
Keteninitiatief “H2@Home” 
 

gAvilar is sinds 2019 actief deelnemer aan het project H2@Home. 
Hieronder volgt een korte omschrijving van het doel, de uitvoering en 
het te verwachten resultaat van het project. 
gAvilar levert producten voor dit project en heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de opstart 
en is nauw betrokken bij het verloop van het project.  

Doelstelling 

Het H2@Home project gaat de laatste grote stap nemen en doet 
onderzoek naar en ontwikkelt een toepassing van waterstof 
binnenshuis. Vanuit kosteneffectief oogpunt ligt een retrofit van de 
bestaande infrastructuur het meest voor de hand. Echter heeft 
waterstof een lagere energiedichtheid dan aardgas, waardoor bij 
gebruik van bestaande infrastructuur de stroomsnelheid flink verhoogd 
moet worden om aan dezelfde energievraag te kunnen voldoen. Deze 
hoge snelheden en volumes zullen naar verwachting resulteren in 
geluidsoverlast en onwenselijke resonanties in de binnen installatie. 
Bovendien is waterstof zeer licht ontvlambaar en kleur- en reukloos; 
eigenschappen die vragen om extra veiligheids- en beheersmaatregelen 
voor de maatschappelijke inbedding van waterstof. 

Omschrijving 

Bestaande gasdrukregelaars, gasmeters en cv ketels zijn niet zonder 
meer direct geschikt voor toepassing van waterstof. De gasdrukregelaar 
kan naar verwachting op kosteneffectieve wijze ge-retrofit worden, wat 
in het project onderzocht, ontwikkeld en getest zal worden. Daarbij wordt de ontwikkeling van een 
slimme gastoevoerafsluiting onderzocht voor de vereiste veiligheids- en 
beheersbaarheidsmaatregelen. Ook de vereiste aanpassingen van de gasmeter en het leidingwerk 
zullen in het project nader onderzocht worden. Reeds ontwikkelde waterstof ketels bestaan, maar 
zijn nog weinig toegepast en zullen in dit project op verschillende aspecten getest worden. Tot slot 
zal een communicatiemodule ontwikkeld worden, om een beheersfunctie toe te voegen voor de 
netbeheerders, en de eindgebruikers (bewoners) middels monitoring een versterkt gevoel van 
veiligheid te geven. De slaagkans voor markt en maatschappij wordt daarmee significant verhoogd. 
Het H2@Home concept zal uitgebreid getest worden op de waterstofstraat in The Green Village in 
Delft.  

Resultaat 

De ontwikkelingen en testresultaten zullen resulteren in een blueprint voor het veilig en 
kosteneffectief toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving. Op basis van het onderzoek, de 
ontwikkelde onderdelen en eventuele aanpassingen zal de blueprint inzicht geven in de richtlijnen, 
vereisten voor veilig gebruik en de mogelijkheden om dit naast de eerste pilot op The Green Village 
breed uit te rollen op verschillende locaties in Nederland.  


