶĚĞŶ͘ ĂĂƌŶĂ ƐƚŽƉƚĞ
ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͕ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ĂůƐ ŐĞǀŽůŐ ǀĂŶ ĚĞ ĞǆƉůŽƐŝĞ
ĚŝĞ ŽƉƚƌĂĚ ĚŽŽƌ ĚĞ ůĞŬŬĂŐĞ͘ hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ŝƐ Ğƌ ŽŶŐĞǀĞĞƌ
ϯƚŽƚϯ͕ϱŬŝůŽǁĂƚĞƌƐƚŽĨǀƌŝũŐĞŬŽŵĞŶ͘,ĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀŽĞƌƚ
de oorzaak van de lekkage terug naar de montage van
de afsluiter, waarbij de afsluitende bout op de verkeerde
wijze is aangedraaid mogelijk met onjuist aangebrachte
ĂĨĚŝĐŚƟŶŐƐǀůŽĞŝƐƚŽĨ͘ ĞƚĂŝů ŝƐ ĚĂƚ ďŝũ ŶĂĚĞƌĞ ďĞƐƚƵĚĞƌŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚůŽŐďŽĞŬŽŽŬĞĞƌĚĞƌĞŬůĞŝŶĞŽŶƌĞŐĞůŵĂƟŐŚĞĚĞŶƚĞ
ǌŝĞŶ ǁĂƌĞŶ͘ DĂĂƌ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ǀƌŝũĞ ǁĞĞŬĞŶĚ ǁĂƐ ĚĂĂƌ ŶŝĞƚ
ŶŽŐ ŐĞĞŶ ĂĐƟĞ ŽƉ ŐĞŶŽŵĞŶ͘ KŽŬ ŚŝĞƌ ƐƉĞĞůƚ ĞĞŶ ǀŽŽƌ
veiligheidskundigen bekend fenomeen mee: verschillende
omstandigheden bepalen samen het verloop.

WĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝĞŵĞƚĚĞǌĂĂů
Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ ǁĂƌĞŶ ŝůůƵƐƚƌĂƟĞĨ ĞŶ ŐĂǀĞŶ ǀĞĞů ŝŶǌŝĐŚƚ͘
Dat was ook te merken aan de vragen. Verduidelijking
was niet nodig, waardoor de discussie zich toespitste op
verdieping:
Ͳ Ğ ŝŶǀůŽĞĚ ǀĂŶ ĚĞ ǁŝŶĚƌŝĐŚƟŶŐ ŽƉ ĚĞ ǀůĂŵ ǁĞƌĚ
besproken. Dat hangt natuurlijk sterk af van de omƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘ &Ğŝƚ ŝƐ ĚĂƚ ǁĂƚĞƌƐƚŽĨ ǁŝů ŽƉƐƟũŐĞŶ ĞŶ
intens brand. De vorm van de vlam is dus anders dan
aardgas.
- Het is zaak om de bestaande kennis hoe om te gaan
met waterstof uit de industrie te exporteren en
͚ ǀĞƌƚĂůĞŶ͛ŶĂĂƌĚĞƉƵďůŝĞŬĞƌƵŝŵƚĞ͘ŽǁĞůďŝũŚĞƚƌĞŐƵliere gebruik als bij calamiteiten.
- In de industrie wordt gewerkt met veiligheidszonering
;dyͿ ĞŶ ǀĞŝůŝŐĞ ǁĞƌŬǁŝũǌĞŶ͘ ,ŽĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ŝŶ
duizenden huishoudens introduceren en zorgen dat er
ŶĂĂƌŐĞŚĂŶĚĞůĚǁŽƌĚƚ͍
- Willen we waterstof op grote schaal duurzaam gebruiken in de bebouwde omgeving, dan moeten we
ŐƌŽĞŶĞǁĂƚĞƌƐƚŽĨŝŵƉŽƌƚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ;ǁĂĂƌ
ǀĞĞů ǌŽŶͲ ĞŶͬŽĨ ǁŝŶĚĞŶĞƌŐŝĞ ŽƉŐĞǁĞŬƚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶͿ͘
ŝũŶǁĞĚĂĂƌŬůĂĂƌǀŽŽƌ͍
Ͳ ĞĞǆƉůŽƐŝĞŐƌĞŶƐǀĂŶǁĂƚĞƌƐƚŽĨůŝŐƚƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚŚŽŐĞƌ
ĚĂŶĚĞŽŶƚďƌĂŶĚŝŶŐƐŐƌĞŶƐ;ďŝũǀĞĞůƐƚŽīĞŶůŝŐŐĞŶĚĞǌĞ
veel dichter bij elkaar en wordt er gen onderscheid
ŐĞŵĂĂŬƚͿ͕ŵĂĂƌŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶůƵĐŚƚƌƵŬĞŶƚĞŵƉĞratuur. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze grenzen
niet worden overschreden als de omstandigheden
ǌŽǀĞĞůŝŶǀůŽĞĚŚĞďďĞŶ͍
- Een laatste punt is de opslag: In een van de pilots
wordt gewerkt met een lokale opslag. En bij het
ƚĂŶŬƐƚĂƟŽŶǌĂŐũĞĚĂƚŽŽŬ͘'ƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐŝƐĚĂƚŶŝĞƚĚĞ
bedoeling. Dan wil je een aanvoer op het moment dat
het nodig is vanuit een centrale opslag, bijvoorbeeld
de zoutkoepels.
<ŽƌƚŽŵ͕ĚĞǀƌĂĂŐŝƐŵŝƐƐĐŚŝĞŶŶŝĞƚ͗ŝũŶǁĞĂůŬůĂĂƌǀŽŽƌ
ĚĞǁĂƚĞƌƐƚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĞ͍,ĞƚŝƐǀĞĞůŵĞĞƌ͗<ƵŶŶĞŶǁĞƐŶĞů
genoeg anders gaan denken omdat het er simpelweg al is
ĞŶŶĂĂƌǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĂůůĞĞŶŵĂĂƌǀĞƌĚĞƌǌĂůŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͍

/ŶŵŝĚĚĞůƐ ǌŝũŶ ďŝũ ŶĞŐĞŶ ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ ƐƚĂƟŽŶƐ ŝŶ ĚĞ h
ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ ŐĞƚƌŽīĞŶ͗ ĚĞ ĂĨƐůƵŝƚĞƌƐ ǌŝũŶ ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ͘
De werkwijzen va montage en controle zijn aangescherpt.
Ğ ůĞŬĚĞƚĞĐƟĞ ŝƐ ǀĞƌďĞƚĞƌĚ͘ Ŷ Ğƌ ǁŽƌĚƚ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ďĞsteed aan het verkleinen van de ontstekingskans. Ook
in Nederland wordt er van geleerd. Onder andere door
Rijkswaterstaat en Arcadis is nagegaan hoe de geleerde
lessen in ons land geïmplementeerd kunnen worden.
De belangrijkste les: ‘waterstof kanŐĞǀĂĂƌůŝũŬǌŝũŶ͛;ŶĞƚĂůƐ
ǀĞůĞĂŶĚĞƌĞƐƚŽīĞŶͿ͘

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ
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