DUURZAAM GAS

Collectieve oplossing | Hoge temperatuur | Isoleren wenselijk

Wat zijn alternatieve gassen?

Waterstof

Betrouwbare

De meest voor de hand liggende gassen, die gebruikt kunnen

Waterstof is een kleurloos en geurloos gas. Het is licht ontvlambaar.

informatiebronnen

worden als alternatief voor aardgas, zijn biogas, groengas en

Bruikbare waterstof komt niet uit de natuur maar wordt door

Actuele informatie over aardgasvrij

waterstof.

mensen gemaakt. Met behulp van elektriciteit wordt water

wonen vindt u op:

omgezet in waterstof en zuurstof.

www.milieucentraal.nl/energie-

De productie van groene (duurzame) waterstof is nog niet erg

besparen/duurzaam-verwarmen-

Biogas

efﬁciënt. Het vraagt veel elektriciteit, wat het vooralsnog duur

en-koelen

Biogas is een gas dat ontstaat door biologische afbraakprocessen.

maakt. Grijze waterstof wordt al gemaakt, maar is niet duurzaam.

Uit plantenresten en/of mest kan op een efﬁciënte manier in

Op dit moment wordt waterstof vooral gebruikt voor de productie

Informatie over biogas vindt u op:

gesloten vergistings- of vergassingstanks gas worden geproduceerd.

van hoge temperatuur warmte voor de industrie. Dit is nog vaak

www.milieucentraal.nl/klimaat-

Dat kan op kleine en op grote schaal. In Noordoost Twente

grijze waterstof.

en-aarde/energiebronnen/
biomassa/biogas

vergisten verschillende melkveehouders al koeienmest tot biogas.
In Noord-Deurningen wordt onderzocht of het biogas direct

Ontwikkeling

gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen. Vanwege

De technieken voor het winnen en toepassen van de alternatieve

Informatie over groengas vindt

de biologische oorsprong is biogas een hernieuwbare, duurzame

gassen zijn nog in ontwikkeling en kunnen dus nog niet direct

u op: www.milieucentraal.nl/

energiebron.

worden gebruikt. De alternatieve gassen zijn mogelijk ook nodig

klimaat-en-aarde/energiebronnen/

Biogas is anders van samenstelling dan aardgas. Als biogas als

als transportbrandstoffen, waardoor het onzeker is of ze in

groen-gas

energiebron wordt gekozen zijn aanpassingen aan verwarmings-

voldoende mate beschikbaar zullen worden voor woningen.

ketel en gasfornuis noodzakelijk in de huizen waar het biogas

Informatie over waterstof vindt u op:

wordt gebruikt.

www.milieucentraal.nl/klimaat -enaarde/energiebronnen/waterstof

Groengas
Groengas wordt geproduceerd door opwerking van biogas.

Voor tips over energiezuinig(er)

Opwerken betekent dat verontreinigingen uit het biogas

wonen, een stappenplan, subsidie-

worden gehaald en dat het wordt samengedrukt. Het gas dat
zo ontstaat, heeft dan dezelfde eigenschappen als aardgas.

check, online maatwerkadvies of

CO2

het aanvragen van een energie-

Het kan worden ingevoed in het aardgasnet.

coach aan huis kunt u terecht bij

In Noordoost Twente wordt gewerkt aan een de oprichting van

het digitale energieloket van de

een groengasbedrijf, dat biogas uit kleine boerderijvergisters

gemeenten Dinkelland, Losser,

verwerkt tot groengas. Dit vergroot de kans dat het in de toekomst

Oldenzaal en Tubbergen:
www.duurzaambouwloket.nl/

beschikbaar is voor woningen.
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