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Sleutelrol voor waterstof volgens Viessmann  
 
In navolging van onder meer Nefit Bosch en Remeha, ontwikkelt en test ook de Duitse 
leverancier Viessmann cv-ketels die geheel of gedeeltelijk op waterstof kunnen branden. 
De verwachtingen voor de nabije toekomst zijn groot. 
 

 
 
Door Maarten Legius 

  

Eind 2020 verschenen op de internationale website van het Duitse familiebedrijf Viessmann 
(12.000 werknemers) enkele nieuwsberichten over de ontwikkeling van cv-ketels op waterstof. Zo 
stelt Viessmann dat er in de verwarmingssector in de toekomst ‘een mix zal zijn van elektrische 
oplossingen, zoals warmtepompen, met daarnaast hernieuwbare brandstofbronnen, zoals 
synthetisch methaan en waterstof dat zonder de uitstoot van koolstofdioxide wordt 
geproduceerd.’ Opvallend is dat Viessmann onomwonden stelt dat ‘met name waterstof een 
sleutelrol zal spelen.’ 

  

Waterstof voor verwarming 
Zover is het natuurlijk nog lang niet, zelfs niet in Nederland, waar waterstof voor de 
verwarmingen van woningen en gebouwen toch al enige jaren onderwerp van gesprek en 
discussie is onder belanghebbenden, zoals woningcorporaties, gemeenten, netbeheerders, 
energiebedrijven (met name Gasunie) en zelfs particuliere gebouweigenaren. We hebben immers 
een prachtige gasinfrastructuur die – met wat aanpassingen – ook prima waterstof kan 
vervoeren. Maar er is voorlopig geen zicht op voldoende en betaalbare groene waterstof. 

Viessmann verwacht dat rond 2024 regionale gasnetwerken in Duitsland 
zuivere waterstof aan de consumenten zullen distribueren 
 
Remeha en Nefit Bosch waterstofketels 
Al eerder introduceerde Remeha een waterstofketel en ook Nefit Bosch kwam met een voor 
waterstof geschikte cv-ketel. Zowel de ketel van Remeha als die van Nefit Bosch worden 
inmiddels in de praktijk getest, onder meer in een project met veertien sloopwoningen in 
Uithoorn die gereed zijn gemaakt voor de tijdelijke verwarming met waterstof. Stedin werkt 
hierbij samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant 
DNV GL. Naast het project in Nederland worden de toestellen van Bosch ook in projecten in 
Engeland ingezet. 

  

 

https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2020/06/waterstof-als-alternatief-voor-aardgas-in-cv-ketels-1016734?_ga=2.29336444.1968416037.1610303315-2019793504.1610303315
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2020/06/waterstof-als-alternatief-voor-aardgas-in-cv-ketels-1016734?_ga=2.29336444.1968416037.1610303315-2019793504.1610303315
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-vraagt-kleine-aanpassing-aardgasnet-1016923
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-vraagt-kleine-aanpassing-aardgasnet-1016923
https://www.gawalo.nl/installatiebranche/nieuws/2020/02/waterstofketel-remeha-publiekslieveling-van-vsk-1018336
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/06/test-met-1000-cv-ketels-op-waterstof-1017497
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/06/test-met-1000-cv-ketels-op-waterstof-1017497
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/nieuws/2020/12/waterstof-verwarmt-woningen-in-uithoorn-1019405
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/nieuws/2020/12/waterstof-verwarmt-woningen-in-uithoorn-1019405
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Kosten voor elektrificeren 
Terug naar Viessmann. Deze grote Duitse leverancier van verwarmingsoplossingen lijkt overtuigd 
dat ‘deze nieuwe brandstof is voorbestemd voor de verwarmingssector. Waterstof voor 
verwarming gaat hand in hand met elektrificatie.’ Het bedrijf refereert verder aan een pilotstudie 
van het Duitse energieagentschap (dena) waaruit blijkt dat een mix van elektriciteit en waterstof 
in de gebouwde omgeving de kosten van het energiesysteem tegen 2050 met minstens 260 
miljard euro zou kunnen verlagen. De uitbreiding van elektriciteitsnetwerken en reservecentrales 
– die nodig is om de verwarming van gebouwen en woningen volledig te elektrificeren – zou 
aanzienlijk kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de bestaande gasinfrastructuur 
voor waterstof. Een argument dat ook de Nederlandse waterstoflobby hanteert. Een complexe 
som. 

  

 
 
Ingenieurs en technici testen in het Viessmann Innovation Center ‘H2ready’ condensatieketels 
voor gebruik met zuivere waterstof. 

 

Bijmengen met 20% waterstof 
Volgens Viessmann is het bovendien nu al mogelijk om (in het Duitse gasnetwerk) tot 20 procent 
waterstof toe te voegen aan het aardgas in het net. Dit zou volgens de berekening van de 
leverancier de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer zeven procent per jaar verminderen; 
het zou dus snel en effectief een flinke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat. 

  

Tot 30 procent waterstof in Vitodens 
Viessmann heeft net als Remeha en Neft Bosch de technologie die nodig is om dergelijke 
aardgas-waterstofmengsels te gebruiken voor de verwarming van gebouwen reeds beschikbaar. 
Deze technologie zou naar eigen zeggen al in duizenden installaties op de markt gebruikt 
worden. In principe kunnen gascondensatieketels van de nieuwste Vitodens 300 en Vitodens 200 
generaties nu al met 20 tot 30 procent waterstof worden gebruikt. 

https://d3nxhfluvg7nur.cloudfront.net/app/uploads/2021/01/news_solutions_offering_innovative_Brennwerttechnik_Wasserstoff_Bild_2-scaled.jpg
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De ketels van de Viessmann Vitodens 300 en Vitodens 200 productfamilies kunnen nu al met 
20 tot 30 procent waterstof gemengd met aardgas worden gebruikt. Veldproeven met de 
‘H2ready’ condensatieketels worden uitgevoerd in Kaisersesch in het kader van het 
SmartQuart-project, dat wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van Economie en 
Technologie (BMWi). 

 

Uitbreiding van de waterstof-infrastructuur 
Nationale en internationale initiatieven moeten de komende jaren een impuls geven aan de 
uitbreiding van een waterstofinfrastructuur. Daartoe heeft de Duitse regering in de zomer van 
2020 haar nationale infrastructuur gepresenteerd; zij stelt 9 miljard euro beschikbaar voor een 
doelgerichte ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur. Tegelijkertijd heeft de Europese 
Commissie een waterstofstrategie gepubliceerd die voorziet in een sterke uitbreiding van de 
productiecapaciteit. De productie van waterstof door middel van hernieuwbare energiebronnen 
(groene waterstof, red.) zal naar verwachting stijgen tot 1 miljoen ton in 2024 en tot 10 miljoen 
ton in 2030. 

  

Verwarming op brandstofcel 
VIessmann is inmiddels betrokken bij diverse proefprojecten. Een voorbeeld hiervan is de aanleg 
van een waterstofinfrastructuur in de regio Kaisersesch in de deelstaat Rijnland-Palts in 
Duitsland. In het kader van het “SmartQuart”-project, dat wordt gefinancierd door het Duitse 
ministerie van Economie en Technologie (BMWi), zal daar tegen 2023 een volledige 
waterstofinfrastructuur worden gebouwd. Het omvat de productie van hernieuwbare elektriciteit 
voor de werking van de elektrolysers, de opslag en distributie van de waterstof, en de distributie 
van waterstof. Viessmann zal in Kaisersesch condensatieketels op de werking met zuivere 
waterstof testen, maar daarnaast de werking van verwarmingssystemen op basis van een 
brandstofcel (produceert elektriciteit en warmte uit waterstof, red.). 

Viessmann wil over enkele jaren een compleet productportfolio 
aanbieden op waterstof, voor bijna elke toepassing 
 
Verbrandingseigenschappen van waterstof 
Ingenieurs en technici testen in het Viessmann Innovation Center (het onderzoeks- en 
ontwikkelingscentrum van Viessmann in Allendorf (Eder)) momenteel ‘H2 ready’-
condensatieketels voor gebruik met zuivere waterstof. Als basis dienen bestaande moderne, op 
aardgas werkende wandketels, met een volledig voorgemengde oppervlaktegasbrander. De 
verbrandingseigenschappen van waterstof verschillen sterk van die van aardgas en vereisen een 
nieuw ontwerp van het verbrandings-, vlambewakings- en controlesysteem, evenals een 
aanpassing van de branderonderdelen. 

https://d3nxhfluvg7nur.cloudfront.net/app/uploads/2021/01/news_solutions_offering_innovative_Brennwerttechnik_Wasserstoff_Bild_1-scaled.jpg
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In 2024 zuivere waterstof door gasnetwerken 
Na het testen van het prototype volgen duurtesten en uiteindelijk de inzet van de apparaten in 
Kaisersesch vanaf begin 2023. Deze apparaten zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2024 op de 
markt worden gebracht. De op waterstof voorbereide (H2 ready) condensatieketels kunnen met 
geringe inspanningen en aanpassingen overschakelen van aardgas of 
aardgas/waterstofmengsels op zuivere waterstof. Dit garandeert hun toekomstige compatibiliteit 
in de overgangsfase van aardgas naar waterstof. Viessmann verwacht dat rond 2024 regionale 
gasnetwerken in Duitsland zuivere waterstof aan de consumenten zullen distribueren. 

  

Portfolio op waterstof 
Viessmann onderzoekt en ontwikkelt ook andere systemen op basis van condensatietechnologie 
voor gebruik met waterstof, waaronder systemen voor een groter vermogen, brandstofcellen en 
WKK-installaties. Viessmann wil over enkele jaren een compleet productportfolio aanbieden op 
waterstof, voor bijna elke toepassing. 

  

Gerelateerde artikelen over waterstof in cv-ketels: 
• Cv-ketelfabrikanten: wie doet wat met waterstof? (deel 1) 
• Van cv-ketel op aardgas naar cv-ketel op waterstof? (deel 2) 
• Waterstof als brandstof: over de energiedichtheid en kostprijs 
• Warmtepomp versus hr-ketel op waterstof 
• Waterstof vervangt aardgas in oude Lochemse huizen 

  

Eerste publicatie door Maarten Legius op 11 jan 2021 
 

https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/06/cv-ketelfabrikanten-wie-doet-wat-met-waterstof-1017516
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/06/cv-ketelfabrikanten-wie-doet-wat-met-waterstof-1017516
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-als-brandstof-over-de-energiedichtheid-en-kostprijs-1016909
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/nieuws/2019/03/warmtepomp-versus-hr-ketel-op-waterstof-1017233
https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/nieuws/2020/06/waterstof-vervangt-aardgas-in-oude-lochemse-huizen-1018784
https://www.gawalo.nl/auteurs/maarten-legius
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