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Organisatie Gasunie.



Gas transportsysteem. 

▪ Leidingen zijn eigendom van GTS 
(gereguleerd)

▪ 12.000km gastransport leidingen

▪ Hoofdtransportleidingnet (HTL - 66,2 
& 79,9 bar) + regionaal 
transportleidingnet (RTL – 40 bar) 
+/- 15.500km 

▪ Van RTL → RNB (0,03-8 bar)

▪ Redundant net (H-gas & L/G-gas)



H2 transportsysteem. 

▪ H2 transport is niet gereguleerd →
HNS

▪ GTS HTL leidingen worden 
omgebouwd voor H2 transport 
(retrofitting)

▪ Klein deel nieuwbouw

▪ Entry 50bar - exit 30bar. 
Ontwerpdruk HTL min. 66,2 bar 

▪ H2 opslag essentieel in het 
balanceren van het net



H2 transportsysteem. 

▪ Retrofitting (36 inch) is 4x zo goedkoop dan 
nieuwbouw.

▪ Grootste deel van de investering voor 
hergebruik is voor reiniging van de leidingen.

▪ Afsluiters/compressoren niet geschikt voor 
H2. 

▪ Geen of beperkte operationele kosten, 
vergelijkbaar met het aardgas 
transportnetwerk.



Energiesysteem. 

HyWay 27
Strategy& 

HyWay 27
Strategy& 



Waterstofnetwerk Nederland 



Waterstofkleuren.



Waterstof toepassingen.



Indicatieve H2 specsheet.



Veiligheid.
▪ Sinds 2018 een omgebouwde CH4 

leiding in gebruik (Dow → Yara).

▪ Diverse onderzoeken tonen aan dat 
hergebruik van aardgasleidingen voor 
H2 veilig en betrouwbaar is*. Dit geldt 
zowel voor de TSO als het RNB.

▪ Op dit moment veelvuldig onderzoek 
naar odorisatie van H2. 

▪ De verwachting is dat de 
risicocontouren van waterstof binnen 
de risicocontouren van aardgas blijven. 
Aan de wettelijke aanpassing,… wordt 
momenteel gewerkt.*

* DNV GL, 2017; Gasunie, 2019; Bilfinger Tebodin, 2019; AVIV, 2019; KIWA 2018
Kamerbrief IenW kenmerk: IENW/BSK-2021/302063 (2-12-2021). 



Beleidsontwikkeling.

Hydrogen for the Ceramic industry 2021



Klimaatwet 
2019 -> 
49% CO2 
reductie 
per 2030

95% 
reductie 
per 2050 
sinds 1990 
& 55% 
CO2 
reductie 
2030

Beleidsontwikkeling.

Hydrogen for the Ceramic industry 2021 HyWay 27
Strategy& 



Beleidsontwikkeling.
▪ Huidige reageerakkoord (dec. 2021) 

heeft geld gereserveerd voor de 
verduurzaming van de industrie en 
energiesector. 

▪ €15 mld. “subsidie voor vroege 
opschaling”

▪ Verdere uitwerking van de subsidie 
wordt in mei 2022 verwacht. 



Hydrogen for the Ceramic industry 2021

Scenarios.
Virtuele 
certificaten 
wanneer 
duurzame 
energie niet 
fysiek op locatie 
geleverd kan 
worden.

Garantie van Oorsprong



Transportdiensten.
▪ Open acces, non discriminatoir, 

betrouwbaar, veilig en kostenefficiënt 
H2 transportsysteem

▪ Entry – exit systeem (entry – exit 
tarief)

▪ Capaciteitsboeking 

▪ Ship or pay (betaling van 
capaciteitsboeking ongeacht gebruik) 

▪ Postzegel tarief (zelfde tarief ongeacht 
afstand)

▪ Aanvullende diensten in overleg 
(zuivering, pipeline flexibility, 
equipment lease, compressie) 


