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Verandering aardgaskwaliteit:  
Bent u er klaar voor? Het Uur U nadert. 
 
“Het is zaak voor de bedrijven om zich aan te 
passen aan de nieuwe gassamenstelling”, was 
de mededeling van minister Kamp van Economi-
sche Zaken in zijn brief van september 2013 aan 
de Tweede Kamer. Daarmee doelde hij op het 
aanstaande einde van de transitietermijn, waar-
binnen aangeslotenen op het H-gas zich moeten 
aanpassen aan het nieuwe aardgas. 
 
Veranderende kwaliteit aardgas 
1 oktober 2014 is het zover. Vanaf dat moment 
gaat de wijziging van de aardgassamenstelling 
in. Dat betekent dat we te maken krijgen met 
een wijzigende samenstelling, calorische 
waarde en met van moment tot moment wisse-
lende kwaliteit. Met name deze ‘sprongen’ vor-
men, naast de wijziging in de samenstelling, 
voor de installaties en apparatuur op Chemelot 
een essentieel aandachtspunt. 
De meeste site-users hebben al een onderzoek 
uitgevoerd naar de noodzakelijke aanpassingen. 
Dit heeft voor een aantal installaties geresul-
teerd in modificaties door het plaatsen van bij-
voorbeeld een Cari- of Wobbe-meter. Bij een en-
kele installatie zijn de ingrepen forser. 
 
Ontwikkelingen in het gasnet 
In Nederland zijn we sinds de vondst van aard-
gas bij Slochteren in 1959 gewend aan het ge-
bruik van aardgas met een zeer constante kwali-
teit en samenstelling. Dit gas heeft een relatief 
hoog stikstofgehalte en daarmee een lagere ca-
lorische waarde, het G-gas. Later werden klei-
nere aardgasvelden ontdekt, die gas met een 
hogere verbrandingswaarde bleken te bevatten: 
het zogenaamde hoogcalorisch gas (H-gas). 
 
Als gevolg van de afname van de productie van 
H-gas uit de kleine gasvelden zal er in toene-
mende mate buitenlands H-gas worden geïm-
porteerd op het hoogcalorische gasnet. Deze 
mogelijkheid is vergroot door de terminal voor 

vloeibaar aardgas (LNG) die sinds 2011 operati-
oneel is: de Gate terminal. In de vorm van LNG 
kan gas uit andere landen naar Nederland ko-
men. Verder zal er ook meer groen gas worden 
ingevoed en worden de mogelijkheden van Po-
wer to Gas (P2G) verder verkend. 
 
Op Chemelot passen we zowel het G-gas als 
het H-gas toe. De aanstaande wijzigingen zijn 
van toepassing op het H-gas. Op termijn, mede 
afhankelijk van de ontwikkelingen in Groningen, 
zullen ook wijzigingen in het G-gas worden door-
gevoerd. 
 
Toestellen en installaties geschikt maken 
Het is dus van belang dat alle op H-gas aange-
sloten toestellen en installaties geschikt zijn ge-
maakt om het nieuwe aardgas te kunnen ac-
commoderen. Niet alleen de feedstock installa-
ties, gasturbines of de grote verbrandingsinstal-
laties, maar ook aardgasgestookte cv-ketels en 
andere kleine verbrandingstoestellen moeten op 
geschiktheid getoetst worden.  
 
Willen we op Chemelot het nieuwe aardgas 
vanaf oktober 2014 op een veilige en verant-
woorde wijze kunnen gebruiken en is uw instal-
latie nog niet getoetst of aangepast, dan is het 
van belang hieraan prioriteit te geven.  
Haast is geboden, want het Uur U nadert! 
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Voor meer informatie: Toine Foppele, product 
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