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Alliander in de energieketen

Aantal klantaansluitingen: 
5,7 miljoen

11.7 miljoen m³ groen gas bij 
waterschappen, land- en tuinbouwbedrijven

1.321 MWp Windenergie

Aantal klanten dat 
teruglevert: 270.646

6.066  publieke laadpalen voor elektrische auto's

90.000 km elektriciteitskabel
42.000 km gasleiding

270.646 terugleverende klanten



Foto: Google Streetview
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Arnhem Presikhaaf 
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Het geïnstalleerd vermogen uit 
zon verdubbelt elke twee jaar
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6Portfolio Energietransitie  Voortgang op innovatie

Nederland in 2050 aardgasvrij

42.000 km gasleiding vrij



Grote systeembalans
-uitdagingen

42.000 km gasleiding 
ongebruikt in 2050

Infrastructuuruitbreiding 
voor paar uur per jaar 

waterval aan piekstroom

Get it?



Grote systeembalans

-uitdagingen

42.000 km gasleiding 

ongebruikt in 2050

Infrastructuuruitbreid

ing voor paar uur per 

jaar 

waterval aan 

piekstroom

Get it?

Lochem
Distributie van waterstof door 
bestaand gasnet om woningen 
te verwarmen met 100% 
waterstof.

Waterstof naar de klant

Oosterwolde
Waterstofproductie bij 
zonnepark om het 
elektriciteitsnet kan ontlasten.



Oosterwolde: installatie in 2021 operationeel

Foto: Groenleven

• Groenleven 

• Ecomunitypark

• Holthausen Energy Points

• Gemeente Ooststellingwerf

• New Energy Coalition

• Alliander



Demohuis H2

 We bouwen met KIWA een woning na 
met twee gestapelde portocabins. 

 Opleiden van monteurs en installateurs 
 Én bewoners van de pilot in Lochem, 

kunnen daar kijken welke aanpassingen 
nodig zijn in een woning.

Lochem: veiligheid & hergebruik gasnetten



Prijsdaling elektrolyse voor 
systeemintegratie E – H2

Veiligheid in huis

Stimulering waterstof voor 
slecht isoleerbare woningen

Waterstofketen met 
aanbieders, vragers en spelregels

Wat er nodig is om waterstof naar de klant te brengen
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