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Voorwoord 

Voor mij is een tijdperk afgesloten met het schrijven van deze afstudeerscriptie.  

 

Toen ik na de HTS in de installatiebranche ging werken ontstond de behoefte om naast mijn 

werk een verdiepende studie te gaan doen, waarvoor ik uitkwam bij de Masteropleiding 

Building Services aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het bleek een goede keuze en 

ik ondervind dagelijks in de praktijk de behoefte die er is aan kennis welke bij deze opleiding 

aan bod komt. Van ontwerpen tot simuleren, van gebouwveiligheid tot duurzaamheid en 

energiezuinigheid, vele onderwerpen met betrekking tot technologie in gebouwen zijn 

onderdeel van deze opleiding. Dit afstudeerproject over rendementsverbetering van een 

warmte- koude opwek en opslag systeem is voor mij een mooie afsluiting van de opleiding en 

sluit goed aan bij mijn werkzaamheden bij Unica Ecopower B.V., een exploitant van duurzame 

energiesystemen. 

 

Het onderwerp waarover deze afstudeerscriptie gaat is ingegeven vanuit mijn interesse voor 

(energie)technologie en mijn motivatie om een bijdrage te leveren aan een duurzame en (ook 

op langer termijn) leefbare aarde. Decennia lang is gedacht dat de aardgasbel die zich onder 

ons bevindt de manier was om Nederland van warmte te voorzien en de economie draaiende 

te houden. Inmiddels is duidelijk dat dit niet de aardgasbel is, maar het grondwater dat in het 

overgrote deel van Nederland toegankelijk en bruikbaar is. Doordat gebouwen een steeds 

lagere warmtebehoefte hebben kan met behulp van een warmtepomp (een ‘omgekeerde 

koelkast’) warmte geproduceerd worden op een relatief laag temperatuurniveau wat bruikbaar 

is voor het verwarmen van gebouwen. De temperatuur van het grondwater leent zich 

bovendien direct voor het koelen van gebouwen, waarvoor slechts water omhoog gepompt 

hoeft te worden. Hierdoor ontstaat een zogenoemd warmte- koude opslag systeem, welke in 

Nederland op steeds grotere schaal wordt toegepast. Reductie van de energierekening en 

CO2 uitstoot van meer dan 50% zou mogelijk moeten zijn. De theorie is eenvoudig, de praktijk 

is zoals gewoonlijk altijd weerbarstiger. Deze scriptie handelt over de praktijkproblematiek 

rondom inefficiënte systemen en levert door middel van het opzetten en optimaliseren van 

een simulatiemodel inzicht in oplossingen hiervoor. 

 

Mijn voorwoord sluit ik graag af met een dankwoord. De totstandkoming van dit rapport als 

voltooiing van mijn Masteropleiding Building Services was onmogelijk geweest zonder de 

ondersteuning van de bedrijven waar ik heb gewerkt tijdens mijn deeltijdstudie. Deze 

bedrijven zijn: Strukton Worksphere, Klimaatenergie Nederland en de Unica Groep. 

Belangrijker zijn echter de mensen die mij begeleid, geadviseerd en gesteund hebben. Hierbij 

beginnend bij mijn afstudeercommissie, bestaande uit Jos van Schijndel (TU/e), Jan-Maarten 

Elias (Unica) en Henk Schellen (TU/e). Ook naast hen alle docenten, collega’s en vakgenoten 

die altijd klaar stonden voor een vraag of gesprek. Tot slot heb ik deze studie slechts kunnen 

afronden door ondersteuning van veel personen in mijn privé- omgeving maar vooral met de 

motivatie en het geduld van mijn vrouw Bethine. Heel veel dank hiervoor. 

 

Ede, mei 2013 

Klaasjan van der Maas 
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Samenvatting 

De noodzaak voor het reduceren van de CO2- uitstoot, afspraken in Europees en nationaal 

verband hierover en een stijging van de energieprijs in de laatste decennia, zorgen in 

Nederland voor steeds duurzamere en energiezuinigere gebouwen in Nederland. Duurzame 

gebouwen worden tegenwoordig bijna standaard uitgerust met een warmte- en koude opwek 

en opslag systeem (‘WKO-systeem) om het gebouw te verwarmen en te koelen, om bij te 

dragen aan reductie van de CO2- uitstoot. Uit praktijkonderzoek blijkt echter dat in 70% van de 

gevallen het beoogde rendement en de hieraan gekoppelde reductie van CO2- uitstoot niet 

worden gehaald. Overigens geldt ook voor veel gebouwen zonder WKO-systeem dat de 

installaties voor koelen en verwarmen niet efficiënt werken. Besparingen van 10-30% zijn 

vaak mogelijk. 

 

Deze studie gaat over rendementsverbetering van WKO-systemen. Het doel van deze studie 

is om na te gaan welk systeemrendement maximaal haalbaar is voor een dergelijk WKO-

systeem en welke factoren hierop van invloed zijn en wat deze invloed is. In de praktijk is dit 

bij deskundigen globaal bekend, maar er is behoefte om dit te kwantificeren. Met het 

systeemrendement wordt de verhouding bedoeld tussen de nuttig geleverde energie (warmte 

en koude) en de toegevoerde energie (elektriciteit en/of gas), beschouwd over een periode 

van een jaar. Er wordt in dit verband ook wel gesproken over de ‘APF’ (Annual Performance 

Factor). De studie is uitgevoerd in samenspraak met een exploitant van WKO-systemen, 

Unica Ecopower B.V. Voor zowel het algemeen belang als voor de exploitant is het van 

belang om te weten wat het verbeterpotentieel is ten aanzien van het rendement van WKO-

systemen en hoe dit gerealiseerd kan worden. 

 

Het kwantificeren van deze invloed is gedaan aan de hand van een simulatiemodel, dat in het 

kader van deze studie is ontwikkeld. Daarnaast is er een praktijkcase gekozen, waarvan 

meetdata beschikbaar was, zodat het simulatiemodel getoetst kon worden en tegelijk voor 

deze praktijkcase het verbeterpotentieel inzichtelijk werd. De praktijkcase bestaat uit een 

bronsysteem, warmtepomp, elektrische piekketel, een droge koeler en transportpompen (dus 

alleen elektriciteitsgebruikers, geen gas). Na analyse van de praktijkcase is de conclusie: 

hoewel het systeem met systeemrendement van 5,5 [-] in 2011 een bovengemiddeld 

rendement heeft, is geconstateerd dat het systeem thermisch uit balans is geraakt en de 

vergunde waterhoeveelheden zijn overschreden. Het elektriciteitsverbruik van de bron- en 

transportpompen is met een aandeel van 38% in het totaal verbruik hoog en ook het verbruik 

van de elektrische piekketel met een aandeel van 8% in het totaal is hoog te noemen. In deze 

onderdelen van de installatie is dan ook gezocht naar optimalisatie. 

 

Het simulatiemodel is quasi- stationair opgezet, dat wil zeggen dat per gekozen tijdstap er 

wordt uitgaan van een stationaire situatie. Door de tijdstappen kleiner te kiezen kan een 

nauwkeurig beeld worden verkregen hoe de installatie zich gedraagt in de tijd. Met behulp van 

het simulatiemodel kan met een gegeven warmte- en koudebehoefte de benodigde primaire 

energie worden berekend en hiermee ook het systeemrendement. Het model is in eerste 

instantie opgezet zonder de regeling van de componenten, maar met instelbare fracties 

waarmee de verschillende componenten kunnen worden ingezet. Op deze manier kan iedere 

denkbare bedrijfsvoering worden doorgerekend. Op basis van gemeten energiehoeveelheden 

op maand- dag- en uurbasis is het model geverifieerd. Hieruit kwamen afwijkingen naar voren 

tussen de gemeten en berekende systeemrendementen van respectievelijk 10,5% bij 

maandwaarden, 1,9% bij dagwaarden en 3,4% bij uurwaarden. Afwijkingen tussen gemeten 

en berekende waarden worden vooral veroorzaakt door onnauwkeurigheid van de 
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temperatuur- en volumestroommeters in de installatie. De conclusie naar aanleiding van de 

modelverificatie is dat dit model voor de exploitant nauwkeurig genoeg is en dus bruikbaar 

voor het doorrekenen van optimalisaties in de installatie. 

 

De eerste stap in het optimaliseren van de installatie is het toevoegen van de regeling zoals 

deze in de praktijk functioneert. De regeling zorgt ervoor dat de meest efficiënte opwekkers 

worden ingezet op basis van de gegeven warmte- en koudebehoefte. Vervolgens is een 

gevoeligheidsstudie uitgevoerd naar drie optimalisatieparameters en drie inputvariabelen. Uit 

de gevoeligheidsstudie blijkt dat vooral het inschakelen van de WKO op basis van 

buitentemperatuur en het verhogen van het temperatuurverschil over de bronnen parameters 

zijn waarmee het systeemrendement verhoogd kan worden. Ten aanzien van de onderzochte 

praktijkcase wordt dan ook aanbevolen om de geoptimaliseerde instellingen door te voeren 

voor zover dit nog niets is gebeurd. 

 

Het berekende, maximaal haalbare, jaarlijkse systeemrendement (APF) voor deze installatie 

is, uitgaande van de huidige systeemopzet, met de gegeven inputvariabelen en de optimale 

instellingen, berekend op een waarde van 5,9 [-] . De bijbehorende jaarlijkse CO2- uitstoot 

bedraagt in dat geval 141,8 [ton/jaar] en de energiewinst van de exploitant komt dan uit op  

48 k€ per jaar (prijspeil 2012). Dit maximaal haalbare systeemrendement is een verbetering 

van 16,0% ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten en 19,6% ten opzichte van het huidige 

systeemrendement (gemeten in 2012). Zonder de randvoorwaarde ‘thermische bodembalans’ 

zou een jaarlijks systeemrendement haalbaar zijn van 7,0 [-], maar hierdoor zou er een 

jaarlijks warmteoverschot ontstaan in de bodem. Op langer termijn zou hiermee ook de 

werking en het rendement van de WKO installatie negatief worden beïnvloed. 

 

Naar aanleiding van deze studie wordt in het algemeen aanbevolen om WKO-systemen op 

uniforme wijze te monitoren en de gegevens (al dan niet geanonimiseerd) vast te leggen in 

een centrale database, zodat het mogelijk wordt systemen met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast kan het simulatiemodel dat is opgezet op een aantal punten nog worden uitgebreid 

en verbeterd. Aanbevolen wordt om het simulatiemodel verder te ontwikkelen, waaronder het 

toevoegen van een grafische interface waardoor het toegankelijker en bruikbaarder is in de 

praktijk.  
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Summary 

The need to reduce CO2 emissions, appointments at European and national level on this and 

increasing energy prices in recent decades, caused for more sustainable and energy efficient 

buildings in the Netherlands. Sustainable buildings are now almost standard equipped with 

heat and cold generation and aquifer storage energy system (ATES), a system for heating 

and cooling to contribute to reducing CO2 emissions. Nevertheless field trials show that the 

targeted system efficiency and the associated reduction of CO2 emissions is not achieved in 

70% of cases. There are also many buildings without thermal storage systems for cooling and 

heating which are not working efficiently. Savings of 10-30% are often possible. 

 

This study is about improving the efficiency of aquifer thermal energy storage systems. The 

purpose of this study is to determine which system efficiency is maximum feasible for such a 

thermal storage system and the factors that affect it. In practice, this is known to those skilled 

in overall, but there is a need to quantify them. The system efficiency is defined as the ratio 

between the useful energy supplied (heat and cold) and the supplied energy (electricity and / 

or gas), considered over a period of one year. In this context it is also referred as the "APF" 

(Annual Performance Factor). The study was conducted in conjunction with an operator of 

aquifer thermal energy storage systems, Unica Ecopower BV. For both the public interest and 

for the operator, it is important to know what the potential is for improvement with regard to 

the efficiency of aquifer thermal energy storage systems and how this can be realized. 

 

The quantification of this influence is made on the basis of a simulation model, that in the 

context of this study has been developed. In addition, a case study is chosen, which 

measured data was available, so that the simulation model could be tested and the 

improvement potential for this case study becomes clear. The case study consists of a source 

system, heat pump, electric peak boiler, a dry cooler and pumps (this components uses only 

electricity, no gas). After analyzing the case study the conclusion is: although the system with 

system efficiency of 5.5 [-] in 2011, has an above average value, it was found that the thermal 

system has become thermal imbalanced and licensed water quantities are exceeded. The 

power consumption of the source and pumps, with a share of 38% in total consumption and 

high consumption of electrical peak boiler with a share of 8% in total can be called high. In 

these parts of the plant is, optimization can be looked for. 

 

The simulation model is set up quasi-stationary, which means that the calculation in each 

selected time step is based on a steady state situation. By choosing smaller time steps, an 

accurate image can be obtained how the system behaves in the time. Using the simulation 

model, the primary energy is calculated with a given heating and cooling demand and thus 

also the system efficiency. The model is initially set up without the control of the components, 

but with adjustable fractions by which the various components can be used. In this way, every 

conceivable operation can be calculated. Based on measured energy quantities on month-day 

and hourly basis the model is verified. It came forward that deviations existed between the 

measured and calculated system returns of has been 10.5% at month values, 1.9% and 3.4% 

for hourly daily values. Deviations between measured and calculated values are mainly 

caused by inaccuracy of the temperature and volume flow meters in the system. The 

conclusion following the model verification is that this model is precise enough for the operator 

and thus useful for the computation of optimizations in the system. 
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The first step in optimizing the installation is to add a controlling system as it functions in 

practice. The controlling system ensures that the most efficient generators are used based on 

the given heat and cooling needs. Then a sensitivity study follows on three optimization 

parameters and three input variables. The sensitivity study shows that in particular the 

activation of the thermal storage, on the basis of outdoor temperature and the increase of the 

temperature difference on the sources of parameters used to represent the system efficiency, 

can be increased. 

 

The calculated maximum annual performance factor (APF) for the installation, based on the 

current system design, with the given input variables and the optimum settings, is calculated 

on a value of 5.93 [-]. The corresponding annual CO2 emissions in this case is 141,800 [kg / 

year] and the profit of the operator comes out at € 48,099 per year (2012 prices). This 

maximum achievable system efficiency is an improvement of 16.0% compared to the design 

principles, and 19.6% with respect to the current system efficiency (measured in 2012). 

Without constraint 'thermal balance', an annual performance factor of 7.04 [-] would be 

feasible, but this would result in an annual excess heat created in the soil. On the longer term, 

it also involves the operation and efficiency of the thermal storage system, which may be 

affected negatively. 

 

Following this study, it is recommended to monitor thermal storage systems in a uniform 

manner and the data (whether or not anonymous) captured in a central database, making it 

possible to compare systems with each other. The simulation model can be expanded and 

improved. As a further development, it is recommended to add a graphical interface, making it 

more accessible and usable in practice. Regarding the case study examined, it is 

recommended to optimize settings of the system in practice, to the extent not already done. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Opkomende economieën en wereldwijd een steeds hogere levensstandaard zorgen mondiaal 

voor een stijgende vraag naar energie. Omdat het overgrote deel van de energie wordt 

geproduceerd uit fossiele brandstoffen stijgt ook de concentratie CO2 in de atmosfeer (zie 

figuur 1.1 en 1.2). Toenemende zorgen over de invloed hiervan op het mondiale klimaat en 

hiermee de negatieve invloed op samenlevingen, hebben geleid tot internationale afspraken 

over het beperken hiervan. Doordat ook de voorraad fossiele energiebronnen eindig is en de 

prijs van fossiele energie steeds verder stijgt zal er meer en meer gezocht moeten worden 

naar alternatieve energiebronnen. Kernenergie, al dan niet als tijdelijke oplossing, wordt door 

veel overheden ook niet (meer) gezien als alternatief en oplossing voor het energie- en 

klimaatprobleem. Deze problematiek, die steeds urgenter wordt, vormt het breder kader van 

deze studie. 

 

  
Figuur 1.1 wereldwijd energiegebruik (1Mtoe≈42GJ) in   Figuur 2.1 CO2 concentratie in de atmosfeer in 

de laatste decennia  (EIA, 2012)     de laatste decennia (NOAA, 2011)  

 

Ook in Nederland wordt gesproken over en gewerkt aan de zogenoemde energietransitie: een 

sterke reductie van het energiegebruik en de overschakeling van fossiel naar duurzaam. De 

Europese (en Nederlandse) doelstelling hierbij is om in 2020 een reductie van de CO2-uitstoot 

van 20% ten opzichte van het verbruik in 1990 te bereiken (Rijksoverheid, 2011). Daarnaast 

moet in 2020 16% van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komen en in 2050 zelfs 

100% (Rijksoverheid, 2013). In 2011 bedroeg het aandeel duurzaam opgewekte energie 4,3% 

(CBS, 2013).  

 

Om de besparingsdoelstellingen te halen wordt ingezet op een mix van maatregelen in 

verschillende sectoren. Met een aandeel van 30% in het totale energiegebruik is de 

gebouwde omgeving een belangrijk aandachtsgebied. Daarbij wordt onder andere ingezet op 

de toepassing van warmte-koude opslag (WKO) systemen in combinatie met warmtepompen. 

Deze systemen hebben in Nederland een besparingspotentieel van circa 4 PJ, wat 

overeenkomt met 1% van het totale energiegebruik in Nederland (Menkveld, 2007). Dit is 

alleen haalbaar als de WKO systemen ook daadwerkelijk het beoogde rendement hebben en 

daarmee de energiebesparing realiseren. 
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1.2 Aanleiding en doelstelling 

In de laatste 20 jaar is het aantal open WKO systemen in combinatie met warmtepompen in 

Nederland behoorlijk gegroeid; van 10 systemen in 1990 naar circa 1.350 in 2011 (zie figuur 

1.3). De verwachting is dat de groei doorzet naar mogelijk meer dan 5.000 systemen in 2020, 

wat overigens zeer afhankelijk is van de nabije ontwikkelingen in de bouwsector die anno 

2013 zeer onvoorspelbaar zijn. Voor de verdere groei van het aantal WKO systemen en 

hiermee het behalen van de nationale besparingsdoelstellingen, is het van groot belang dat 

de bestaande en nog te realiseren systemen het beoogde rendement halen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.3 aantal open WKO systemen in Nederland (NRC, 2011) 

 

In theorie is WKO in combinatie met een warmtepomp een efficiënte techniek om gebouwen 

mee te verwarmen en te koelen. In de praktijk blijkt echter dat veel gerealiseerde WKO 

systemen het beoogde rendement niet halen en ook nog eens een thermische onbalans in de 

bodem veroorzaken. Gemiddeld renderen de WKO systemen 40% minder dan theoretisch 

was berekend (Bloemendal, 2011). Daarnaast heeft circa 80% van de gerealiseerde 

systemen een onbalans van meer dan 10% en in circa 70% van de gevallen is er een 

onbalans van meer dan 15% (Koenders, 2007). Deze problematiek is de aanleiding voor dit 

afstudeerproject. 

 

De oorzaken van deze praktijkproblemen zijn in 2011 onderzocht en blijken op verschillende 

terreinen te liggen (de Wit, 2011). In dit onderzoek, wat is gebaseerd op literatuur en 

interviews met deskundigen, zijn de oorzaken als volgt samengevat: ‘gebrek aan kennis, 

afstemming en continuïteit'. De oplossing van het praktijkprobleem is hiermee in feite 

aangedragen. De doelstelling van deze studie is dan ook: het leveren van een bijdrage aan 

het oplossen van de genoemde praktijkproblemen in het algemeen en specifiek voor het 

verbeteren van de prestatie van een bestaand project.  

1.3 Achtergrond 

Voordat verder wordt ingegaan op de probleemstelling en methode voor dit afstudeerproject is 

het van belang de werking van een open WKO systeem in combinatie met een warmtepomp 

te begrijpen. In deze paragraaf wordt volstaan met een globale omschrijving, voor uitgebreide 

informatie hierover is voldoende informatie beschikbaar. 

10 systemen 200 systemen 1350 systemen 

1990 2000 2011 
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1.3.1 Werking van een WKO systeem 

Een WKO systeem in combinatie met een warmtepomp wordt toegepast om gebouwen 

efficiënt en duurzaam te verwarmen en te koelen. De bodem (of het grondwater) wordt 

gebruikt om het overschot aan warmte in gebouwen in de zomer op te slaan en dit weer te 

gebruiken in de winter, waardoor minder primaire energie nodig is. Afhankelijk van de locatie 

in Nederland gebeurt dit op een diepte van 50-200 m in een zogenoemd watervoerend pakket 

(aquifer). 

 

De temperatuur van het grondwater op deze diepte heeft in een natuurlijke situatie een 

redelijk constante temperatuur van circa 12 °C. Het grondwater wordt in de zomersituatie 

omhoog gepompt en gebruikt om de gebouwen te koelen. Het water wordt met een 

temperatuur van maximaal 25 °C (wettelijk maximum) weer in de bodem geïnjecteerd, maar in 

de praktijk is een temperatuur van 16-20 °C gangbaar. Hierdoor ontstaat gedurende het 

zomerseizoen een warme ‘bel’ in de bodem van circa 16 °C. Dit water wordt in de 

wintersituatie weer omhoog gepompt en door een warmtepomp afgekoeld tot circa 6 °C en 

wordt op een andere plaats in de bodem geïnjecteerd, waardoor gedurende het winterseizoen 

een koude ‘bel’ van circa 8 °C ontstaat (zie figuur 1.4 voor een schematische weergave). Het 

op temperatuur brengen van de bronnen wordt ook wel 'inslingeren' genoemd. Een zo groot 

mogelijk temperatuurverschil tussen de warme- en koude bron is van positieve invloed op het 

rendement. Bij een groot temperatuurverschil hoeft minder water te worden verpompt om 

dezelfde hoeveelheid energie aan het grondwater toe te voegen of te onttrekken. 

 

 
Figuur 1.4 schematisch weergave van de werking van een WKO systeem bij koelen (links) en verwarmen (rechts) 

1.3.2 Complexiteit van een WKO systeem 

Een WKO-systeem of -installatie is een veelgebruikte term voor een installatie die te verdelen 

is in twee deelsystemen: de bodemopslag en omzetting (opwekinstallatie). Daarnaast is er 

een sterke relatie met een derde deelsysteem, namelijk de binnen- installatie. De drie 

deelsystemen dienen in ontwerp en gebruik op elkaar afgestemd te zijn, wat betreft 

temperaturen, debieten en gevraagde vermogens. 

 

De werking van het systeem is complex doordat de drie deelsystemen verschillende 

'belangen' kunnen hebben en op een andere tijdschaal worden beoordeeld en gestuurd. Het 

derde deelsysteem, de binnen- of afgifte- installatie heeft als doel om continue een optimaal 

comfort te realiseren. Ofwel: de juiste hoeveelheid energie op het juiste moment op de juiste 

plek. Het tweede deelsysteem, de opwekinstallatie, moet de benodigde energie op het goede 

temperatuurniveau leveren, met zo min mogelijk gebruik van primaire energie. Bij de 

opwekinstallatie worden ook de pompen gerekend die nodig zijn om de energie met behulp 

van het medium water te transporteren naar het afgiftesysteem. Het rendement van de 
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opwekinstallatie is hierbij ook afhankelijk van het functioneren van de binnen- installatie, hier 

ligt een sterke relatie. De efficiëntie van de opwekking dient beschouwd te worden over een 

periode van een jaar, omdat dan een betrouwbaar beeld ontstaat in verband met de 

wisselende warmte- en koudebehoefte van het gebouw gedurende het jaar. Het eerste 

deelsysteem, de bodemopslag, speelt een belangrijke rol in het efficiënt laten functioneren 

van de opwekinstallatie. De (wettelijke) eis die echter geldt voor de bodemopslag is dat het 

systeem over een periode van 5 jaar thermisch in balans is. 

 

De samenhang tussen de deelsystemen is schematisch weergegeven in figuur 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.5 schematisch weergave van de complexiteit van een WKO systeem 

1.3.3 Rendement van een WKO-systeem 

Het rendement van elk willekeurig systeem is gedefinieerd als de verhouding tussen output en 

input. De gekozen systeemgrens en de beschouwde tijdsperiode is daarbij bepalend voor het 

vaststellen van de hoeveelheid in- en uitgaande energie van het systeem en hiermee het 

rendement. 

 

In deze studie wordt het rendement van WKO-systemen beschouwd over het geheel van de 

deelsystemen opwekking en bodemopslag. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat ook de 

regeneratievoorziening een onderdeel is van het WKO-systeem, omdat dit kan worden 

ingezet om de bodem kunstmatig in balans te houden. Wanneer in deze studie gesproken 

wordt over het eigenlijke opslag systeem, wordt dit aangeduid met bodemopslag. 
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(O) 

  BODEMOPSLAG 
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Figuur 1.6 schematische weergave van een WKO-systeem met hierin aangegeven de systeemgrenzen van de 

deelsystemen 

 

In de literatuur wordt op verschillende manieren over het rendement van WKO-systemen 

gesproken. Voor deze studie zijn de meest relevante: 

1. Coëfficiënt of Performance (COP): de verhouding tussen output (nuttige geproduceerde 

warmte of koude) en input (elektriciteit) van bijvoorbeeld een component van de 

installatie, zoals een warmtepomp of koelmachine, op basis van gemeten waarden in een 

testomgeving. De COP zoals opgegeven door de fabrikant, is een theoretische waarde 

onder gestandaardiseerde (ideale) omstandigheden. De COP in de praktijk kan hiervan 

sterk afwijken. 

2. Seasonal Performance Factor (SPF): de verhouding tussen output en input van een 

energiesysteem op basis van gemeten waarden gedurende een seizoen of een gekozen 

periode. Hierdoor ontstaat een uitgemiddelde waarde van het COP waardoor er een beter 

beeld gekregen kan worden van de gemiddelde prestatie.  

3. Annual Performance Factor (APF): dit is hetzelfde als de SPF- waarde, maar dan 

beschouwd over een periode van een heel jaar. Aangezien het momentane rendement 

van een WKO-systeem sterk afhankelijk is van de jaarlijkse cyclus van het buitenklimaat 

(temperatuur en relatieve vochtigheid) levert deze waarde de meest waardevolle 

informatie op. 

 

Naast het uitdrukken van het rendement in een absoluut getal, wordt bij de beschouwing van 

het rendement van WKO-systemen vaak een energiebesparingspercentage genoemd. Dit is 

dan de besparing ten opzichte van het energiegebruik van een conventioneel systeem: 

verwarming door middel van een gasketel en koeling door middel van een elektrisch 

aangedreven koelmachine. Voor verwarming wordt in de literatuur uitgegaan van een 

energiebesparing van 40% en bij koude- levering een besparing van 50 tot 75% (Molenaar, 
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2011). Voor het rendement van WKO-systemen, uitgedrukt in SPF, zijn verschillen 

aangetoond in theoretisch rendement en het rendement in de praktijk op basis van metingen. 

In tabel 1.1 is hiervan een overzicht gegeven. 

 

Tabel 1.1 theoretisch en werkelijk rendement van WKO-systemen 

Systeem SPF 

theoretisch 

 SPF 

praktijk 

 Afwijking 

WKO met WP 

verwarmen 

3,6 (NEN 7120, 2011) 2,9-4,8 (NAM, 2010) -19% tot 

+33% 

WKO met WP 

koelen 

6,0 (NEN 7120, 2011) 4,7-7,8 (NAM, 2010) -22% tot 

+30% 

WKO 

koelen 

12 (NEN 7120, 2011) 40-50 (Koenders, 2007) +233% tot 

+317% 

 

Uit de tabel blijkt dat er in de praktijk systemen zijn die slechter en beter presteren. Op basis 

van deze gegevens kan dan ook niet geconcludeerd worden dat WKO-systemen in de praktijk 

altijd slechter presteren, hoewel onderzoeken van Koenders en Bloemendal (zie paragraaf 

1.2) tot de conclusie komen dat de systemen gemiddeld 40% slechter presteren dan beoogd. 

Tabel 1.1 geeft alleen indicatief aan welke SPF verwacht kan worden voor de drie 

verschillende systemen. 

1.3.4 Regeneratie van een WKO-systeem 

Bij toepassing van open WKO systemen is een thermische balans vereist in de bodem; dit is 

vastgelegd in een vergunning die na een aanvraagprocedure wordt afgegeven door de 

Provincie als aan de voorwaarden is voldaan. In verband met de vereiste thermische balans is 

het een voorwaarde dat het gebouw op jaarbasis ongeveer evenveel verwarming als koeling 

afneemt. Als dit te ver uit elkaar ligt zal het WKO-systeem een voorziening moeten hebben 

waarmee de bodem kunstmatig in balans kan worden gebracht. Het in balans brengen van de 

bodem wordt regeneratie genoemd. Bij toepassing van WKO dient daarom in het 

gebouwontwerp gestreefd te worden naar ongeveer gelijke warmte- en koudevraag van het 

gebouw. Ook het gebruik van het gebouw is van grote invloed op de warmte- en koude- 

vraag. Een zorgcentrum of onderwijsgebouw heeft, als gevolg van een ander gebouwgebruik, 

een ander vraagprofiel dan een kantoorgebouw of ziekenhuis. 

 

Installaties met WKO zijn vaak voorzien van een zogenoemde regeneratievoorziening omdat 

de warmte en koude vraag van het gebouw vaak uit elkaar ligt, maar ook (steeds vaker) om 

de robuustheid van de installatie te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld bij wijziging van functie 

of gebruik van het gebouw. Deze regeneratievoorziening kan de bodem in balans houden (of 

brengen) door extra warmte in de bodem te injecteren of juist te onttrekken. Ook kan de 

voorziening gebruikt worden om een groter temperatuurverschil te creëren tussen warme- en 

koude- bron, wat gunstig is voor het rendement van de opwekinstallatie. Hiervoor worden 

verschillende technieken toegepast voor warmte en/of koude- regeneratie (zie tabel 1.2). 

Omdat de warmte- en koude behoefte van het gebouw gedurende de levensduur kan 

veranderen, is een regenerator die zowel warmte als koude kan regenereren wenselijk. 

Koude regenereren is in toenemende mate belangrijk, met het oog op stijgende interne en 

externe warmtelast in gebouwen. Bovendien wordt er medio 2013 wetgeving verwacht die 

een koude- overschot in de bodem toestaat waardoor warmte regenereren niet meer vereist 

is. Vooral in de woningbouw kan dit bijdragen aan een groter draagvlak voor toepassing van 

bodemenergie. 
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Tabel 1.2 verschillende regeneratievoorzieningen 

Regeneratievoorziening toepassing COP-waarden  

Oppervlaktewater warmte en koude 100 (Molenaar, 2011) 

Droge koeler warmte en koude 22 (NEN 7120, 2011) 

Natte koeler (gesloten) koude 30 (NEN 7120, 2011) 

Natte koeler (open) koude 56 (NEN 7120, 2011) 

Asfalt collector warmte 100 (Molenaar, 2011) 

Dak collector warmte 100 (Molenaar, 2011) 

Luchtbehandelingskast warmte en koude 15 (Molenaar, 2011) 

 

In recent onderzoek is aangetoond dat toepassing van oppervlaktewater een goede keus is 

als regenerator; het is toepasbaar voor zowel warmte als koude-regeneratie en het heeft een 

hoog rendement (Molenaar, 2011). Een voorwaarde voor de toepassing van oppervlaktewater 

als regenerator is echter de aanwezigheid hiervan binnen een straal van 500 m vanaf het 

gebouw, om te grote transportverliezen te voorkomen. Dit beperkt de toepasbaarheid van 

deze techniek. 

 

Uit de tabel 1.2 blijkt dat regeneratie met behulp van een droge koeler ook - net als 

oppervlaktewater - warmte en koude kan regenereren, weliswaar met een veel lager 

rendement (COP=22). Het principe van een droge koeler is eenvoudig: water wordt door een 

lucht-water warmtewisselaar gepompt en er wordt een ventilator gebruikt om de lucht langs 

de wisselaar te leiden. De toepasbaarheid van deze techniek is vrijwel onbeperkt omdat het 

de buitenlucht als afgifte- of onttrekkingsbron gebruikt in plaats van bijvoorbeeld 

oppervlaktewater. Het is dan ook niet toevallig dat bij veel gerealiseerde projecten is gekozen 

voor een droge koeler als regeneratievoorziening. Regeneratie met luchtbehandelingskasten 

(warmte en koude, COP=15), die een onderdeel zijn van de binnen- installatie, heeft als 

voordeel dat er geen extra investering gedaan hoeft te worden in specifieke apparatuur voor 

regeneratie. De luchtbehandelingskasten dienen namelijk gelijk een ander doel waarvoor 

deze geïnstalleerd worden, namelijk het ventileren van het gebouw. 

1.4 Probleemstelling 

Zoals beschreven in paragraaf 1.2 concentreert de huidige WKO problematiek, zich rondom 

twee zaken: inefficiënte systemen en thermische onbalans in de bodem. De vraag doet zich 

voor hoe deze problematiek op te lossen voor bestaande systemen. In de huidige praktijk 

wordt er veel 'kunst- en vliegwerk' toegepast om systemen die sterk uit balans zijn of onder de 

maat presteren achteraf te corrigeren. De vraag is of dit slimmer en planmatiger kan, 

bijvoorbeeld door het in balans brengen van de warmte- en koude- vraag van het gebouw of 

het optimaal inzetten van een regeneratievoorziening, zoals bijvoorbeeld een droge koeler. 

Deze vraag leidt tot de probleemstelling van deze studie: 

 

Welk systeemrendement is maximaal haalbaar bij de exploitatie van een WKO-systeem met 

thermische bodembalans als randvoorwaarde? 

 

De deelvragen die hierbij zijn geformuleerd luidden: 

1. Welke invloed hebben verschillende beschikbare optimalisatieparameters op het 

systeemrendement? 

2. Welke invloed heeft de warmte- en koudebehoefte van het gebouw op het 

systeemrendement? 

3. Is het nodig en efficiënt om een regeneratievoorziening in te zetten? 
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4. Is financieel en energetisch rendement in strijd met elkaar? 

 

Het is onmogelijk om de probleemstelling en deelvragen in algemene zin te beantwoorden 

voor WKO-systemen omdat ieder WKO-systeem specifiek is. Ondanks gestandaardiseerde 

systemen die de afgelopen jaren steeds vaker worden toegepast dienen deze altijd te worden 

afgestemd op de specifieke gebouwsituatie waardoor ook de exacte beantwoording van de 

probleemstelling voor ieder systeem anders zal zijn. 

1.5 Methode 

Het specifieke antwoord op de probleemstelling en deelvragen zal worden gezocht aan de 

hand van een systeemanalyse van een gekozen praktijkcase in combinatie met quasi-

stationaire simulatie. Bij quasi-stationaire simulatie wordt per tijdseenheid de energie- of 

massabalans berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Matlab (versie 

2012) wat berekeningen uitvoert met behulp van matrices. De praktijkcase is gekozen uit de 

exploitatieportefeuille van Unica Ecopower. De praktijkcase wordt in verband met 

bedrijfsgevoelige informatie niet bij de projectnaam genoemd. 

 

De methode bestaat uit een aantal stappen die tijdens deze studie zijn doorlopen: 

1. Systeemanalyse en beschrijving van de praktijkcase. 

2. Beoordeling van de praktijkcase op energieprestatie en bodembalans in de 

referentiesituatie. 

3. Opzetten van een generiek simulatiemodel met behulp van Matlab, zodat de 

referentiesituatie van de praktijkcase kan worden nagebootst. 

4. Valideren van de uitkomsten van het simulatiemodel aan de hand van in-situ metingen. 

5. Optimaliseren van het simulatiemodel door het wijzigen van de beschikbare 

optimalisatieparameters die de prestatie van de praktijkcase significant beïnvloeden (zie 

tabel 1.6). 

6. Optimaliseren van de praktijkcase door het wijzigen van de optimalisatieparameters in de 

praktijk. 

 

Een belangrijk onderdeel van de methode is de wijze waarop de praktijkcase wordt 

beoordeeld en op welke wijze de prestatie van het systeem kan worden beïnvloed. Hierop 

wordt nader ingegaan in de navolgende paragrafen 1.5.1 en 1.5.2. 

1.5.1 Beoordeling van de praktijkcase 

De praktijkcase wordt beoordeeld aan de hand van Kritische Prestatie Indicators (KPI's). Voor 

het beoordelen van de KPI's is het van belang dat deze specifiek en meetbaar zijn. Daarnaast 

worden KPI's op verschillende niveaus gedefinieerd. In analogie met bedrijfskunde zijn KPI’s 

op  strategisch, tactisch en operationeel niveau gedefinieerd, omdat op verschillende niveaus 

verschillende informatie is gewenst.  

 

De KPI’s zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een exploitant van WKO systemen, maar deze 

kunnen ook gebruikt worden door eigenaren en eindgebruikers. 

 

Op strategisch niveau is informatie gewenst over de energetische en financiële prestatie van 

het systeem gedurende een jaar (of periode) en de ontwikkeling van de bodembalans, welke 

vooral op jaarbasis wordt beoordeeld (zie tabel 1.3). 

Tabel 1.3 strategische KPI’s voor beoordeling WKO systeem 
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KPI eenheid toelichting 

financiële prestatie [€/jaar] resultaat van geleverde en ingekochte energie 

energieprestatie (APF) [-] verhouding tussen energie- levering en inkoop 

CO2 reductie [%] reductie ten opzichte van conventioneel systeem 

bodembalans [%] verschil tussen W en K onttrekking 

 

Op tactisch niveau is meer en vaker informatie gewenst zodat tijdig kan worden bijgestuurd 

indien nodig. Informatie op tactisch niveau is gedefinieerd in absolute hoeveelheden (energie, 

water en in euro's) en rendementen van het systeem gedurende een seizoen (zie tabel 1.4). 

 

Tabel 1.4 tactische KPI’s voor beoordeling WKO systeem 

KPI eenheid toelichting 

energielevering warmte [GJ] gedurende een jaar of periode 

energielevering koude [GJ] gedurende een jaar of periode 

inkoop elektriciteit [GJ] gedurende een jaar of periode 

inkoop gas [GJ] gedurende een jaar of periode 

opbrengst levering [€] totaal warmte en koude 

kosten inkoop [€] totaal elektriciteit en gas 

S.P.F. - warmte [-] gedurende ‘winter’ periode (okt-mrt) 

S.P.F. - koude [-] gedurende ‘zomer’ periode (apr-sep) 

Bron laden  [GJ] gedurende een jaar of periode 

Bron ontladen [GJ] gedurende een jaar of periode 

water- onttrekking [m
3
] totaal uit W en K bron 

 

Op operationeel niveau is behoefte aan nog specifiekere informatie omdat hier ook 'aan de 

knoppen kan worden gedraaid' om de prestatie van een systeem te verbeteren (zie tabel 1.5). 

 

Tabel 1.5 operationele KPI’s voor beoordeling WKO systeem 

KPI eenheid toelichting 

aanvoertemperatuur W [°C] naar gebouw/afgiftesysteem 

retourtemperatuur W [°C] van gebouw/afgiftesysteem 

aanvoertemperatuur K [°C] naar gebouw/afgiftesysteem 

retourtemperatuur K [°C] van gebouw/afgiftesysteem 

vermogen warmte [kW] capaciteit 

vermogen koude [kW] capaciteit 

S.P.F. - warmtepomp W [-] gedurende warmtelevering 

S.P.F. - bron W levering [-] gedurende laden  

S.P.F. - bron K levering [-] gedurende ontladen 

uittredetemperatuur W [°C] gedurende laden  

intredetemperatuur W  [°C] gedurende ontladen 

uittredetemperatuur K [°C] gedurende laden  

intredetemperatuur K  [°C] gedurende ontladen 

debiet laden m3/h koude in de wko laden 

debiet ontladen m3/h koude aan de wko onttrekken 

 

De KPI’s op verschillende niveaus hebben onderling een sterke relatie. Voorbeeld: de injectie 

temperatuur in de koude- bron (een operationele KPI) in de wintersituatie is van grote invloed 

op het rendement van het WKO systeem in de zomersituatie (SPF systeem, een tactische 

KPI). Door een lage temperatuur in de koude- bron kan direct gekoeld worden met water uit 

de bron en hoeft er geen warmtepomp te worden ingezet om dit water verder af te koelen. Er 

kan dus op basis van de operationele KPI’s, als er voldoende kennis is van de werking van 

het systeem, een indicatieve uitspraak worden gedaan over tactische of strategische KPI’s. 
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1.5.2 Parameters en input die prestatie WKO beïnvloeden 

De KPI’s kunnen worden gezien als output van het WKO systeem waardoor de prestatie kan 

worden beoordeeld. Verschillende van deze KPI’s (met name de operationele KPI’s) zijn 

naast indicator tevens een parameter die door wijziging hiervan de prestatie beïnvloedt. 

Hierbij worden parameters onderscheiden die wel door een exploitant zijn te beïnvloeden, 

binnen de randvoorwaarden van comfort in het gebouwen grondwatervergunning, of juist niet, 

omdat dit buiten de invloedsfeer van de exploitant ligt (zie tabel 1.6). 

 

Tabel 1.6 parameters en input die prestatie WKO systeem beïnvloeden 

Parameters (instelbaar)  Input (niet-instelbaar) 

Aanvoertemperatuur warmte Warmtevraag 

Aanvoertemperatuur koude Koudevraag 

Regeltechnische aansturing opwekking Retourtemperatuur warmte 

Regeltechnische aansturing regeneratie Retourtemperatuur koude 

 

Naast de genoemde parameters in tabel 1.6 zijn er zijn vele andere parameters die de 

energieprestatie van het WKO-systeem beïnvloeden, zoals de selectie van verschillende 

warmte- en koude- opwekkers en de manier waarop de installatie hydraulisch in elkaar zit. 

Deze zaken worden vastgelegd gedurende het ontwerp en de realisatie van het systeem. 

Echter, omdat het in deze studie gaat om het optimaliseren van bestaande WKO systemen 

ligt de focus op optimalisatie van regeltechnische aansturing (bv. setpoints en vrijgave van 

componenten) en eventueel kleine hydraulische wijzingen. Ingrijpende wijzigingen in het 

hydraulisch systeem zijn in de exploitatiefase niet mogelijk of wenselijk. 
 
In paragraaf 1.5.1 en 1.5.2. zijn KPI’s en parameters beschreven die gebruikt kunnen worden 
bij beoordeling en optimalisatie van een WKO-systeem. Voor deze studie is een selectie 
gemaakt van KPI’s en parameters welke in hoofdstuk 4 verder worden toegelicht. 

1.6 Leeswijzer 

Deze afstudeerscriptie bestaat uit vijf hoofstukken, waarvan hoofdstuk 1 de inleiding de vormt. 

In hoofdstuk 2 is de praktijkcase beschreven die gebruikt is voor deze studie. Dit hoofdstuk is 

vooral informatief en geeft aan wat de prestatie van het systeem in de referentiesituatie is. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het simulatiemodel wat opgezet en gebruikt is om de praktijkcase in 

theorie te optimaliseren. Ook wordt ingegaan op de simulatiemethode. De resultaten van de 

optimalisatiestudie zijn beschreven in hoofdstuk 4 en het rapport sluit af met hoofdstuk 5: 

conclusies en aanbevelingen. 

 

Naast de hoofstukken zijn een bibliografie, begrippenlijst, afkortingenlijst en de bijlagen A t/m 

E onderdeel van het rapport.  

 

Er is geen aparte lijst opgenomen van gebruikte grootheden en eenheden die zijn gebruikt in 

het rapport. Er is gebruik gemaakt van SI groot- en eenheden en specifieke symbolen of 

gebruikte letters worden toegelicht in het rapport. 
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2 Praktijkcase 

2.1 Algemene omschrijving 

De gekozen praktijkcase betreft het WKO-systeem van een kantoorgebouw en inpandig 

datacenter met een bruto vloeroppervlak van 11.000 m
2
. Zie figuur 2.1 voor een impressie van 

het gebouw. In het gebouw is een ICT- organisatie gehuisvest. Het gebouw is ontworpen door 

MIII Architecten en eind 2009 opgeleverd. Een belangrijke eis was dat het gebouw qua 

constructies en installaties moest voldoen aan duurzaam bouwen, wat onder andere 

resulteerde in de toepassing van een WKO-systeem. 

 

Figuur 2.1 kantoorgebouw praktijkcase 

2.2 Omschrijving installatie 

De installatie wordt beschouwd volgens het Bodem, Opwekking en Afgifte (BOA) principe 

zoals beschreven in paragraaf 1.3.2. Om de installatie te kunnen analyseren en simuleren is 

het van belang om te weten welke energie- gebruikende componenten met elkaar de 

installatie vormen, wat de ontwerpuitgangspunten zijn geweest en hoe de regeltechnische 

aansturing van de installatie is. In combinatie met de beschikbare meetgegevens kan dan een 

beoordeling worden gemaakt en een optimalisatie van de installatie worden uitgevoerd. 

2.2.1 Hoofdcomponenten en principe 

Het WKO-systeem bestaat uit een aantal hoofdcomponenten, die bepalend zijn voor het  

energiegebruik. Van de hoofdcomponenten zijn het aantal, het fabricaat en de capaciteit 

weergegeven in tabel 2.1. De gegevens zijn ontleend aan de revisiegegevens (Installect en 

De Bosman Bedrijven, 2009). 

 

De hoofdcomponenten worden aangestuurd door een meet- en regelsysteem van het 

fabricaat Priva en op basis van interne regelingen van de hoofdcomponenten. Naast de 

aansturing van de hoofdcomponenten zijn ook de meet- en regelapparatuur (sensoren, 

kleppen en regelaars) van groot belang voor het juist functioneren van de installatie. 
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Het WKO-systeem levert warmte en koude aan het afgifte- systeem of binnen- installatie 

zodat in het gebouw een comfortabel klimaat kan worden gecreëerd. De binnen- installatie 

voor het kantoor bestaat uit de volgende hoofdcomponenten: 

 twee luchtbehandelingskasten voor centrale conditionering van lucht; 

 plafond- inductie units in de kantoren; 

 vloerverwarming/koeling in de centrale ruimten op de begane grond. 

 

De binnen- installatie is gebaseerd op het 4-pijps principe en individuele regeling per ruimte 

waardoor gelijktijdig koelen en verwarmen mogelijk is. 
 

Tabel 2.1 hoofdcomponenten WKO-systeem 

Component Aantal Fabricaat, type Max. capaciteit Afbeelding 

Bron(pomp) 4 
2xwarm 
2xkoud 

Geocomfort 
monobron GT45 

Debiet: 45 m
3
/uur  

(per bronpomp) 
Elektrisch: 8,8 kW 
(per bronpomp) 
 

 
Warmtepomp 1 Carrier 

30HXC130 
Verwarmen: 589 kW  
Koelen: 462 kW 
Elektrisch: 128 kW 

 
Piekketel 1 Värmebaronen 

EP NG series 

Verwarmen: 150 kW 
Elektrisch: 150 kW 

 
Koelmachine 4 Uniflair 

ERAF 1221A 
Koelen:  
448 kW (normaal) 
252 kW (vrije koeling) 
Elektrisch:  
158 kW (normaal) 
10 kW (vrije koeling) 
(totaal) 

 

Droge koeler 1 Cabero 
GCHND107EF 

Koelen: 176 kW 
Elektrisch: 3,8 kW 

 
Pompen 9 KSB (7x) 

Grundfos (2x) 
verschillende typen 

Debiet: 441 m
3
/uur  

Elektrisch: 45 kW 
(totaal)  

 
 

In figuur 2.2. zijn de componenten met mogelijke energiestromen schematisch weergegeven. 

Het complete principeschema van de installatie is opgenomen in Bijlage A en een specificatie 

van de relevante gegevens van de componenten in Bijlage B. De installatie is eigendom van 

de exploitant, uitgezonderd de koelmachines ten behoeve van het datacentrum, maar zijn wel 

onderdeel van de analyse en simulatie. 

 

http://www.pompdirect.nl/website/images/stories/pdf/ksbetaline.pdf
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Figuur 2.2 schematische weergave van de hoofdcomponenten en de mogelijke energiestromen (geel=elektriciteit, 

rood=warmte en blauw=koude). Het groen gearceerde gedeelte valt buiten de exploitatie van de exploitant, maar 

is wel onderdeel van deze studie. 

2.2.2 Regeltechnische aansturing 

Omdat de warmte- en koude- vraag van het gebouw door het jaar heen varieert, vooral als 

gevolg van de buitentemperatuur, dient de installatie hierop te kunnen anticiperen, ofwel 

regelen. Dit gebeurt op basis van twee principes: 

1. Het vrijgeven van installatiecomponenten in de software op basis van voorwaarden. Deze 

voorwaarden zijn gedefinieerd in de software van het gebouwbeheersysteem (GBS). 

Bijvoorbeeld: vrijgave koude bron boven een buitentemperatuur van 14 °C en een 

intredetemperatuur in de bron indien hoger dan 12 °C. Vaak is hierbij sprake van een 

combinatie van voorwaarden door middel van en/of functies. Hierdoor ontstaan de 

verschillende bedrijfssituaties.  

2. Het in capaciteit kunnen (terug)regelen van de afzonderlijke componenten, zoals de 

warmtepomp, bronpompen, circulatiepompen en regelkleppen binnen een bepaalde 

bedrijfssituatie. 

 

Voor deze installatie zijn vier bedrijfssituaties gedefinieerd, welke zijn vastgelegd in de 

regeltechnische omschrijving (RTO) van dit project [18]. Deze bedrijfssituaties zijn: 

 

1. Winterbedrijf. Het gebouw heeft uitsluitend warmtevraag, het datacentrum heeft 

koelvraag. De warmtevraag wordt ingevuld door de warmtepomp in combinatie met de 

warme bron. De geproduceerde koude wordt opgeslagen in de koude bron en er kan 

additioneel koude worden ingevangen met de droge koeler, om de koude bronnen extra 

te laden. De koelvraag van het datacentrum gebeurt middels aparte koelmachines, al dan 

niet via vrije- koeling functie. 

koel

machine

piekketel

distributie

pompen

wko

droge 

koeler

elektriciteits

net

warmte

pomp

data

centrum

kantoor

gebouw
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2. Tussenseizoenbedrijf. Het gebouw heeft zowel warmte- als koelvraag, het datacentrum 

heeft alleen koelvraag. De warmtevraag wordt ingevuld door de warmtepomp en de 

warme bron. De geproduceerde koude door de warmtepomp wordt gedeeltelijk ingezet 

om het gebouw en het datacentrum te koelen en het overige wordt opgeslagen in de 

koude bron. 

3. Zomerbedrijf.  Het gebouw en datacentrum hebben uitsluitend koelvraag. De koelvraag 

kan volledig worden ingevuld met de koude bron wanneer deze in de wintersituatie 

voldoende koud is geladen. Het warme retourwater uit het gebouw wordt rechtstreeks in 

de warme bronnen geïnjecteerd. Om extra warmte te kunnen laden kan de droge koeler 

worden ingezet om warmte in te vangen. 

4. Zomerpiekbedrijf. Het gebouw en datacentrum hebben een hoge koelvraag. De koelvraag 

is zo hoog dat dit niet meer uitsluitend kan worden ingevuld met de bronnen, maar er 

dient additioneel te worden gekoeld met de warmtepomp. De geproduceerde warmte in 

het gebouw en door de warmtepomp wordt in de bodem opgeslagen. In deze situatie kan 

de droge koeler niet worden ingezet om extra warmte te laden. 

 

Het signaal ‘warmtevraag’ of ‘koudevraag’ wordt door de regeltechniek van de binnen 

installatie doorgegeven aan het WKO-systeem. Hiervoor zijn een groot aantal voorwaarden 

gedefinieerd die eveneens zijn vastgelegd in een regeltechnische omschrijving [19]. Op basis 

van de vrijgavesignalen voor koelen en verwarmen die zijn geregistreerd in het GBS kan er 

een verband worden gelegd tussen de warmte- en/of koude- behoefte van het gebouw en de 

buitentemperatuur. In tabel 2.2 is op basis van de beschikbare data gedurende een jaar 

aangegeven hoe vaak het signaal werd doorgegeven vanuit de gebouwinstallatie. 

 

Tabel 2.2 signaal voor warmte- en koudebehoefte vanuit het gebouw  

Signaal vanuit gebouwinstallatie Bedrijfssituatie Tijdspercentage 

Warmtevraag Winterbedrijf  26% 

Koudevraag Zomer(piek)bedrijf 26% 

Warmte- en koudevraag Tussenseizoen 25% 

Geen warmte- en koudevraag n.v.t. 7% 

Geen data onbekend 16% 

 

Uit de tabel blijkt dat de eerste drie bedrijfssituaties gedurende het jaar ongeveer evenveel 

optraden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de periode dat de data niet beschikbaar 

was (zie voor een toelichting paragraaf 2.3) ongeveer anderhalve maand betrof in het 

winterseizoen (dec-10 en jan-11). Aannemelijk is dat hier sprake was van winterbedrijf en de 

bedrijfssituatie winterbedrijf dus vaker voorkwam. Bij het signaal ‘alleen koelvraag’ is uit deze 

gegevens niet af te leiden hoe de verhouding ligt tussen zomerbedrijf en zomerpiekbedrijf. 

2.3 Beschikbare meetgegevens 

Sinds de ingebruikname van de installatie zijn veel gegevens gemeten en geregistreerd. Voor 

de analyse van de praktijkcase betreft dit de volgende metingen die relevant zijn voor 

beoordeling van de praktijkcase, zoals weergegeven in tabel 2.3. De metingen van warmte- 

en koude- levering door de installatie worden uitgelezen door de software van de installatie. 

Ook worden de meterstanden maandelijks opgeslagen in het rekenwerk van de meter. De 

historie hiervan wordt één jaar bewaard in het rekenwerk. De standen zijn voor het eerst 

uitgelezen in augustus 2011, waardoor de meterstanden bekend zijn vanaf augustus 2010. In 

dit onderzoek wordt uitgegaan van de meterstanden die zijn opgeslagen in de rekenwerken 

en niet van de geregistreerde waarden in de software omdat tijdens analyse van de GBS-

database onverklaarbaar afwijkende waarden zijn waargenomen. 
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Tabel 2.3 overzicht beschikbare meetgegevens 

Beschikbare meting Eenheid Tijdstap Bron/registratie 

Warmtelevering gebouw MWh Maand Rekenwerk meter 

Koudelevering gebouw MWh Maand Rekenwerk meter 

Koudelevering datacenter MWh Maand Rekenwerk meter 

Elektriciteitsverbruik warmtepomp kWh Maand Via GBS 

Elektriciteitsverbruik  kWh Maand Via GBS 

Elektriciteitsverbruik  kWh Maand Via GBS 

Stroomsterkte bronpompen (2x) A 8-min Via GBS 

Watertemperatuur bronnen (4x) °C 8-min Via GBS 

Volumestroom bronnen (2x) m
3
/h 8-min Via GBS 

 

Voor de metingen die door het GBS zijn geregistreerd is een database opgebouwd. Omdat de 

installatie over een periode van minimaal een jaar dient te worden geanalyseerd is ervoor 

gekozen om de data te gebruiken van 01-07-2010 t/m 30-06-2011. Omdat de waarden iedere 

8 minuten worden geregistreerd is, zou er de beschikking zijn over 65.700 waarden per 

gemeten parameter. De dataset is gecontroleerd op volledigheid en hierbij is vastgesteld dat 

er een aanzienlijk aantal meetwaarden ontbreken, vooral in de maanden december 2010 en 

januari 2011. In de beschouwde periode zijn van de 65.700 tijdstappen slechts 54.836 

waarden in de database aanwezig, wat betekent dat er 16,5% van de waarden ontbreekt. Dit 

is nadelig voor beoordeling van de praktijkcase en deze 8-minuten waarden zijn daarom niet 

gebruikt voor analyse. 

2.4 Betrouwbaarheid meetgegevens 

De betrouwbaarheid van de meetgegevens wordt bepaald door twee factoren: 

1. De nauwkeurigheid of relatieve fout van de gebruikte meetapparatuur/opnemers. Dit is 

afhankelijk van het fabricaat, type en specificaties van de opnemer. 

2. Een correcte wijze van installeren van de meters in de installatie. Voor bijvoorbeeld een 

flowmeter geldt dat deze in een leiding geïnstalleerd moet worden waar sprake is van 

laminair stroming (turbulente stroming beïnvloedt de gemeten waarde). 

 

Van de volgende grootheden is de nauwkeurigheid van de meetapparatuur getoetst, waarvan 

de resultaten zijn weergegeven in de tabellen 2.4 t/m 2.6: 

 Temperatuuropnemers; 

 Volumestroommeters; 

 Elektriciteitsmeters. 

 

De nauwkeurigheid van de temperatuuropnemers en volumestroommeters zijn met elkaar 

bepalend voor de nauwkeurigheid van de energiestromen warmte en koude en daarom van 

belang om te weten voor de analyse van de praktijkcase. 

  

Tabel 2.4 specificaties temperatuuropnemers 

Fabricaat/type Meetmethode  Meetbereik Nauwkeurigheid Toepassing 

Thermokon TF25 

NTC 

(12x) 

Direct in medium -50 tot 150 °C ±0,04 °C Bronnen 

Actaris  

Megacontrol CF50 

(6x) 

Indirect via 

dompelbuis  

0 tot 180 °C ±0,01 °C Warmte en 

koude naar 

gebouw  
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De temperatuuropnemers van de bronnen zijn minder nauwkeurig dan de 

temperatuuropnemers van de energiemeters naar het gebouw, die worden gebruikt voor 

energieafrekening. Bij het registreren van temperatuurverschillen is er altijd sprake van 

registratie door twee temperatuuropnemers. Bij het bepalen van het temperatuurverschil 

tussen in- en uittrede van bronwater kan er soms sprake zijn van kleine 

temperatuurverschillen. In het geval van een temperatuurverschil van bijvoorbeeld 2 °C is er 

dus een maximale meetafwijking van 0,08 °C ofwel 4%. 

 

Tabel 2.5 specificaties volumestroommeters 

Fabricaat/type Meetmethode  Meetbereik Nauwkeurigheid Toepassing 

Sensus WP-

Dynamic DN100 

(4x) 

Mechanisch  

middels turbinerad 

0,8 tot 300 

m
3
/uur 

±4,6 m
3
/uur bij 

230 m
3
/uur 

= ±2% 

Bronnen en 

warmtepomp 

Actaris CF ECHO II 

(3x) 

 

Ultrasoon 0,15 tot 30 

m
3
/uur  

±0,3 m
3
/uur bij 15 

m
3
/uur 

= ±2% 

Warmte en 

koude naar 

gebouw  

 
De volumestroommeters verschillen in meetbereik maar hebben op basis van de specificaties 
dezelfde nauwkeurigheid van ±2%. 
 

Tabel 2.6 specificaties elektriciteitsmeters 

Fabricaat/type Meetmethode  Meetbereik Nauwkeurigheid Toepassing 

Contrel EMM D4h 

(3x) 

Elektronisch 

(digitaal) 

0 tot 500V  

0,05 tot 5A 

0 tot 2500 kVA  

±1% Elektriciteit 

naar WKO-

systeem 

 
De elektriciteitsmeters berekenen het vermogen in kW op basis de gemeten spanning, 
stroomsterkte en cos φ. Het verbruik in kWh wordt als meterstand in de meter opgeslagen en 
is tevens gekoppeld aan het GBS. 
 
Doordat de temperatuuropnemers in combinatie met de volumestroommeters ook gebruikt 
worden om de thermische energie uit te rekenen kan ook de nauwkeurigheid van de 
thermische energiestromen worden bepaald. De relatieve fout waarmee rekening moet 
worden gehouden in het berekenen van de thermische energiestromen bij: 
 
Warmte en koude naar bronnen:  
 

  

 
 
       
     

 
  

 
 
         

    
 
   

  
      

 
Warmte en koude naar gebouw: 

 
  

 
 
       
     

 
  

 
 
         

     
 
   

  
      

 
In de gemeten energiehoeveelheden over een tijdsperiode kan dus een fout zitten van enkele 
procenten, afhankelijk van de typen meters die zijn gebruikt en de gemeten temperaturen en 
volumes. 
 
Naast het bepalen van de nauwkeurigheid van de meetapparatuur is er een controle 
uitgevoerd van de wijze waarop de meters zijn geïnstalleerd in de installatie. Tijdens de 
controle zijn geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de voorschriften die gelden 
waardoor de meetresultaten zouden kunnen worden beïnvloed.  
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2.5 Analyse energieconversie 

Met energieconversie wordt de omzetting van elektriciteit in nuttige warmte en koude bedoeld. 

De installatie heeft geen gasgestookte ketels dus ook geen gasaansluiting. Om een 

beoordeling te kunnen maken van de energieconversie is het opwekrendement bepaald. 

2.5.1 Systeemrendement 

Op basis van de beschikbare meetgegevens is een analyse gemaakt van de energieprestatie 

van het WKO-systeem. De energieprestatie van kan worden bepaald door middel van Annual 

Performance Factor van het totale systeem (APFsys) ofwel het gemiddelde systeemrendement 

over een jaar genomen. 

 

In formulevorm is dit:        
             

      
 

 

Waarin: 

Symbool Eenheid Omschrijving 

APFsys - Annual Performance Factor of systeemrendement 

Qsys,w MWh/jaar warmte die door het systeem is geproduceerd 

Qsys,k MWh/jaar koude die door het systeem is geproduceerd 

Qsys,e MWh/jaar elektriciteit die door het systeem is opgenomen 

 

In de Nederlandse literatuur is  geen norm of gemiddelde waarde gegeven voor de APF. In de 

NEN 7120:2011 worden alleen COP waarden voor warmtepompen gegeven, maar niet voor 

een WKO systeem als geheel. 

 

Onderzoek in Japan naar de prestatie van WKO geeft een APF waarde van 3,5-5,1, maar dit 

kan niet zondermeer als referentie dienen als APF voor systemen in Nederland. Voor de jaren 

2010 en 2011 is de APFsys bepaald voor de praktijkcase en weergegeven in tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 geproduceerde en opgenomen energie en opwekrendement 2010 en 2011 

Jaar Geproduceerde 

warmte  

[MWh] 

Geproduceerde 

koude  

[MWh] 

Opgenomen 

elektriciteit  

[MWh] 

APFsys  

 

[-] 

2010 615 172 277 2,8 

2011 516 578 199 5,5 

 

 

De APF is in 2011 met een stijging van 96% sterk verbeterd ten opzichte van 2010. Dit kan 

worden verklaard door de sterk toegenomen koude- levering waarvoor relatief weinig 

elektrische energie voor nodig is geweest (alleen pompenergie). De daling van de 

opgenomen elektriciteit is ook te verklaren door een afname van de warmtelevering door de 

warmtepomp en de piekketel. 
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2.5.2 Warmte- en koudeproductie 

Van de warmte- en koude productie zijn maandelijkse meetgegevens beschikbaar in de 

periode januari 2010 t/m augustus 2012. De maandverbruiken zijn weergegeven in figuur 2.2 

en 2.3. 

 

  
Figuur 2.2 warmteproductie per maand              Figuur 2.3 koudeproductie per maand 

 

In de meetgegevens is duidelijk de invloed van het seizoen en de buitentemperatuur 

zichtbaar. Daarnaast is de toename van de koudeproductie vanaf juni 2011 te zien in figuur 

2.3. Dit is het gevolg van een gewijzigde instelling in de levering van koude aan het 

datacentrum. 

2.5.3 Elektriciteitsconsumptie 

Van de geleverde elektriciteit zijn van 2010 en 2011 alleen de jaartotalen bekend. Vanaf 

augustus 2011 is begonnen om de maandwaarden te registeren, welke ook zijn gebruikt voor 

de modelverificatie (zie hoofdstuk 3). In de figuren 2.4 en 2.5 is de verdeling weergegeven 

van het totale elektriciteitsverbruik van het WKO-systeem, uitgesplitst in het verbruik door de 

warmtepomp, de piekketel en alle overige apparatuur (RK totaal). De overige elektriciteit 

verbruikende apparatuur zijn vooral pompen. De verdeling is in beide jaren vrijwel gelijk. 

 

   
Figuur 2.4 verdeling elektriciteitsconsumptie in 2010 Figuur 2.5 verdeling elektriciteitsconsumptie in 2011 

 

Opvallend is het grote aandeel van de overige apparatuur van 36%. De verklaring hiervoor is 
onder andere de grote hoeveelheid water die is verpompt door de bronnen met een relatief 
klein temperatuurverschil tussen het onttrokken en geïnjecteerde water, zie hiervoor 
paragraaf 2.6. 
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2.6 Analyse bodemopslag 

Het functioneren van de bodemopslag is van invloed op de energieprestatie van het WKO-

systeem en is bovendien aan wettelijke voorwaarden verbonden. De wettelijke voorwaarden 

hebben betrekking op de thermische bodembalans en de maximaal te onttrekken 

waterhoeveelheid. In de navolgende paragrafen wordt de praktijkcase op deze onderdelen 

geanalyseerd en beoordeeld. 

2.6.1 Thermische bodembalans 

De thermische bodembalans geeft het procentuele verschil aan tussen de hoeveelheid koude 

en warmte die is onttrokken. Een positief percentage betekent dat de hoeveelheid koude die 

uit de bron is onttrokken kleiner is geweest dan de hoeveelheid warmte; hierdoor zou de 

bodem op termijn dus afkoelen. Bij een negatief percentage is de onttrokken hoeveelheid 

koude groter dan de hoeveelheid warmte, waardoor de bodem zou opwarmen. Bij WKO wordt 

gestreefd naar een energiebalans van 0%, wat aan geeft dat de hoeveelheid onttrokken 

koude gelijk is aan de hoeveelheid onttrokken warmte. 

 

In formulevorm is dit:    
       -       

               
 

 
Waarin: 

Symbool Eenheid Omschrijving 

BB % het verschil tussen de hoeveelheid koude en warmte die in 

de bodem is opgeslagen 

Qbron,k MWh hoeveelheid koude die aan de bron is onttrokken 

Qbron,w MWh hoeveelheid warmte die aan de bron is onttrokken 

 

Voor de jaren 2009 t/m 2011 is de bodembalans bepaald. In de jaren 2009 en 2010 is er meer 

warmte dan koude geleverd door de bron waardoor de bodem dus afkoelt. De verklaring voor 

de (grote onbalans) in deze jaren is dat de koeling voor het datacenter werd geleverd door de 

back-up koelmachines en niet door de WKO. Door wijziging van een regeltechnische 

parameter in 2011 is dit aangepast. Dit is in 2011 duidelijk zichtbaar doordat de bodembalans 

een positief getal laat zien (warmteoverschot in de bodem), terwijl de jaren 2009 en 2010 een 

koude- overschot in de bodem hadden. 

 

Tabel 2.8 warmte- en koudeonttrekking en bodembalans 

Jaar  Onttrokken  

koude 

[MWh] 

Onttrokken 

warmte 

[MWh] 

Verschil koude en 

warmte onttrekking 

[MWh] 

Bodembalans 

 

[%] 

2009 86 1 -85 -99% 

2010 415 185 -230 -38% 

2011 250 755 +505 +50% 

Totaal 750 941 +191 +11% 

 

De gegevens van 2009 betreffen alleen de maanden november en december van 2009, welke 

logischerwijs laten zien dat er vrijwel alleen warmte is geleverd door de bron. Om een totaal 

analyse te geven van de balans sinds de in bedrijf stelling zijn deze gegevens weergegeven 

in het overzicht en ook meegerekend om de balans in januari 2012 vast te stellen. In de 

figuren 2.6 en 2.7 is de warmte- en koude opslag in de bodem per maand weergegeven. 
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Figuur 2.6 bodemopslag per maand. Een negatieve   Figuur 2.7 cumulatieve bodemopslag per maand 

waarde betekend koudeopslag, een positieve  

warmteopslag.        

2.6.2 Volumes wateronttrekking 

Voor de wateronttrekking ten behoeve van het WKO-systeem is een vergunning verleend 

door de Provincie waarin de volgende maximaal toegelaten capaciteiten zijn vastgelegd: 

 100 m
3
/uur 

 60.000 m
3
/maand 

 230.000 m
3
/jaar 

 

Uit de meetgegevens blijkt dat de jaarlijkse wateronttrekking het toegestane maximum ruim 

overschrijdt. In 2010 was dit met 376.179 m
3
 een overschrijding van 64% en in 2011 met 

421.893 m
3
 een overschrijding van 83%. Zie figuur 2.8 en 2.9 voor de meetgegevens en het 

maximum toelaatbare volume. 

 

 
Figuur 2.8 jaarlijks onttrokken waterhoeveelheden                       Figuur 2.9 maandelijks onttrokken waterhoeveelheden 

2.6.3 Temperatuurverschil laden en ontladen 

Het temperatuurverschil tussen uittrede en intrede van water in de bronnen is bepalend voor 

het elektriciteitsverbruik van de bronpompen. Hoe groter het temperatuurverschil hoe minder 

water er verpompt hoeft te worden. Daarnaast is de uittredetemperatuur van invloed op het 

rendement van de warmtepomp. Indien in de winter water wordt opgeslagen met een 

voldoende koude temperatuur, kan dit in de zomer direct worden gebruikt om het gebouw te 

koelen, zonder hierbij gebruik te maken van een warmtepomp die dan als koelmachine wordt 
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ingezet. In de software van deze praktijkcase worden de maandelijks gemiddelde 

watertemperaturen van in- en uittrede berekend op basis van een gewogen gemiddelde, 

waarbij de volumestroom door de bron als weegfactor wordt gehanteerd. Wanneer er geen of 

een minimale volumestroom is door de bron worden de gemeten temperaturen niet 

meegenomen in de bepaling van het maandelijks gemiddelde. De data zijn om onbekende 

reden niet beschikbaar vanaf de inbedrijfstelling. In fig. 2.10 en 2.11 zijn de maandelijkse 

gemiddelden weergegeven van in- en uittrede, voor zowel het laden van de bronnen 

(warmtelevering) en het ontladen (koude levering) met de bronnen. 

 

 
Figuur 2.10 dT bij laden per maand           Figuur 2.11 dT bij ontladen (koelen) per maand 

 

Het gemiddelde temperatuurverschil tijdens het laden over de beschouwde periode is 1,1 °C 

waarbij de zomerperiode buiten beschouwing is gelaten omdat daar de verpompte volumes 

klein waren. Gedurende het koelen met de bronnen is het temperatuurverschil 2,6 °C 

geweest. 

2.7 Tussentijdse conclusies 

In dit hoofdstuk is de systeemanalyse beschreven van de praktijkcase. Een aantal conclusies 

is getrokken, die bepalend zijn geweest voor het opzetten van het simulatiemodel en de 

optimalisatie in de navolgende hoofdstukken. De conclusies zijn: 

 

 De energieprestatie, uitgedrukt door middel van de APF, is in 2011 gestegen met 96% ten 

opzicht van 2010 (van 2,8 naar 5,5). Dit is het gevolg van een sterk toegenomen koude 

levering met de bron waar relatief weinig elektriciteit voor nodig is geweest. 

 Met een APF van 5,5 in 2011 ligt de energieprestatie ruim boven de waarden die in de 

literatuur worden aangehouden (4,0-5,1). Hiermee is echter tegelijkertijd een onbalans 

ontstaan in de bodem welke in de jaren erna gecorrigeerd zal moeten worden, waardoor 

de APF zal dalen. 

 Een elektriciteitsverbruik van 36-38% door de pompen in combinatie met de constatering 

dat er een klein temperatuurverschil is tussen laden en ontladen geeft aan dat er bij de 

optimalisatie vooral gefocust moet worden op het reduceren van pompenergie. Dit kan 

door ervoor te zorgen dat de installatie kleinere debieten gaat verpompen waardoor er 

een groter temperatuurverschil ontstaat tussen aanvoer en retour van en naar het 

bronsysteem, maar ook naar de afgifte- installatie. Hierdoor zal ook het rendement van de 

warmtepomp verbeteren. De kleine dT veroorzaakt ook een overschrijding van het in de 

vergunning vastgelegde maximaal toegelaten volume op jaarbasis. 

 Het elektriciteitsverbruik van 7-8% door de piekboiler wordt vooral veroorzaakt door het in 

storing staan van de warmtepomp. 
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3 Simulatiemodel 

Simuleren is het nabootsen van de werkelijkheid om na te gaan hoe een systeem reageert op 

veranderingen. Als een systeem in de praktijk functioneert en vooraf niet zeker is hoe het 

systeem zal reageren op een verandering kan het waardevol zijn om dit door middel van 

simulatie te achterhalen. Dit kan worden gedaan met behulp van een computer- 

simulatiemodel, wat ook tijdens deze studie is gebruikt. Voor de gekozen praktijkcase is een 

computersimulatiemodel opgezet wat is gebruikt om de gevoeligheid te onderzoeken en het 

systeem te optimaliseren. 

 

Voor het simuleren van technische systemen zijn drie simulatiemethoden te onderscheiden: 

1. Stationaire simulatie. Hierbij wordt een systeem over een lange periode (bv. een jaar) 

doorgerekend zonder rekening te houden met effecten die tussentijds optreden.   

2. Quasi-stationaire simulatie. Hierbij wordt de simulatietijd in kleine tijdstappen (bv. een 

uur) verdeeld en wordt er vanuit gegaan dat de situatie per tijdstap stationair is. 

Hierdoor ontstaat en gedetailleerder beeld van de werking van het systeem.  

3. Dynamische simulatie. Hierbij wordt de simulatietijd ook verdeeld in kleine tijdstappen, 

maar het resultaat van een tijdstap heeft invloed op de uitkomst van de tijdstap erna. 

 

Voor deze studie zou elke methode in principe gebruikt kunnen worden. Er is echter gekozen 

voor quasi-stationaire simulatie op basis van uurwaarden met een simulatietijd van een jaar 

omdat: 

- simulatie met behulp van alleen stationaire simulatie over een jaar  onvoldoende 

informatie zou opleveren over het functioneren van het systeem in de tussenliggende 

tijd. 

- dynamische simulatie  daarentegen het simuleren voor het doel van deze studie te 

complex maakt en het geeft een toename van de rekentijd. 

- het effect van veranderingen in het systeem niet gelijk merkbaar is door de grootte en 

daardoor de traagheid van het systeem. Dit duurt minimaal een uur. Hierdoor is niet 

zinvol om de tijdstap kleiner de kiezen dan een uur. 

- de werking van het systeem sterk wordt beïnvloed door de buitentemperatuur moet 

minimaal één jaar worden gesimuleerd om een compleet beeld te krijgen. 

 

Het model is geprogrammeerd in het programma Matlab (versie 2012). Matlab is een 

technisch softwarepakket dat gebruikt kan worden voor allerhande berekeningen en analyses 

daarvan. De basis van het programma is de programmeertaal ‘M-code’ of ‘M’. Het 

simulatiemodel wordt gebruikt voor de praktijkcase, maar is zoveel als mogelijk universeel 

opgezet zodat het ook bruikbaar is voor andere cases.  

 

In dit hoofdstuk wordt het simulatiemodel beschreven. Daarnaast komen de verificatie van het 

model en conclusies naar aanleiding hiervan aan de orde.  

3.1 Beschrijving van het model 

Voor de gekozen praktijkcase is een simulatiemodel opgezet om het effect van wijzigingen in 

de bedrijfsvoering van het systeem op het systeemrendement te onderzoeken. Het gaat 

hierbij om het prestatie van de totale installatie, waarbij randvoorwaarden gelden, zoals het 

behouden van de thermische bodembalans. Het meest specifieke aan deze praktijkcase is de 

aanwezigheid van een datacentrum in het kantoorgebouw, welke zowel door het WKO-
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systeem als door aparte koelmachines kan worden voorzien van koeling. Het simulatiemodel 

is eenvoudig aan te passen zonder apart datacentrum, maar het is ook mogelijk meerdere 

warmte- of koude- afnemers toe te voegen. 

3.1.1 Opbouw 

Het model is opgebouwd uit componenten en energiestromen zoals schematisch 

weergegeven in figuur 3.1. Dit schema is identiek aan het schema in werkelijkheid zoals 

weergegeven in figuur 2.2, waarbij nu de energiestromen zijn gecodeerd en de (met stippellijn 

omcirkelde) schakelcomponenten zijn toegevoegd.  

  

 
Figuur 3.1 schematisch weergave simulatiemodel met gecodeerde energiestromen en schakelcomponenten 

 

Een component is een onderdeel dat energie levert, converteert, gebruikt of stuurt (schakelt). 

De energiestromen betreffen warmte, koude en elektriciteit. Een energiestroom naar een 

component toe wordt een ingang van een component genoemd, een uitgaande energiestroom 

een uitgang. De verschillende componenten zijn in te delen op basis van de hieraan 

gekoppelde in- en/of uitgaande energiestromen. Op basis van deze indeling zijn er drie 

soorten componenten: 

1. Uitgangscomponenten: dit zijn componenten met uitsluitend een uitgang, ofwel er wordt 

energie geleverd. 

2. Ingangscomponenten: dit zijn componenten met uitsluitend een ingang ofwel er wordt 

energie gebruikt. 

3. In- en uitgangscomponenten: dit zijn componenten met zowel een in- als uitgang , ofwel 

er wordt energie geconverteerd. 

 

In tabel 3.1 zijn de componenten weergegeven met bijbehorende in- en uitgangen. De 

energiestromen worden uitgedrukt in vermogen P in [W] en zijn voorzien van sub-scripts. In 

tabel 3.2 is de betekenis hiervan weergegeven. 
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Tabel 3.1 overzicht componenten met in- en uitgangen 

 Component  Ingang  Codering Uitgang  Codering 

1 Elektriciteitsnet   Elektriciteit Pe,net 

2 Kantoorgebouw Warmte Pw,gb   

  Koude Pk,gb   

3 Datacenter Koude Pk,dc   

4 Distributiepompen Elektriciteit Pe,dp   

5 Warmtepomp Elektriciteit Pe,wp Warmte Pw,wp 

    Koude Pk,wp 

6 Piekketel Elektriciteit Pe,pk Warmte Pw,pk 

7 WKO Elektriciteit Pe,wko Koude Pk,wko,o 

  Koude Pe,wko,l   

8 Koelmachine Elektriciteit Pe,km Koude Pk,km 

9 Droge koeler Elektriciteit Pe,dk Warmte Pw,dk 

  Warmte  Pw,wp,v Koude Pk,dk 

  Koude Pk,dk,o Koude Pk,dk,l 

 

Tabel 3.2 overzicht sub-scripts behorend bij energiestromen 

Sub-script 1 Sub-script 1 Sub-script 1 

w warmte gb gebouw v verlies 

k koude dc datacentrum l laden 

e elektriciteit dp distributiepompen o ontladen 

  wp warmtepomp   

  pk piekketel   

  wko warmte-koudeopslag   

  km koelmachine   

  dk droge koeler   

 

In het model zijn twee energiestromen weergegeven die niet gekoppeld zijn aan één van de 

genoemde componenten. Dit zijn: 

1. koudelevering Pk,tsa door WKO-systeem aan het datacentrum; 

2. warmteverlies Pw,ds,v door het cv- distributiesysteem; 

 

Naast de in- en/of uitgangscomponenten zijn er ook schakelcomponenten opgenomen in het 

model. Deze zijn omschreven in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 overzicht en omschrijving schakelcomponenten 

Schakelcomponent Omschrijving Aantal schakelstanden 

SC1 Droge koeler wordt ingezet voor koude 

afvoeren(1), warmte afvoeren(2) of uit(3) 

3 

SC2 Droge koeler wordt ingezet voor koude 

invangen voor wko(1), koude afvoeren 

t.b.v. wko(2), warmte afvoeren van 

warmtepomp(3) of uit(4) 

4 

SC3 Warmte vanuit warmtepomp naar 

gebouw(1) of vernietigen via droge 

koeler(2) 

2 

SC4 WKO laden(1), ontladen(2) of uit(3) 3 

SC5 Koeling datacentrum door WKO-

systeem(1) of door koelmachines(2).  

2 
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3.1.2 Vergelijkingen 

De grootte van de energiestromen en de mate van inzet van de componenten zijn beschreven 

aan de hand van wiskundige vergelijkingen. Hierbij is gebruik gemaakt van een vectornotatie. 

De vectoren geven de waarden weer van een grootheid bij elke tijdstap, welke in het model 

instelbaar is (bv. maand of uur). Vectoren zijn vetgedrukt en overige variabelen en functies 

zijn gewoon gedrukt. In de vergelijkingen is gebruik gemaakt van vrij instelbare fracties van 

0 tot 100%, dat wil zeggen de mate waarin een component kan worden ingezet. Op deze 

manier geeft het model de mogelijkheid om elke gewenste situatie door te rekenen, voor wat 

betreft inzet van de verschillende componenten. In werkelijkheid is de fractie geen instelling of 

‘knop waaraan gedraaid kan worden’, maar de fractie volgt uit de regeling van de installatie of 

de eigen regeling van de componenten. Deze regeling wordt beschreven in hoofdstuk 4 en is 

in de eerste instantie geen onderdeel van de simulatie. 

 

De volgende vergelijkingen zijn gebruikt voor het bepalen van de energiestromen ‘elektriciteit’: 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,wp aan warmtepomp: Pe,wp = fwp· Pe,wp,max [W] 

waarin: fwp: fractie van het max. elektrisch vermogen van de warmtepomp [0..1] 

Pe,wp,max: het max. elektrisch vermogen van de warmtepomp = 128.000 [W] 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,pk aan piekketel: Pe,pk = fpk· Pe,pk,max [W] 

waarin: fpk: fractie van het max. elektr. vermogen van de piekketel [0..1] 

Pe,pk,max: het maximaal elektrisch vermogen van de piekketel = 150.000 [W] 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,km aan koelmachines: Pe,km = fkm· Pe,km,max [W] 

waarin: fkm: fractie van het max. elektrisch vermogen van de koelmachines [0..1] 

Pe,max,km: het max. elektrisch vermogen van de koelmachines = 10.000 [W] 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,dp aan distributiepompen: Pe,dp = fdp· Pe,dp,max [W] 

waarin:  fdp: fractie van het max. elektrisch vermogen van de pompen [0..1] 

Pe,max,dp: het max. elektrisch vermogen van de pompen = 5.000 [W] 

daarnaast wordt gebruikt: Pe,dp = mdp · dhdp / Rdp [W] 

waarin:  mdp: massastroom door distributiepompen [kg/s] 

dhdp: manometrische opvoerhoogte distributiepompen = 200.000 [Pa] 

Rdp: pomprendement = 53% 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,wko aan wko: Pe,wko = fwko · Pe,wko,max [W] 

waarin: fwko: fractie van het max. elektrisch vermogen van wko bronpompen [0..1] 

Pe,wko,max: het max. elektrisch vermogen van de wko bronpompen = 10.000 [W] 

daarnaast wordt gebruikt: Pe,wko = mwko · dhwko · / Rdp [W] 

waarin: mwko: massastroom in/uit wko [kg/s] 

dhwko: manometrische opvoerhoogte bronpompen = 400.000 [Pa] 

Rdp: totaal pomprendement = 53 % 

 Toegevoerd elektrisch vermogen Pe,dk aan droge koeler: Pe,dk = fdk · Pe,dk,max [W] 

waarin: fdk: fractie van het max. elektr. vermogen van de droge koeler [0..1] 

Pe,dk,max: het maximaal elektrisch vermogen van de piekketel = 150.000 [W] 

 

Het totaal toegevoerd elektrisch vermogen aan de installatie:  

Pe,net = Pe,wp + Pe,pk + Pe,km + Pe,dp + Pe,wko + Pe,dk [W] 

 

De volgende vergelijkingen zijn gebruikt voor het bepalen van de energiestromen ‘warmte’: 

 Geleverd warmtevermogen Pw,wp door warmtepomp: Pw,wp = Pe,wp · COPwp [W] 

waarin:  Pe,wp = toegevoerd elektrisch vermogen naar warmtepomp [W] 

COPwp = coëfficiënt of performance van de warmtepomp [-] 

 Geleverd warmtevermogen Pw,pk door piekketel: Pw,pk = Pe,pk [W] 

waarin: Pe,pk = toegevoerd elektrisch vermogen naar piekketel [W] 

 Warmteverlies Pw,ds,v van cv-distributiesysteem: Pw,ds,v = (Pw,wp + Pw,pk) · (1-Rcv,ds) [W] 
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waarin:  Pw,wp: geleverd warmtevermogen door warmtepomp [W] 

Pw,pk: geleverd warmtevermogen door piekketel [W] 

Rcv,ds: rendement van het cv-distributiesysteem = 95% (verlies is dus 5%) 

 Warmtevernietiging Pw,dk door droge koeler: Pw,dk = fdk · COPdk 

waarin:  Pe,dk = toegevoerd elektrisch vermogen naar droge koeler [W] 

COPdk = coëfficiënt of performance van de warmtepomp = 22 [-] 

 

Het totaal toegevoerd thermisch vermogen (warmte) aan het kantoorgebouw:  

Pw,gb = Pw,wp + Pw,pk – Pw,ds,v [W] 

 

De volgende vergelijkingen zijn gebruikt voor het bepalen van de energiestromen ‘koude’: 

 Geleverd koelvermogen Pk,wp door warmtepomp: Pk,wp = Pe,wp · (COPwp -1) [W] 

waarin:  Pe,wp = toegevoerd elektrisch vermogen naar warmtepomp [W] 

COPwp = coëfficiënt of performance van de warmtepomp [-] 

 Koelvermogen laden of ontladen Pk,wko door wko: Pk,wko = fwko · Pk,wko,max 

waarin: fwko: fractie van het max. elektrisch vermogen van de koude bronpompen [0..1] 

Pe,wko,max: het max. koelvermogen van de wko = 500.000 [W] 

daarnaast wordt gebruikt: Pk,wko = mwko · cw · dTwko [W] 

waarin:  mwko = massastroom van water bij laden of ontladen [kg/s] 

cw = soortelijk warmte van water = 4.186 [J/kg.K] 

dTwko = temperatuurverschil bij laden of ontladen wko [°C] 

 Geleverd koelvermogen Pk,tsa aan datacentrum: Pk,tsa = ftsa · Pk,tsa,max [W] 

waarin: ftsa: fractie van het max. koelvermogen van de TSA [0..1] 

Pk,tsa,max: het max. koelvermogen van de TSA = 360.000 [W] 

 Geleverd koelvermogen Pk,km door de koelmachine: Pk,km = Pe,km · COPkm [W] 

waarin: Pe,km = toegevoerd elektrisch vermogen naar koelmachine [W] 

COPkm = coëfficiënt of performance van de koelmachine  

bij vrije koeling = 24,6 [-] (als Tb<7 °C) 

bij normaal bedrijf = 2,8 [-] (als Tb >=7 °C) 

 Koude vernietiging Pk,dk door droge koeler: Pk,dk = fdk · COPdk 

waarin:  Pe,dk = toegevoerd elektrisch vermogen naar droge koeler [W] 

COPdk = coëfficiënt of performance van de warmtepomp = 22 [-] 

 

Het totaal toegevoerd thermisch vermogen (koude) aan het kantoorgebouw en datacentrum:  

Pk,gb = Pk,wp + Pk,wko,o – Pk,wko,l – Pk,tsa [W] en Pk,dc = Pk,tsa + Pk,km [W] 

 

Het energetisch rendement van het totale systeem kan op basis van de elektriciteit-, warmte- 

en koude- stromen worden berekend: ERsys = (Pw,gb + Pk,gb + Pk,dc)/Pe,net [W] 

 

Bovenstaande vergelijkingen beschrijven de energiestromen van het systeem zonder hierbij 

rekening te houden met de regeling die zorgt voor aansturing van de componenten, zoals dit 

in de praktijk gebeurt (zie paragraaf 2.2.2.). De regeling wordt gezien als een (reeds 

aanwezige) optimalisatie van het systeem en wordt verder beschreven in paragraaf 4.1.  

 

De vergelijkingen zonder regeling zijn in Matlabcode gezet en dit is het ‘simulatiemodel 

zonder regeling’ (zie hiervoor Bijlage C). Hierdoor is het mogelijk om simulatiemodel elke 

gewenste bedrijfsvoering te laten doorrekenen, bijvoorbeeld door alle componenten ‘aan’ of 

‘uit’ te zetten. 
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3.2 Resultaten modelverificatie 

Voordat het model gebruikt kan worden om de optimale werking van het systeem in de 

praktijk te bepalen moet eerst worden vastgesteld of de uitkomst van het model de 

werkelijkheid enigszins benadert. De vooraf aangenomen theoretische rendementen en 

verliezen in het model moeten geverifieerd worden. Dit was gedeeltelijk mogelijk op basis van 

beschikbare meetgegevens.  

 

De volgende gegevens zijn geverifieerd: 

 De COP waarde van de warmtepomp met een constante waarde van 4,2 [-]. Deze 

aanname is gedaan op basis van de gemiddelde waarde volgens de fabrikantgegevens 

(zie Bijlage B). In werkelijkheid is de COP van de warmtepomp variabel en vooral 

afhankelijk van het deellastpercentage en de uittredetemperatuur van de condensor. Bij 

de verificatie van het model is hiermee geen rekening gehouden. 

 Het rendement van de piekketel met een constante waarde van 100%. Deze aanname is 

gedaan op basis van het ketelprincipe (alle elektriciteit wordt omgezet in warmte) omdat 

gegevens hierover niet worden gegeven door de fabrikant. Het warmteverlies van het 

water in de boiler kan niet op basis van metingen worden bepaald en wordt daarom 

meegenomen en het distributieverlies van het totale systeem. 

 De totale distributieverliezen van het verwarmingssysteem. Het warmteverlies van het CV 

systeem is vastgesteld op 5% van de totale warmteproductie. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat het warmteverlies niet per component en afzonderlijk voor het 

distributiesysteem is geverifieerd, maar als totaal systeem. Dat wil zeggen dat niet met 

zekerheid kan worden vastgesteld dat bijvoorbeeld de COP waarde 4,2 is en het 

warmteverlies van het distributiesysteem 5%. Dit komt door het ontbreken van een 

warmtemetingen direct na de warmtepomp en piekketel.  

 

De volgende gegevens konden niet geverifieerd worden vanwege het ontbreken van 

meetgegevens en zijn als zodanig aangenomen op basis van literatuur of gegevens van de 

fabrikant: 

 de COP waarde van de koelmachine, deze is aangenomen op een waarde van 24,6 [-] in 

‘vrije koeling bedrijf’ en 2,8 [-] in ‘normaal bedrijf’. 

 de COP waarde van de droge koeler, deze is aangenomen op een waarde van 22 [-]. 

 het rendement van de transportpompen, hier is aangenomen dat de elektriciteit voor 

100% wordt omgezet in bewegingsenergie. 

 De totale distributieverliezen van het koelsysteem, hier is aangenomen dat deze 

verwaarloosbaar zijn en deze verliezen zijn daarom op 0% gesteld. 

 

Het simulatiemodel is geverifieerd op basis van meetgegevens op maand- dag- en uurniveau. 

De ingaande energiestromen zijn gebruikt om de uitgaande energiestromen te berekenen. De 

berekende uitgaande energiestromen zijn vervolgens vergeleken met de gemeten uitgaande 

stromen. Hiermee wordt geverifieerd in hoeverre de berekende warmte- en koudeproductie 

door het systeem overeenkomen met de gemeten gegevens.  
 

De ingaande energiestromen zijn: Pe,wp, Pe,pk, Pe,he (=Pe,dp+Pe,dk+Pe,wko), Pk,wko,l, Pk,wko,o.  

De uitgaande energiestromen zijn Pw,gb, Pk,gb, Pk,tsa. 
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3.2.1 Modelverificatie op basis van maandwaarden 

Van de maanden augustus 2011 tot en met juli 2012 (12 maanden) zijn de maandelijkse 

meetgegevens beschikbaar van de in- en uitgaande energiestromen. In figuur 3.2 en 3.3 zijn 

de maandelijkse waarden met elkaar vergeleken van de warmte- en koude- productie. 

 

 
Figuur 3.2  warmteproductie per maand   Figuur 3.3 koudeproductie per maand 

 

Op basis van de in- en uitgaande energiestromen kan ook het gemiddelde systeemrendement 

worden bepaald. Dit is weergegeven in figuur 3.4. 

 

 
Figuur 3.4 gemiddeld maandelijks systeemrendement 

 

De gemeten en berekende waarden per maand zijn over de beschouwde periode 

gesommeerd en met elkaar vergeleken in tabel 3.1. Hierin is duidelijk de grote afwijking te 

zien tussen de gemeten en berekende koudeproductie en als gevolg hiervan ook de afwijking 

in het systeemrendement. De oorzaak hiervan moet vooral gezocht worden in een meetfout 

van koudelevering door het bronsysteem. De koudelevering vanuit de bronnen weegt zwaar 

mee in de totale berekende koudeproductie. 

 

Tabel 3.1 vergelijking gemeten en berekende maandwaarden 

 Gemeten  Berekend  Afwijking 

Warmteproductie 554,9 MWh 551,1 MWh 0,7% 

Koudeproductie 854,3 MWh 1011,1 MWh 18,3% 

Systeemrendement 5,7 [-] 6,3 [-] 10,5% 
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3.2.2 Modelverificatie op basis van dagwaarden 

Van de periode 21-06-2012 tot en met 13-08-2012 (54 dagen) zijn de meetwaarden op dag 

niveau beschikbaar van de in- en uitgaande energiestromen. In figuur 3.5 t/m 3.7 zijn de 

dagelijkse waarden voor warmte- en koudeproductie en systeemrendement met elkaar 

vergeleken. 

 

 
Figuur 3.5 warmteproductie per dag    Figuur 3.6 koudeproductie per dag 

 

 
Figuur 3.7 gemiddeld dagelijks systeemrendement 

 

De gemeten en berekende waarden per dag zijn over de beschouwde periode gesommeerd 

en met elkaar vergeleken in tabel 3.2. De afwijkingen die nu zichtbaar zijn, zijn aanzienlijk 

kleiner dan bij de vergelijking van maandwaarden. Bij de verificatie van de dagwaarden is 

gerekend met dezelfde uitgangspunten als bij de verificatie van de maandwaarden. 

 

Tabel 3.2 vergelijking gemeten en berekende dagwaarden 

 Gemeten Berekend Afwijking 

Warmteproductie 12,2 MWh 11,8 MWh 3,4% 

Koudeproductie 208,5 MWh 212,8 MWh 2,1% 

Systeemrendement 16,2 [-] 16,5 [-] 1,9% 
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3.2.3 Modelverificatie op basis van uurwaarden 

Van de periode 14-02-2013 10:00 tot en met 16-02-2013 15:00 (54 uren) zijn de uurwaarden 

beschikbaar van de in- en uitgaande energiestromen. In figuur 3.8 t/m 3.10 zijn de gemeten 

en berekende resultaten met elkaar vergeleken. 

 

 
Figuur 3.8 warmteproductie per uur    Figuur 3.9 koudeproductie per uur 

 

 
Figuur 3.10 gemiddeld uurlijks systeemrendement 

 

Bij de verificatie van het model op basis van uurwaarden bleek de aangenomen waarde voor 

warmteverliezen (5%) niet te kloppen met de gemeten waarden. Bij het fitten van de gemeten 

en berekende waarden is het distributieverlies ingesteld op 25%, waarbij het C.O.P. van de 

warmtepomp op 4,2 [-] is gehouden. Ook bleek de berekende koudeproductie niet te kloppen 

met de gemeten waarden, waardoor een verliesfactor is opgenomen in het koude 

distributiesysteem. De gemeten en (gefitte) berekende waarden per uur zijn over de 

vergeleken periode gesommeerd en met elkaar vergeleken in tabel 3.3.  

 

Tabel 3.3 vergelijking gemeten en berekende uurwaarden 

 Gemeten Berekend Afwijking 

Warmteproductie 6,77 kWh 6,39 kWh 5,6% 

Koudeproductie 0 kWh 0,098 kWh - 

Systeemrendement 2,37 [-] 2,29 [-] 3,4% 
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3.2.4 Aanpassingen naar aanleiding van modelverificatie 

Naar aanleiding van de modelverificatie zijn een aantal vooraf aangenomen uitgangspunten 

aangepast in het simulatiemodel. Deze aanpassingen zijn: 

 Het toevoegen van een vergelijking die een variabel C.O.P. van de warmtepomp 

beschrijft, afhankelijk van het deellastpercentage (afhankelijk van de warmtebehoefte) en 

de uittredetemperatuur van de condensor (welke als setpoint kan worden ingegeven). 

 Het toevoegen van een vergelijking om het elektriciteitsverbruik van de transportpompen 

te bepalen op basis van het debiet door de installatie (wat volgt uit het gevraagde 

vermogen en temperatuurverschil tussen aanvoer en retourwater) in plaats van op basis 

van een direct instelbare fractie. 

 Het toevoegen van de energiestroom koudeverlies (Pk,ds)  welke in de eerste instantie als 

verwaarloosbaar was aangenomen. 

 

Ondanks de (grote) verschillen in de berekende en gemeten uurwaarden voor zowel 

verwarmen als koelen zijn de aangenomen uitgangspunten in het model naar aanleiding 

hiervan niet aangepast. De verificatie op basis van uurwaarden is uitgevoerd over een korte 

periode (54 uur) en wordt daarom niet als betrouwbaar genoeg gezien om het model hierop 

aan te passen. 

3.3 Tussentijdse conclusies 

Een aantal conclusies zijn getrokken naar aanleiding van de modelverificatie: 

- Het huidige simulatiemodel zonder regeling is geschikt voor simulatie van alle 

mogelijke theoretische energiestromen doordat de fracties van de afzonderlijke 

componenten instelbaar zijn, maar staat ver af van de werkelijke bedrijfsvoering van 

de praktijkcase, door het ontbreken van een regeling zoals deze in de praktijk 

functioneert. Het is echter wel geschikt om de vergelijkingen en aannames 

betreffende rendementen van componenten te verifiëren aan de hand van 

meetgegevens, wat dan ook is gedaan. 

- De resultaten uit de berekeningen op basis van de vooraf aangenomen waarden voor 

C.O.P. van de warmtepomp, warmteverliezen, rendement piekketel en 

transportpompen benaderen de gemeten waarden met een redelijke nauwkeurigheid 

(afwijking tussen gemeten en berekend is <10%), waardoor het simulatiemodel 

geschikt wordt geacht voor verdere uitwerking. 

- Het toevoegen van een regeling aan het model is noodzakelijk om het simulatiemodel 

beter te laten aansluiten op de werkelijkheid van de praktijkcase. Omdat de regeling 

wordt gezien als eerste optimalisatiestap wordt dit beschreven in hoofdstuk 4. 

- Omdat uit de verificatie op basis van uurwaarden grote afwijkingen werden 

waargenomen is een aantal aanpassingen gedaan van het model voor de berekening 

van de C.O.P. waarde van de warmtepomp en het elektriciteitsgebruik van de 

transportpompen.  

- Er is een aanvullende verificatie noodzakelijk op basis van uurwaarden omdat er 

vergelijkingen en een regeling aan het model wordt toegevoegd. Deze verificatie 

wordt beschreven in paragraaf 4.1.2. 
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4 Optimalisatiestudie 

Het opgezette simulatiemodel en de verificatie hiervan leidde tot de conclusie dat het model 

geschikt is om alle mogelijke energiestromen door te rekenen, maar nog niet compleet is door 

het ontbreken van de regeling. Daarnaast zal het simulatiemodel met regeling 

geoptimaliseerd worden om de probleemstelling en deelvragen te kunnen beantwoorden.   

 

Dit hoofdstuk beschrijft dan ook de completering en optimalisatie van het simulatiemodel (en 

hiermee de praktijkcase), welke bestaat uit drie onderdelen: 

1. Het toevoegen van een regeling aan het simulatiemodel. Door het toevoegen van een 

regeling wordt de bedrijfsvoering van het systeem reeds gedeeltelijk vastgelegd. De 

regeling in het simulatiemodel is gebaseerd op de regeling zoals deze ook in de praktijk 

functioneert. Omdat het voor de exploitant niet mogelijk is om het basisprincipe van de 

regeling te veranderen is deze als gegeven beschouwd en toegevoegd aan het model. 

Het is wel mogelijk om verschillende parameters anders in te stellen zodat de 

bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden.  

2. Een gevoeligheidsstudie naar het effect van wijzigingen van optimalisatieparameters en 

input. De gevoeligheidsstudie is uitgevoerd om na te gaan wat de invloed is van een 

aantal (instelbare) optimalisatieparameters en de (niet-beïnvloedbare) input op de 

prestatie van het WKO-systeem. De prestatie (output) van het WKO-systeem wordt 

beoordeeld aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). 

3. Het vaststellen van de optimale instellingen van de optimalisatieparameters. Uit de 

gevoeligheidsstudie blijkt hoe het systeem reageert op het verstellen van de 

optimalisatieparameters. Door een reeks van instellingen door te rekenen kan het 

optimum per instelling worden bepaald.  
 

Het in hoofdstuk 3 beschreven simulatiemodel zonder regeling bestaat uit vergelijkingen en 

gebruikt een gegeven input i(t) om de output o(t) te berekenen. De output wordt beïnvloedt 

door de input, de regeling en door de instelling van optimalisatieparameters. Dit is 

schematisch weergegeven in figuur 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 schematische weergave van de optimalisatie 

 

De input voor het model bestaat uit een gegeven warmte- en koudevraag, die volgt uit de 

eigenschappen van het gebouw en de binnen installatie, en de contractueel afgesproken 

tarieven voor de levering van warmte, koude en elektriciteit tussen de afnemer en de 

exploitant. Deze gegevens worden dan ook als input genomen voor het simulatiemodel. 

 

 

Output: 

 financieel resultaat [€/jaar] 

 systeemrendement [-] 

 CO2 uitstoot [ton/jaar] 

Input: 

 warmtevraag 

 koudevraag 

 energietarieven 

 rendementen 

 fysische constanten 

Optimalisatie: 

 regeling 

 instelling optimalisatieparameters 

Simulatiemodel  
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De output van het model bestaat uit een aantal in paragraaf 1.5 gedefinieerde KPI’s die een 

indicatie geven van de prestatie van het systeem. Voor deze optimalisatiestudie is ervoor 

gekozen om op basis van drie strategische KPI’s de prestatie van het systeem te beoordelen: 

1. Het financieel resultaat [€/jaar] voor de exploitant, op basis van de afgesproken tarieven 

(prijspeil 2012). 

2. Het systeemrendement [-] van het totale systeem voor warmte- en koudeopwekking, dus 

inclusief de koelmachines en de droge koeler die – indien nodig – wordt ingezet voor 

regeneratie van de WKO. 

3. De jaarlijkse CO2 uitstoot [ton/jaar] van het totale systeem. 

 

Hiervoor is gekozen omdat deze KPI’s ook door niet-deskundigen op WKO- gebied zijn te 

beoordelen en te duiden. 

4.1 Simulatiemodel met regeling 

De regeling van het simulatiemodel stuurt de verschillende componenten aan om zo efficiënt 
mogelijk te voorzien in de warmte- en koudebehoefte van het gebouw en datacentrum, mits 
de regeling optimaal is ingesteld. Er wordt dus uitgegaan van de huidige regeling, zoals 
beschreven in paragraaf 2.2.2. De volledige Matlabcode voor het simulatiemodel met regeling 
is opgenomen in Bijlage D. 

4.1.1 Beschrijving van de regeling 

Hieronder is per component beschreven hoe de regeling ervan is. Het startpunt voor de 
regeling is de gegeven warmte- en koudevraag vanuit het gebouw en/of datacentrum. 
 
Warmtepomp:  
De warmtepomp wordt bij warmtevraag van het gebouw ingezet als preferente 
warmteopwekker. De warmteproductie van de warmtepomp is gelijk aan de warmtevraag van 
het gebouw inclusief de transportverliezen die optreden. Deze warmte moet immers ook 
worden opgewekt. De warmteproductie van de warmtepomp is gemaximeerd door de 
maximale capaciteit van de warmtepomp. Gedurende de warmteproductie wordt de 
opgewekte koude van de warmtepomp afgegeven aan het gebouw en/of datacentrum. Indien 
de koudebehoefte van het gebouw en/of datacentrum lager is dan de geproduceerde koude 
door de warmtepomp wordt het koudeoverschot in de WKO opgeslagen.  
 
Als de koudevraag van het gebouw en/of datacentrum groter is dan de maximale capaciteit 
van de WKO (dit is de preferente opwekker voor koude), dan zal de warmtepomp als 
koelmachine worden ingezet. De warmteproductie van de warmtepomp wordt afgegeven aan 
het gebouw of via de droge koeler aan de buitenlucht. Het is waarschijnlijker dat dit laatste zal 
optreden omdat de warmtevraag van het gebouw zeer laag zal zijn wanneer er een hoge 
koudevraag is. 
 
De regelvoorwaarden voor de warmtepomp zijn als volgt gedefinieerd:  
Pw,wp = (Pw,gb + Pw,ds) als (Pw,gb + Pw,ds) < Pw,wpmax en 
Pw,wp = Pw,wpmax als (Pw,gb + Pw,ds) >= Pw,wpmax  
 
Piekketel: 
De piekketel wordt ingeschakeld wanneer de warmtevraag van het gebouw inclusief 
transportverliezen groter is dan de maximale warmtecapaciteit van de warmtepomp. De 
elektrische piekketel wordt dan ingezet voor de resterende warmtebehoefte. In de praktijk 
wordt de piekketel ook ingezet als noodketel indien de warmtepomp een storing heeft. Dit is in 
de regeling van het simulatiemodel niet meegenomen. Aangenomen wordt ook dat de 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

44 Rendementsverbetering van een warmte- koude opwek en opslag systeem 

warmtevraag van het gebouw nooit groter is dan het warmtevermogen van de warmtepomp 
en de piekketel samen. 
 
De regelvoorwaarde voor de piekketel is als volgt gedefinieerd:  
Pw,pk = (Pw,gb + Pw,ds - Pw,wpmax) als (Pw,gb + Pw,ds) >= Pw,wp,max 
 
WKO: 
De WKO wordt bij koudevraag van het gebouw en/of datacentrum ingezet als preferente 
opwekker, tenzij er ook warmtevraag is in het gebouw en de warmtepomp ook koude 
produceert. De WKO staat dan in ontlaadbedrijf (koude leveren met WKO). De WKO komt 
ook in ontlaadbedrijf wanneer het nodig is om koude te ontladen vanwege de randvoorwaarde 
van thermische bodembalans. Hiervan is sprake wanneer er anders een koudeoverschot zou 
ontstaan in de bodem.  
 
De WKO komt in laadbedrijf (koude laden in WKO) wanneer de koudeproductie van de 
warmtepomp groter is dan de koudebehoefte van het gebouw en/of datacentrum en wanneer 
het nodig is om koude te laden met de droge koeler. Hiervan is sprake wanneer er anders een 
warmteoverschot zou ontstaan in de bodem. 
 
De regelvoorwaarden voor de WKO zijn als volgt gedefinieerd: 
Pk,wko,o = (Pk,gb + Pk,tsa + Pk,ds) als (Pk,gb + Pk,tsa + Pk,ds) > Pk,wp (WKO ontladen) 
Pk,wko,l = Pk,wp als (Pk,gb + Pk,tsa + Pk,ds) < Pk,wp (WKO laden) 
Pk,wko,o = Pk,wko,l = 0 als (Pk,gb + Pk,tsa + Pk,ds) = Pk,wp (WKO uit) 
 
Waarbij geldt voor de koelvraag vanuit het datacentrum via de TSA: 
Pk,tsa = Pk,dc als SC5=1   
Pk,tsa = 0 als SC5=2   
 
Pompen: 
De distributiepompen voor transport voor CV- en GKW- water worden ingezet op basis van de 
warmte- en koudebehoefte van het gebouw en/of datacentrum. Ook het temperatuurverschil 
tussen aanvoer en retourwater is bepalend voor de inzet van de pompen en hiermee de 
elektrische pompenergie. De pompen zijn niet aan regelvoorwaarden gekoppeld waardoor 
deze worden vrijgegeven of niet. De mate waarin de maximale capaciteit van de 
transportpompen wordt benut volgt uit de warmte- en/of koudevraag en de hieraan 
gekoppelde flow van de installatie (zie ook paragraaf 3.2.4). 
 
Koelmachine: 
De koelmachine wordt ingeschakeld wanneer er geen koudelevering is aan het datacentrum 
vanuit de WKO en/of warmtepomp via de TSA. De koudelevering aan het datacentrum vanuit 
de WKO en/of warmtepomp via de TSA is een instelbare parameter en in het model 
gerealiseerd als schakelcomponent (zie ook paragraaf 4.2.1). 
 
De regelvoorwaarden voor de koelmachine zijn als volgt gedefinieerd:  
Pk,km = 0 als SC5=1 
Pk,km = Pk,dc als SC5=2 
 
Droge koeler: 
De droge koeler wordt ingezet om de WKO in thermische balans te houden, wat een 
randvoorwaarde is van het simulatiemodel. Als er een koudeoverschot in de bodem ontstaat 
wordt de droge koeler vrijgegeven gedurende het benodigde aantal uren om de koude te 
ontladen. Als er een warmteoverschot ontstaat wordt de droge koeler ingeschakeld 
gedurende het aantal uren dat nodig is om koude in te vangen.  
 
De regelvoorwaarden voor de inzet van de droge koeler zijn als volgt gedefinieerd: 
Qk,dk,l = Qk,wko,o - Qk,wko,l als Qk,wko,l < Qk,wko,o (koude invangen/warmte vernietigen) 
Qk,dk,o = Qk,wko,l - Qk,wko,o als Qk,wko,l > Qk,wko,o (warmte invangen/koude vernietigen) 
Qk,dk,o = Qk,dk,l = 0 als Qk,wko,l = Qk,wko,o  (WKO in thermische balans) 
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Het model bepaalt de hoeveelheid warmte of koude die de droge koeler op jaarbasis moet 
invangen of vernietigen om de WKO in thermische balans te houden. In het model is niet 
verwerkt wanneer de droge koeler hiervoor moet worden vrijgegeven; dit zou gedaan kunnen 
worden op basis van de buitentemperatuur of een tijdprogramma. In de praktijk gebeurt dit 
vaak handmatig. 
 
Schakelcomponenten: 
De status van de schakelcomponenten volgt eveneens uit de regeling. Per component is de 
regeling als volgt: 
SC1:  de status (1,2 of 3) van SC1 volgt uit de status van SC2:  

SC1=1 als SC2=2 
SC1=2 als SC2=1 of 3 
SC1=3 als SC2=4 

SC2:  de status (1,2,3 of 4) van SC2 volgt uit de status van SC3 en/of de randvoorwaarde 
voor thermische balans. 

 SC2=1 als Qk,wko,l < Qk,wko,o 
 SC2=2 als Qk,wko,l > Qk,wko,o 
 SC2=3 als SC3=2 
 SC2=4 als Qk,wko,l = Qk,wko,o en SC3=1 
SC3: de status (0 tot 100%) van SC3 volgt uit het eventuele warmte- productieoverschot 

van de warmtepomp tijdens koelmachinebedrijf. 
 SC3=1 als (Pw,gb + Pw,ds) >= Pw,wp 
 SC3=2 als (Pw,gb + Pw,ds) < Pw,wp  
SC4: de status (1,2 of 3) volgt uit de regelvoorwaarden van de WKO. 
 SC4=1 als Pk,wko,l > 0 (laden) 

SC4=2 als Pk,wko,o > 0 (ontladen) 
SC4=3 als Pk,wko,o = 0 (uit) 

SC5:  de status (1 of 2) van SC5 volgt uit de gemeten buitentemperatuur (Tbuiten) en de 
instelbare omschakeltemperatuur (Toms) van het datacentrum.   
SC5=1 als Tbuiten > Toms (koelen datacentrum met WKO) 
SC5=2 als  Tbuiten<= Toms (koelen datacentrum met koelmachine) 

 
Het simulatiemodel met regeling zal worden gebruikt om de gevoeligheidsstudie en 
optimalisatie uit te voeren. Voordat het gebruikt kan worden is de werking van het 
simulatiemodel met regeling ook geverifieerd. 

4.1.2 Modelverificatie met regeling op basis van uurwaarden 

Voor de meest betrouwbare modelverificatie op basis van uurwaarden zou een dataset van 

ter beschikking moeten zijn van gemeten uurwaarden over een heel jaar (8760 waarden). 

Deze metingen ontbreken echter omdat de uurwaarden niet in een database werden 

opgeslagen. Daarom is een dataset gemaakt op basis van de gegevens die er wel zijn, 

waardoor het simulatiemodel met regeling geverifieerd kon worden. 

 

De modelverificatie bestaat uit volgende stappen: 

1. Bepalen van de uurlijkse warmte- en koudebehoefte op basis van de gemeten 

maandwaarden; 

2. De jaarlijkse warmte- en koudebehoefte die volgt uit de uurgegevens wordt vergeleken en 

gefit met de gemeten jaarlijkse behoefte; 

3. De uurlijkse warmte- en koudebehoefte wordt vervolgens gebruikt om de 

elektriciteitsbehoefte te berekenen met het simulatiemodel; 

4. De berekende elektriciteitsbehoefte per jaar wordt vergeleken met de gemeten 

elektriciteitsbehoefte per jaar. 

5. De afwijkingen tussen de gemeten en berekende waarden worden inzichtelijk gemaakt. 
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Door middel van het toepassen van lineaire regressie tussen het maandelijks gemeten 

warmte- en koudeverbruik van het gebouw en de gemeten buitentemperatuur (gemeten in 

weerstation Schiphol, nabij de praktijkcase) is een lineair gebouwbehoefteprofiel bepaald voor 

warmte en koude. Hieruit ontstaat de gebouwbehoefte als functie van de buitentemperatuur 

(zie figuur 4.2 en 4.3). De metingen hebben plaatsgevonden in de maanden september 2010 

t/m augustus 2012, dus in totaal 24 maanden. 

 

 
Figuur 4.2 correlatie warmtevraag en buitentemperatuur            Figuur 4.3 correlatie koudevraag en buitentemperatuur 

 

Voor de warmtevraag blijkt er een sterke correlatie te zijn (R
2
=0,94) met de 

buitentemperatuur, voor de koudevraag is dit minder (R
2
=0,70). Dit wordt veroorzaakt doordat 

de koudevraag van het gebouw naast de buiten(lucht)temperatuur ook voor een groot deel 

door de zoninstraling wordt bepaald. 

 

Het lineaire profiel wat volgt uit de maandelijkse metingen is vervolgens gebruikt om de 

warmte- en koudebehoefte per uur te berekenen op basis van de gemeten buitentemperatuur 

(zie figuur 4.4). 

 

 
Figuur 4.4  warmte- en koudevraag per uur gedurende een heel jaar  

 

Op basis van de berekende uurwaarden is het totale jaarverbruik bepaald en vergeleken met 

het gemeten jaarverbruik (zie tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 vergelijking warmte- en koudebehoefte 

 Referentie 

waarde 

(o.b.v. meting) 

Berekende waarde 

volgens lineaire 

regressie 

Afwijking 

 

Fitfactor 

voor 

berekening 

Jaarlijkse warmtevraag 

gebouw [MWh] 

554,9  

 

575,2 +3,7% 0,965 

Jaarlijkse koudevraag 

gebouw [MWh] 

224,6  

 

209,7  -6,6% 1,071 

Jaarlijkse koudevraag 

datacenter [MWh] 

629,7  

 

639,9  +1,6% 0,984 

 

De fitfactor is bepaald op basis van het verschil tussen de gemeten en de (initieel) berekende 

waarde en daarna in het model ingevoerd om de berekende waarde te fitten met de gemeten 

warmte- en koudebehoefte. Na het fitten komt de berekende jaarlijkse warmte- en koudevraag 

overeen met het gemeten warmte- en koudeverbruik. Het model rekent vervolgens de 

jaarlijkse elektriciteitsbehoefte en het systeemrendement uit op basis van de gefitte warmte- 

en koudevraag. Het berekende elektriciteitsverbruik wordt vergeleken met het gemeten 

verbruik. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 vergelijking elektriciteitsbehoefte 

 Referentiewaarde 

(o.b.v. meting) 

Berekende waarde 

met simulatie 

Afwijking 

Jaarlijkse 

elektriciteitsvraag 

warmtepomp [MWh] 

130,7  142,6  +9,1% 

Jaarlijkse 

elektriciteitsvraag 

piekboiler [MWh] 

32,0  0,0  -100% 

Jaarlijkse 

elektriciteitsvraag 

overig [MWh] 

84,2 86,5  +2,7% 

Jaarlijkse 

elektriciteitsvraag 

totaal [MWh] 

246,9  229,1  -7,2% 

Jaarlijks 

systeemrendement [-] 

(zonder regeneratie) 

5,71  6,15  +7,7% 

 

De afwijking van -7,2% tussen het totale gemeten en berekende elektriciteitsverbruik (en 

hiermee ook de afwijking in het systeemrendement van +7,7%) wordt vooral veroorzaakt 

doordat het simulatiemodel de warmtepomp als preferente opwekker hanteert, en het 

gevraagde warmtevermogen niet hoger is geweest dan het maximale verwarmingsvermogen 

van de warmtepomp. Hierdoor is de piekketel in de simulatie niet ingezet. In de praktijk is de 

piekketel echter wel ingezet als gevolg van het in storing staan van de warmtepomp. Hierdoor 

is in de gemeten situatie een elektriciteitsverbruik zichtbaar (32,0 MWh) bij de piekketel terwijl 

het verbruik van de piekketel in de simulatie 0,0 MWh is. Het elektriciteitsverbruik van de 

warmtepomp is wel hoger, maar per saldo is er in de simulatie minder elektriciteit gebruikt 

omdat het efficiënter is de warmte te produceren met de warmtepomp. Als in het 

simulatiemodel rekening was gehouden met het in storing staan van de warmtepomp zou de 

afwijking van de jaarlijkse elektriciteitsvraag en het jaarlijks systeemrendement enkele 

procenten bedragen. De conclusie is dan ook dat het simulatiemodel met regeling geschikt is 

voor verder gebruik en het doorrekenen van optimalisaties. 
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4.2 Gevoeligheidsstudie optimalisatieparameters 

In het model zijn drie optimalisatieparameters verwerkt, die in de praktijk ook daadwerkelijk 

gebruikt kunnen worden om het systeem te beïnvloeden. Deze parameters zijn: 

1. Een instelbaar omschakelpunt voor het koelen van het datacentrum; 

2. Een instelbare aanvoertemperatuur voor CV-water (de ‘stooklijn’); 

3. Een beïnvloedbaar temperatuurverschil tussen onttrokken en geïnjecteerd water uit de 

WKO.  

 

Deze optimalisatieparameters worden verder uitgelegd in paragraaf 4.2.1 t/m 4.2.3, waarbij 

tevens de gevoeligheid wordt weergegeven. In de praktijk zijn er meer ‘knoppen waaraan 

gedraaid kan worden’. Uit de praktijk blijkt echter dat bovengenoemde parameters vooral 

worden gebruikt om het systeem bij te sturen en te optimaliseren. Deze studie heeft zich 

daarom beperkt tot het onderzoeken van de gevoeligheid van deze parameters.  

 

De gevoeligheid van de optimalisatieparameters zijn afzonderlijk van elkaar onderzocht en 

vergeleken met de ontwerpwaarde en de huidige instelling, op basis waarvan het model 

geverifieerd is. 

4.2.1 Omschakeltemperatuur koelen datacentrum 

De ‘omschakeltemperatuur’ voor het koelen van het datacentrum is de buitentemperatuur 

waarbij een omschakeling plaatsvind van het koelen van het datacentrum door het WKO-

systeem naar het koelen met de koelmachines. Het WKO-systeem is door middel van een 

warmtewisselaar (TSA) gescheiden van het datacentrum.  

 

Bij een buitentemperatuur hoger dan de ingestelde waarde (Toms) zal het datacentrum gekoeld 

worden met het WKO-systeem, indien de buitentemperatuur lager of gelijk aan de ingestelde 

waarde is, wordt het datacentrum gekoeld via de ‘vrije koeling functie’ van de koelmachine 

(zie fig. 4.5). 

  

 
Figuur 4.5 omschakeling voor koelen datacentrum 

 

De gekozen omschakeltemperatuur in de ontwerpfase was 7 °C. In april 2011 is deze 

instelling handmatig ‘overruled’ in de software waarbij de koeling altijd door de WKO werd 

geleverd omdat er een koude- overschot in de bodem dreigde te ontstaan. In het 

simulatiemodel is deze handmatig ingestelde waarde nagebootst door de parameter in te 

stellen op een waarde van -10 °C. De ingestelde omschakeltemperatuur in het simulatiemodel 

kan variëren tussen -10 °C en 30 °C met een tijdstap van 0,5K. Deze range is gekozen op 

basis van de voorkomende buitentemperatuur. De resultaten van de gevoeligheidsstudie zijn 

weergegeven in figuur 4.6 en tabel 4.3. 
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Figuur 4.6 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie van de omschakeltemperatuur 

 

Tabel 4.3 vergelijking diverse instellingen omschakeltemperatuur en bijbehorende output 

Toms = Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

7 °C 

(ontwerpwaarde) 

 

43.919 5,11 164,6 

-10 °C 

(huidige instellingen  

= minimum waarde) 

46.122 

(+5,0% t.o.v. ontwerp) 

5,20 

(+1,8% t.o.v. ontwerp) 

161,8 

(-1,7% t.o.v. ontwerp) 

2 °C 

(ontwerpwaarde-5K) 

45.851 

(+4,4% t.o.v. ontwerp) 

5,19 

(+1,6% t.o.v. ontwerp) 

162,1 

(-1,5% t.o.v. ontwerp) 

 

12 °C 

(ontwerpwaarde +5K) 

42.016 

(-4,3% t.o.v. ontwerp) 

4,70 

(-8,0% t.o.v. ontwerp) 

179,0 

(+8,7% t.o.v. ontwerp) 

 

30 °C 

(maximum waarde) 

 

33.749 

(-23,2% t.o.v. ontwerp) 

3,34 

(-34,6% t.o.v. ontwerp) 

251,6 

(+52,9% t.o.v. ontwerp) 

 

De simulatieresultaten laten zien dat het verlagen van de omschakeltemperatuur naar een 

minimale waarde de grootste winst oplevert voor de exploitant en tevens de laagste CO2 

uitstoot veroorzaakt. Ten opzichte van de ontwerpinstelling is een verhoging van de winst 

mogelijk met 5%, de CO2 uitstoot daalt licht met 1,7%. Het systeem is in werkelijkheid reeds 

zo ingesteld. Het verband tussen de omschakeltemperatuur en de output kan als volgt worden 

verklaard: 

 De winst van de exploitant neemt toe bij een lagere omschakeltemperatuur omdat er dan 

meer koude kan worden geleverd vanuit de WKO en op basis van de afgesproken 

tarieven zorgt dat voor een toename van de winst. 

 Het systeemrendement en de CO2-uitstoot van het totale systeem neemt af bij een lagere 

omschakeltemperatuur omdat het minder elektriciteit kost om koude te leveren met de 

WKO inclusief het herstellen van de onbalans met de droge koeler dan het leveren van 

koude met de koelmachine. 
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4.2.2 De stooklijn van het CV-water  

De stooklijn is het verband tussen de aanvoertemperatuur van het CV-water en de 

buitentemperatuur. Naarmate de buitentemperatuur hoger is kan de aanvoertemperatuur van 

het CV-water lager zijn omdat het gebouw een kleinere warmtebehoefte heeft. De hoogte van 

de aanvoertemperatuur van het CV-water heeft vooral invloed op het rendement van de 

warmtepomp (zie bijlage B). De COP van de warmtepomp stijgt naarmate de 

aanvoertemperatuur daalt, waardoor dit mogelijk een interessante optimalisatieparameter is . 

In de praktijk wordt vaak gezocht naar een balans tussen een zo laag mogelijke 

aanvoertemperatuur en het voorkomen van comfortklachten. De aanvoertemperatuur heeft 

een maximum van 55 °C en een minimum van 40 °C. De aanvoertemperatuur wordt verlaagd 

op basis van de buitentemperatuur met 1 °C per 1 °C buitentemperatuur. De instelbare 

temperatuur Tcv geeft aan vanaf welke buitentemperatuur de aanvoertemperatuur moet gaan 

dalen (zie figuur 4.7). De instelbare temperatuur Tcv in het simulatiemodel kan variëren tussen 

-20 °C en 20 °C met stappen van 0,5 K. De resultaten van de gevoeligheidsstudie zijn 

weergegeven in figuur 4.8 en tabel 4.4. 

 

 

Figuur 4.7 verschuiving stooklijn als optimalisatieparameter 

 

 
Figuur 4.8 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie van de stooklijntemperatuur 
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Tabel 4.4 vergelijking diverse instellingen stooklijn en bijbehorende output 

Tcv = Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

15 °C 

(ontwerpwaarde) 

 

43.919 5,11 164,6 

0 °C 

(huidige instellingen) 

45.524 

(+3,7% t.o.v. ontwerp) 

5,67 

(+11,0% t.o.v. ontwerp) 

 

148,4 

(-9,8% t.o.v. ontwerp) 

10 °C 

(ontwerpwaarde-5K) 

44.031 

(+0,2% t.o.v. ontwerp) 

5,14 

(+0,6% t.o.v. ontwerp) 

163,5 

(-0,7% t.o.v. ontwerp) 

 

20 °C 

(ontwerpwaarde+5K= 

maximum waarde) 

43.916 

(0,0% t.o.v. ontwerp) 

5,11 

(0,0% t.o.v. ontwerp) 

164,7 

(0,0% t.o.v. ontwerp) 

 

-20 °C 

(minimum waarde) 

 

46.729 

(+6,4% t.o.v. ontwerp) 

6,18 

(+20,9% t.o.v. ontwerp) 

136,2 

(-17,3% t.o.v. ontwerp) 

 

De simulatieresultaten laten zien dat het verlagen van de stooklijn door middel van de 

instelbare waarde Tcv een positief effect heeft op zowel de winst van de exploitant als op het 

systeemrendement en de CO2 uitstoot. Het effect op de winst is met procentuele stijging van 

+3,7% wel minder groot dan het effect op de CO2 –uitstoot. Daarbij heeft de huidige instelling 

ook geleidt tot een aantal comfortklachten. Het verband tussen de stooklijnverlaging en de 

output is verklaarbaar vanuit het feit dat de COP waarde van de warmtepomp wordt 

beïnvloedt door de aanvoertemperatuur. Het beperkte effect op de winst van de exploitant kan 

verklaard worden door het relatief lage elektriciteitstarief waarmee is gerekend. Bij hogere 

elektriciteitstarieven zal het effect aanmerkelijk groter zijn. 

4.2.3 Temperatuurverschil warme en koude bron 

Het temperatuurverschil tussen onttrekken en injecteren en de hoeveelheid verpompt water in 

een bepaalde periode zijn bepalend voor de hoeveelheid opgeslagen of onttrokken energie in 

de WKO. De energiebehoefte kan worden ingevuld door veel water te verpompen met een 

klein temperatuurverschil of minder water met een groot temperatuurverschil. Het laatste 

verdient uiteraard de voorkeur en het is interessant om te weten welke invloed dit heeft op de 

totale prestatie van het systeem. Het temperatuurverschil is - in tegenstelling tot de 

optimalisatieparameters 1 en 2 - geen parameter die in de praktijk direct instelbaar is in de 

software, maar wel indirect door de regeling van de bronnen goed af te stemmen op de 

gebouwvraag, de inzet van de warmtepomp en de instellingen van transportpompen en 

regelkleppen. In dit simulatiemodel is het temperatuurverschil als direct instelbare waarde 

opgenomen, zodat de gevoeligheid onderzocht kan worden. 
 

Het instelbare temperatuurverschil (dTwko) in het simulatiemodel kan variëren tussen 1 K en 8 

K met stappen van 0,1 K. De resultaten van de gevoeligheidsstudie zijn weergegeven in 

figuur 4.9 en tabel 4.5. 
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Figuur 4.9 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie het temperatuurverschil tussen 

warme en koude bron 

 

Tabel 4.5 vergelijking diverse instellingen temperatuurverschil en bijbehorende output 

dTwko = Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

4 K 

(ontwerpwaarde) 

 

43.919 5,11 164,6 

2.5 K 

(huidige instellingen) 

41.514 

(-5,5% t.o.v. ontwerp) 

4,45 

(-12,9% t.o.v. ontwerp) 

 

189,0 

(+14,8% t.o.v. ontwerp) 

2 K 

(ontwerpwaarde-2 K) 

39.910 

(-9,1% t.o.v. ontwerp) 

4,10 

(-19,8% t.o.v. ontwerp) 

205,2 

(+24,7% t.o.v. ontwerp) 

 

6 K 

(ontwerpwaarde+2 K) 

45.256 

(+3,0% t.o.v. ontwerp) 

5,57 

(+9,0% t.o.v. ontwerp) 

151,1 

(-8,2% t.o.v. ontwerp) 

 

1 K 

(minimum waarde) 

31.892 

(-27,4% t.o.v. ontwerp) 

2,94 

(-42,5% t.o.v. ontwerp) 

286,3 

(+73,9% t.o.v. ontwerp) 

 

8 K 

(maximum waarde) 

 

45.924 

(+4,6% t.o.v. ontwerp) 

5,83 

(+14,1% t.o.v. ontwerp) 

144,3 

(-12,3% t.o.v. ontwerp) 

 

De simulatieresultaten laten zien dat een groot temperatuurverschil over de bronnen een 

positief effect heeft de output. Dit is te verklaren doordat er bij een groter het 

temperatuurverschil minder water verpompt hoeft te worden om hetzelfde thermische 

vermogen met de bronnen te genereren. Ook hier geldt dat de invloed van het verstellen van 

de parameter een relatief grote invloed heeft op het systeemrendement en de CO2 uitstoot en 

een relatief kleine op de winst van de exploitant, als gevolg van het gunstige 

elektriciteitstarief. 
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4.2.4 Optimale instellingen 

Uit de gevoeligheidsstudie is gebleken hoe de output reageert op het verstellen van de 

optimalisatieparameters. Nu dit bekend is, kunnen de parameters zodanig worden ingesteld 

dat het beoogde doel kan worden bereikt. Er kunnen verschillende optimalisatie strategieën 

en doelstellingen worden gedefinieerd. In deze studie is op voorhand gekozen voor drie 

optimalisatie strategieën: 

 

Optimalisatiestrategie 1: maximale winst 

Bij de gegeven warmte- en koelbehoefte van het gebouw en datacentrum wordt uitgerekend 

hoe de exploitant hiervan maximaal kan profiteren. Het primair energiegebruik / CO2 – 

uitstoot wordt uitgerekend maar geldt niet als optimalisatiecriterium. Thermische bodembalans 

geldt als randvoorwaarde. Deze strategie is enkel gericht op economisch belang van de 

exploitant. 

 

Optimalisatiestrategie 2: maximale CO2 -reductie 

Bij de gegeven warmte- en koelbehoefte van het gebouw en datacentrum wordt uitgerekend 

hoe de verschillende installatiecomponenten energetisch zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Doel is om het primair energiegebruik / de CO2 - uitstoot zo veel als mogelijk te beperken. 

Thermische bodembalans geldt als randvoorwaarde. Deze strategie is enkel gericht op 

ecologische belang. 

 

Optimalisatiestrategie 3: winst gemaximaliseerd 

Dezelfde strategie als bij 1, waarbij de winst van de exploitant gelimiteerd is door een 

ingesteld bedrag, bijvoorbeeld het winstbedrag waarbij de exploitatie volgens vooraf 

opgestelde Business case rendabel is. Bij het ingestelde winstbedrag wordt het primair 

energiegebruik / CO2 – uitstoot uitgerekend. Thermische bodembalans geldt als 

randvoorwaarde. De strategie is een compromis tussen economische en ecologische 

belangen, tussen maximale winst en maximale CO2 uitstoot reductie. 

 

Omdat uit de gevoeligheidsstudie is gebleken dat het verstellen van de 

optimalisatieparameters geen tegengesteld effect heeft op de winst van de exploitant en het 

reduceren van de CO2-uitstoot zal de optimalisatie voor strategie 1 en 2 er hetzelfde uitzien 

en is het niet nodig om een compromis tussen beide te zoeken, waardoor de relevantie van 

strategie 3 vervalt. 

 

De optimale instellingen zijn op basis van de gevoeligheidsstudie vastgesteld: 

 Toms= -10 °C (dit is reeds de huidige instelling) 

 Tcv=5 °C (in plaats van de huidige 0 °C) 

 dTwko= 6K (in plaats van de huidige 2,5 K) 

 

De instelling van de omschakeltemperatuur wordt niet beperkt door bijvoorbeeld comforteisen 

en kan daarom op zijn minimale (=optimale) waarde worden ingesteld. Dit geldt niet voor de 

instelling van de stooklijn. De minimale waarde van -20 °C zou weliswaar vanuit energetisch 

en economisch perspectief het beste resultaat opleveren, maar dit levert onherroepelijk 

comfortklachten op, dit was immers bij een instelling van 0 °C reeds het geval. 

Proefondervindelijk is daarom de minimale waarde in de praktijk bepaald en deze ligt op 5 °C. 

 

Het temperatuurverschil tussen de bronnen levert het beste resultaat wanneer deze maximaal 

is, hoewel een verbetering van 2K naar 4K een relatief grotere bijdrage levert dan een 

verbetering van 4K naar 6K. Een realistische instelling van 6K wordt als uitgangspunt 

genomen voor het doorrekenen van het geoptimaliseerde systeem (zie tabel 4.6).  
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Tabel 4.6 vergelijking output tussen ontwerp, huidige en optimale instellingen 

Instellingen Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

Ontwerp instellingen 

Toms = 7 °C 

Tcv = 15 °C 

dTwko = 4 K 

43.919 5,11 164,6 

Huidige instellingen 

Toms = -10 °C 

Tcv = 0 °C 

dTwko = 2,5 K 

45.372 

(+3,3% t.o.v. ontwerp) 

4,96 

(-2,9% t.o.v. ontwerp) 

 

169,4 

(+2,9% t.o.v. ontwerp) 

Optimale instellingen 

Toms = -10 °C 

Tcv = 5 °C 

dTwko = 6 K 

48.099 

(+9,5% t.o.v. ontwerp) 

(+6,0% t.o.v. huidig) 

5,93 

(+16,0% t.o.v. ontwerp) 

(+19,6% t.o.v. huidig) 

141,8 

(-13,9% t.o.v. ontwerp) 

(-16,3% t.o.v. huidig) 

 

 

De huidige instellingen hebben ten opzichte van de ontwerpinstellingen geleid tot een hogere 

winst voor de exploitant, maar niet tot een lagere CO2- uitstoot. De hogere winst is het gevolg 

van meer koudelevering vanuit de WKO installatie en een energetisch gunstiger instelling van 

de stooklijn. Per saldo is er toch een toename van de CO2- uitstoot, wat vooral veroorzaakt is 

door het kleine temperatuurverschil over de bronnen in de huidige situatie. Daarnaast heeft de 

huidige stooklijninstelling (Tcv=0 °C) ook verschillende keren geleid tot comfortklachten.   

4.3 Gevoeligheidsstudie input 

Het geoptimaliseerde model is onderzocht op gevoeligheid van de input. De input is niet 

beïnvloedbaar en dus niet instelbaar in de praktijk en kan dus niet gebruikt worden voor 

optimalisatie. De input kan echter wel variëren en van grote invloed zijn op de output. Het is 

dus van belang om ook hiervan de invloed te kwantificeren. Uit de praktijk blijkt dat er drie 

belangrijke input- variabelen zijn die sterk kunnen variëren en die invloed hebben op de 

prestatie van het WKO systeem, dit zijn het rendement van de regeneratievoorziening en de 

warmte- en koudevraag van het gebouw. Deze input- variabelen zijn onderzocht in het 

simulatiemodel, waarvan de resultaten zijn weergegeven in de paragrafen 4.3.1 t/m 4.3.4. De 

input ‘energietarieven’ heeft ook veel invloed op de output ‘winst exploitant’, maar de 

energietarieven zijn reeds vastgelegd voor deze praktijkcase en de gevoeligheid van 

wijzigingen hiervan is daarom niet verder onderzocht.  

4.3.1 Rendement regeneratievoorziening 

Volgens het rapport ‘WKO en oppervlaktewater’ (Molenaar, 2011) heeft een droge koeler een 

COP van 22. Volgens de specificaties van de leverancier van de droge koeler is het 

opgenomen vermogen van de droge koeler maximaal 0,48 kWe per ventilator. De droge 

koeler heeft acht ventilatoren, waarmee het totale elektrisch vermogen op 3,84 kW komt. Met 

een maximaal thermisch vermogen van 176 kW, zou het maximaal haalbare COP op 46 

uitkomen. De werkelijke behaalde COP in de praktijk hangt af van de watertemperatuur die 

wordt aangeleverd en de buitentemperatuur. Daarnaast zijn er nog andere 

regeneratievoorzieningen die gebruikt worden bij WKO systemen, waarvan het interessant is 

om te weten wat het effect is van het rendement op de regeneratievoorziening. Het 

rendement van de regeneratievoorziening (COPrgv) kan in het simulatiemodel variëren tussen 
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5 en 100 [-] met stappen van 1. De resultaten van de gevoeligheidsstudie zijn weergegeven in 

figuur 4.10 en tabel 4.7. 

 
Figuur 4.10 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie van het rendement van de 

regeneratievoorziening 

 

Tabel 4.7 vergelijking diverse rendementen van de regeneratievoorziening en bijbehorende output 

COPrgv = Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

22 [-] 

(droge koeler, laag COP 

=referentiewaarde) 

48.099 5,93 141,8 

46 [-] 

(droge koeler, hoog COP) 

 

48.794 

(+1,4% t.o.v. referentie) 

6,24 

(+5,2% t.o.v. referentie) 

 

134,8 

(-4,9% t.o.v. referentie) 

15 [-] 

(luchtbehandelingskast) 

47.477 

(-1,3% t.o.v. referentie) 

5,68 

(-4,2% t.o.v. referentie) 

148,1 

(+4,4% t.o.v. referentie) 

 

100 [-] 

(oppervlaktewater) 

49.138 

(+2,2% t.o.v. referentie) 

6,41 

(+8,1% t.o.v. referentie) 

131,3 

(-7,4% t.o.v. referentie) 

 

 

De simulatieresultaten laten zien dat het rendement van de regeneratievoorziening slechts 

een beperkt effect heeft op de winst van de exploitant (max. +2,2% en min. -1,3% ten 

opzichte van de referentie), maar wel een significant effect heeft op het systeemrendement en 

de CO2- uitstoot, wanneer de COP varieert tussen ca. 15 en 100 [-]. Wanneer de COP- 

waarde lager wordt dan ca. 15, is er wel sprake van een sterke daling op de winst van de 

exploitant. 

4.3.2 Variatie in warmtevraag 

De warmtevraag (het vermogen als functie van de tijd) van een gebouw wordt vooraf 

berekend, maar het komt zelden voor dat dit ook klopt met de werkelijke vraag. Ook kan de 

warmtevraag gedurende het gebruik van het gebouw variëren, als gevolg van allerlei 
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veranderingen. Het is daarom interessant om te weten wat het effect hiervan is op de 

prestatie van de WKO installatie. Dit is onderzocht met het simulatiemodel door de 

warmtevraag te variëren tussen 0,5 tot 2,0 keer de huidige afname (‘factor warmtevraag’). 

Specifiek is de invloed van de factor warmtevraag bepaald bij de huidige warmtevraag 

(=referentiewaarde, factor=1), de warmtevraag waarbij er een natuurlijke thermische 

bodembalans optreedt (factor=1,7) bij het maximale warmtevermogen van de installatie 

(factor=2). De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 4.11 en tabel 4.8. 
 

 
Figuur 4.11 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie van de warmtevraag 

 

Tabel 4.8 vergelijking output bij verschillende factoren voor warmtevraag 

Factor  

warmtevraag = 

Winst exploitant 

[€ / jaar] 

Systeemrendement/ 

APF [-] 

CO2-uitstoot 

[ton/jaar] 

1  

(=referentiewaarde) 

 

48.099 5,93 141,8 

1,7  

(thermische balans) 

 

73.754 

(+53,3% t.o.v. referentie) 

6,06 

(+2,2% t.o.v. referentie) 

 

177,1 

(24,9% t.o.v. referentie) 

2 [-] 

(maximaal beschikbaar 

vermogen) 

83.149 

(+72,9% t.o.v. referentie) 

5,63 

(-5,1% t.o.v. referentie) 

208,4 

(+47,0% t.o.v. referentie) 

 

 

De simulatieresultaten laten zien dat een daling van de warmtevraag (factor warmtevraag<1) 

een lagere winst voor de exploitant, maar een hoger systeemrendement tot gevolg heeft. Dit 

wordt veroorzaakt doordat de (gelijkblijvende) koudelevering ook wordt meegerekend in het 

systeemrendement en koudelevering een hoog rendement heeft. Anderzijds kan een toename 

van de warmtevraag ( als 1,0<factor<1,7) ook voor een beter systeemrendement zorgen, wat 

als volgt verklaart kan worden: 

1. De warmtepomp kan meer draaiuren maken bij een hogere belasting, waardoor het 

warmte- opwekrendement toeneemt. 

2. Doordat de warmtepomp meer draaiuren maakt wordt er meer koude geladen in de 

bodem, waardoor er minder energie nodig is voor het herstellen van de thermische balans 

(in de huidige situatie is er sprake van een warmteoverschot). 
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Opvallend hierin is de installatie bij de huidige warmtevraag precies een minimaal 

systeemrendement heeft. Bij een factor>1,7 treedt juist weer een verslechtering van het 

rendement op omdat er dan een thermische onbalans ontstaat (koude- overschot), waardoor 

er ook weer regeneratie van de bodem zal moeten plaatsvinden. Dit veroorzaakt juist weer 

een afname van het systeemrendement. Zowel voor de winst van de exploitant als voor het 

systeemrendement zou het wenselijk zijn als de warmtevraag zou toenemen naar maximaal 

1,7 keer de huidige warmtevraag. Een toename van de warmtevraag met een factor groter 

dan 1,7 zorgt voor een verdere toename van de winst, maar veroorzaakt een lager 

systeemrendement en relatief meer CO2- uitstoot. 

4.3.3 Variatie in koudevraag  

Evenals de warmtevraag, kan ook de koudevraag gedurende de exploitatieperiode gaan 

variëren. Het effect hiervan is ook doorgerekend met behulp van het simulatiemodel door een 

factor koudevraag te variëren tussen 0,1 en 2,5 met stappen van 0,1. Specifiek is de output 

berekend voor de factor 0,5 (thermische bodembalans) en voor de factor 2,5 (maximaal 

vermogen WKO).  De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 4.12 en tabel 4.9. 

 

 
Figuur 4.12 winst exploitant, systeemrendement en CO2 – uitstoot als functie van de koudevraag 

 

Tabel 4.9 vergelijking output bij verschillende factoren voor koudevraag 
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De simulatieresultaten laten zien dat een afname van de koudevraag een negatief effect heeft 

op de winst van de exploitant en ook op het systeemrendement. De CO2 uitstoot heeft een 

minimum bij een koudevraag die 0,5 keer de huidige vraag is. Dit is verklaarbaar omdat bij 

deze koudevraag en de warmtevraag in de referentiesituatie er sprake is van een thermische 

balans. Er hoeft in dat geval geen extra energie te worden gebruikt om de bodem te 

regenereren. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan naar 

aanleiding van de probleemstelling en bijbehorende deelvragen. De beantwoording hiervan is 

op basis van de analyse van de praktijkcase en het optimaliseren hiervan met behulp van het 

simulatiemodel. 

5.1 Beantwoording probleemstelling en deelvragen 

Probleemstelling: Welk systeemrendement is maximaal haalbaar bij de exploitatie van een 

WKO-systeem met thermische bodembalans als randvoorwaarde? 
 

Het berekende, maximaal haalbare, jaarlijkse systeemrendement (APF) voor de gekozen 

praktijkcasus is, uitgaande van de huidige systeemopzet, met de gegeven inputvariabelen en 

de optimale instellingen (zie hiervoor tabel 4.6), berekend op een waarde van 5,93 [-] . De 

bijbehorende jaarlijkse CO2- uitstoot bedraagt in dat geval 141,8 [ton/jaar] en de winst van de 

exploitant komt dan uit op € 48.099 per jaar (prijspeil 2012). Dit maximaal haalbare 

systeemrendement is een verbetering van 16,0% ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten 

en 19,6% ten opzichte van het huidige systeemrendement (gemeten in 2012). 

 

De verbetering ten opzichte van het ontwerp is vooral het gevolg van de gewijzigde instelling 

in de regeling door het datacenter te koelen vanuit het WKO-systeem gedurende het hele 

jaar, dus ongeacht de buitentemperatuur. In het ontwerp werd er juist vanuit gegaan dat het 

datacenter bij een buitentemperatuur lager dan 7 °C zou worden gekoeld via aparte 

koelmachines met een ‘vrije koeling functie’, ter voorkoming van een thermische onbalans en 

vanwege het vermeende voordeel van de koelmachines. Het overschot aan warmte in de 

bodem wat ontstaat door continue met het WKO-systeem te koelen kan worden 

gecompenseerd door de droge koeler als regeneratievoorziening in te zetten, of deze in de 

wintermaanden te gebruiken als warmteafvoer voor het datacenter. De inkomsten door 

geleverde koude vanuit het WKO-systeem van de exploitant aan het datacenter wegen 

ruimschoots op tegen de extra elektriciteit die hiervoor nodig is. 

 

Ook een verlaging van de stooklijn en een verhoging van het temperatuurverschil over de 

bronnen dragen bij aan het maximaal haalbare systeemrendement. De stooklijnverlaging 

wordt begrenst door het te garanderen comfort in het gebouw, hetgeen is meegewogen in het 

optimaliseren van deze parameter. Voor temperatuurverschil over de bronnen geldt: hoe 

groter, hoe beter. Een gemiddeld temperatuurverschil van 6K is genomen voor het berekenen 

van het realistisch maximaal haalbare systeemrendement. 

 

Zonder de randvoorwaarde ‘thermische bodembalans’ zou een jaarlijks systeemrendement 

haalbaar zijn van 7,04 [-], maar hierdoor zou er een jaarlijks warmteoverschot ontstaan in de 

bodem van 497 MWh wat overeenkomt met een onbalans van 50%. Op langer termijn zou 

hiermee ook de werking en het rendement van de WKO installatie negatief worden 

beïnvloedt. 

 

Deelvraag 1: Welke invloed hebben verschillende optimalisatieparameters op het systeemrendement? 

 

Het simulatiemodel beschikt over drie optimalisatieparameters waarvan het effect afzonderlijk 

is onderzocht. Per optimalisatieparameter is de invloed bepaald door deze te laten variëren 
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binnen een bepaalde range, waarbij het effect op de output (o.a. het systeemrendement) kan 

worden bepaald.  

 

De omschakeltemperatuur voor het koelen (optimalisatieparameter 1) van het datacenter 

zorgt voor een hoger systeemrendement naarmate de omschakeltemperatuur lager is. Het 

minimale rendement is 3,34 [-] bij een omschakeltemperatuur van 30 °C, terwijl het maximaal 

haalbare rendement 5,20 [-] is bij een omschakeltemperatuur van -10 °C (bij overige 

gelijkblijvende parameters). De conclusie ten aanzien van de invloed van deze 

optimalisatieparameter is, dat deze veel effect heeft op het systeemrendement en dus goed 

bruikbaar is om het systeem te optimaliseren. 

 

De stooklijn van het CV- water (optimalisatieparameter 2) zorgt voor een hoger 

systeemrendement naarmate deze lager is ingesteld. Het te garanderen comfort in het 

gebouw is bepalend voor de minimale instelling van de stooklijn, wanneer deze te laag is, 

ontstaan er comfortklachten. Het minimale rendement is 5,11 [-] bij een maximaal ingestelde 

stooklijn en het maximaal haalbare rendement (met behoud van comfort) is 5,32 [-] bij een 

minimaal ingestelde stooklijn (bij overige gelijkblijvende parameters). De conclusie ten 

aanzien van de invloed van deze optimalisatieparameter is dat deze een beperkt effect heeft 

op het totale systeemrendement en wanneer deze te laag is ingesteld leid tot comfortklachten. 

 

Het temperatuurverschil tussen onttrokken en geïnjecteerd water uit de bronnen 

(optimalisatieparameter 3) zorgt voor een hoger rendement naarmate dit temperatuurverschil 

groter is. Het rendement van de installatie wordt oneindig laag, wanneer het 

temperatuurverschil naar 0 K nadert. Bij een klein temperatuurverschil van 1 K is het 

systeemrendement 2,94 [-] en bij een groot temperatuurverschil van 8 K is dit 5,83 [K]. De 

conclusie ten aanzien van de invloed van deze optimalisatieparameter is, dat deze veel effect 

heeft op het systeemrendement en dus goed bruikbaar is om het systeem te optimaliseren. 

 

Deelvraag 2: Welke invloed heeft de warmte- en koudebehoefte op het systeemrendement? 

 

De warmte- en koudebehoefte worden gezien als inputvariabelen in het simulatiemodel en er  

is onderzocht wat het effect is van wijzigingen in de behoefte op het systeemrendement. De 

warmte- en koudebehoefte zijn niet beïnvloedbaar door de exploitant, maar hebben wel veel 

effect op het systeemrendement. De invloed van de warmte- en koudebehoefte is afzonderlijk 

van elkaar onderzocht. 

 

Wanneer de warmtebehoefte 1,7 keer de huidige behoefte zou zijn en de koudebehoefte 

gelijk blijft, zal er een natuurlijk thermische bodembalans zijn. In dat geval is er dus geen extra 

energie nodig voor het kunstmatig regenereren en ook zal het rendement van de 

warmtepomp toenemen naarmate de warmtebehoefte toeneemt. Deze effecten zorgen ervoor 

dat het systeemrendement van 5,93 [-] bij een geoptimaliseerde installatie kan toenemen tot 

6,06 [-]. Wanneer de warmtevraag nog verder zou toenemen en de koudebehoefte gelijk blijft, 

zal er een koudeoverschot ontstaan, waardoor regeneratie weer noodzakelijk wordt. Bij een 

warmtebehoefte van 2,0 keer de huidige behoefte (hiermee is de maximale capaciteit bereikt 

van de installatie) neemt het systeemrendement af naar 5,63 [-]. De conclusie ten aanzien 

van de invloed van de warmtebehoefte is dat, bij gelijkblijvende koudebehoefte, een toename 

van de warmtevraag een (relatief beperkt) positief effect heeft op het systeemrendement. 

 

Voor de invloed van de koudebehoefte geldt dat hoe hoger de behoefte, hoe hoger het 

rendement, totdat het maximaal vermogen van de bronnen is bereikt. Als de koudebehoefte 

groter wordt dan de capaciteit van de bronnen, zal de warmtepomp ingezet moeten worden 

voor koudeproductie waardoor het systeemrendement weer daalt. Bij een koudebehoefte 2,5 
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keer de huidige koudebehoefte, waarbij de warmtevraag gelijk blijft, bedraagt het 

systeemrendement 6,71 [-]. Bij een koudebehoefte van 0,5 keer de huidige koudebehoefte zal 

er thermische balans optreden. Toch daalt in dat geval het systeemrendement naar 5,19 [-]. 

Dit wordt veroorzaakt doordat het aandeel koudelevering met de bron verder afneemt, welke 

een hoog rendement heeft. De energie die hiermee wordt bespaard doordat geen regeneratie 

nodig is, weegt hier niet tegenop. De conclusie ten aanzien van de invloed van de 

koudebehoefte is, dat het altijd gunstiger is wanneer deze toeneemt en een toename van de 

koudevraag een relatief sterk effect heeft op het systeemrendement. 

 

Deelvraag 3: Is het nodig en efficiënt om een regeneratievoorziening in te zetten? 

 

Op basis van de huidige warmte- en koudebehoefte (inclusief het datacentrum) en de 

geoptimaliseerde instellingen, is het nodig om de regeneratievoorziening in te zetten om te 

voldoen aan de wettelijk voorwaarden. Wanneer dit niet zou gebeuren zou er een 

warmteoverschot in de bodem ontstaan. Het maximaal haalbare systeemrendement zou in 

dat geval 5,93 [-] zijn. 

 

Uit de beantwoording van deelvraag 2 is gebleken dat ook met de variatie van de (niet door 

exploitant beïnvloedbare) warmte- en koudebehoefte een natuurlijke thermische bodembalans 

kan worden bereikt. Een toename van de warmtevraag tot 1,7 keer de huidige warmtevraag 

zorgt voor thermische balans een verbetering van het systeemrendement tot 6,06. Een 

afname van de koudebehoefte teneinde thermische balans te bereiken zorgt juist voor een 

afname van het systeemrendement. 

 

De conclusie ten aanzien van deze deelvraag is dat met de huidige warmte- en 

koudebehoefte regeneratie nodig is, maar dat de efficiency van het WKO systeem zou 

verbeteren wanneer de warmtevraag toeneemt tot maximaal 1,7 keer de huidige behoefte. 

 

Deelvraag 4: Is financieel en energetisch rendement in strijd met elkaar? 

 

Uit de resultaten en analyses blijft dat financieel en energetisch rendement niet in strijd met 

elkaar is. Om deze reden zijn er ook geen verschillende optimalisatiestrategieën 

doorgerekend met verschillende doelstellingen, zoals het maximaliseren van de winst of het 

minimaliseren van de CO2- uitstoot. Een toename van het systeemrendement door het 

optimaal instellen van de optimalisatieparameters, zorgen ook voor een toename van de winst 

van de exploitant. Wel zorgen de energietarieven waarmee wordt gerekend voor een beperkte 

prikkel bij de exploitant om dit het systeemrendement en de CO2- uitstoot te beperken. Dit 

wordt vooral veroorzaakt door het lage elektriciteitstarief. 

5.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen die worden gedaan naar aanleiding van deze studie zijn onderverdeeld in 

aanbevelingen voor vervolg- onderzoek en ontwikkeling in het algemeen belang van 

rendementsverbetering van WKO-systemen en specifieke aanbevelingen voor de exploitant. 

 

Vervolg- onderzoek en ontwikkeling 

 

Ten aanzien van de verbetering van de efficiency van WKO-systemen in Nederland zal 

vervolgonderzoek naar de huidige situatie waarschijnlijk weinig bijdragen. Uit verschillende 

onderzoeken is inmiddels gebleken dat bij een groot deel van de systemen verbeterpotentieel 

aanwezig is, maar dit geldt voor alle type installaties voor warmte- en koudeopwekking in 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

62 Rendementsverbetering van een warmte- koude opwek en opslag systeem 

gebouwen. Ook de oorzaken van het disfunctioneren zijn in kaart gebracht, waaruit blijkt dat 

de oplossingen vooral gezocht moeten worden in het organisatorische en technisch integraal 

ontwerpen, realiseren en exploiteren van WKO-systemen. Ook het monitoren van WKO-

systeems op basis van gemeten energiestromen is een veelgehoorde aanbeveling die ook in 

het kader van dit onderzoek wordt aanbevolen. 

 

Het verdient ook aanbeveling om het monitoren van WKO-systemen te uniformeren en 

monitoringsgegevens te verzamelen in een centrale database. Hiertoe is reeds een initiatief 

genomen door de Gemeente Amsterdam naar aanleiding van het in 2012 uitgevoerde project 

‘WKO, waar voor je geld’. Via landelijke wetgeving zal de monitoringsmethodiek verplicht 

worden gesteld aan eigenaren van WKO-systemen. 

 

Naar aanleiding van deze studie wordt vooral aanbevolen om het opgezette simulatiemodel 

verder te ontwikkelen en in te bedden in de praktijk van WKO- ontwerp en beheer. Het 

ontwikkelde simulatiemodel kan een geschikt hulpmiddel zijn om de gevoeligheid van het 

systeemrendement te onderzoeken bij wijzigingen in de regeling, optimalisatieparameters en 

de input (warmte- en koudevraag, energietarieven) voor zowel nieuwe als bestaande 

systemen. Het simulatiemodel kan hiervoor nog verder worden uitgebreid op de volgende 

onderdelen: 

 Het toevoegen van een regeling voor de droge koeler of andere regeneratievoorziening. 

In het huidige model wordt alleen uitgerekend hoeveel uur per jaar de droge koeler aan 

moet staan om een eventuele onbalans te corrigeren. In het model zou dan op basis van 

dit aantal uren en de buitentemperatuur kunnen worden uitgerekend wanneer de droge 

koeler moet worden vrijgegeven. 

 In het model wordt nog geen rekening gehouden met het in storing staan van de 

warmtepomp, bron of andere componenten. In de praktijk is dit echter wel aan de orde. 

Het model zou kunnen worden uitgebreid met een ‘storingsfactor’ welke aangeeft welk 

percentage bijvoorbeeld een warmtepomp in storing staat waarbij dan automatisch een 

back-up voorziening wordt ingeschakeld. Dit heeft dan weer effect op het 

systeemrendement. 

 Het simulatiemodel zou uitgebreid kunnen worden met een grafische interface en hier een 

softwaremodule van maken waarvan het gebruik mogelijk is, onafhankelijk van het 

programma Matlab. Dit maakt het model toegankelijker en bruikbaarder in de praktijk.\ 

 Het simulatiemodel zou verder getest kunnen worden door ook andere praktijkcases door 

te rekenen. Voorwaarde is dan dat er voldoende metingen beschikbaar zijn. 

 

Aanbevelingen voor exploitant Unica Ecopower B.V. 

 

Omdat de studie is uitgevoerd in het algemeen belang, maar ook in samenspraak met 

exploitant Unica Ecopower B.V. worden ook enkele specifieke aanbevelingen gedaan ter 

verbetering van de huidige exploitatiepraktijk: 

 Voer de aanbevolen optimalisatie door in de praktijkcase, voor zover dit nog niet is 

gebeurd. 

 Zorg voor een uniforme monitoringsmethodiek van de energiestromen van de 

verschillende projecten en zorg dat alle gegevens worden opgeslagen in een database. 

Hiermee worden de projecten onderling vergelijkbaar en kan focus worden aangebracht in 

de rendementsverbetering van projecten. 

 Geef een vervolg aan de doorontwikkeling van het simulatiemodel, zodat dit in de praktijk 

bruikbaar wordt. 

 Gebruik het simulatiemodel om de maximaal haalbare systeemrendementen te bepalen 

van overige projecten en optimaliseer deze. 
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Afkortingen 

Afkorting Verklaring 

Mtoe Megatonne of oil equivalent (is ongeveer gelijk aan 42 GJ) 

WKO warmte- koude opslag 

APF annual performance factor 

COP coëfficiënt of performance 

GBS gebouwbeheersysteem 

KPI kritische prestatie indicator 

RTO regeltechnische omschrijving 

BOA bodem – omzetting - afgifte 
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Bijlage A - Principeschema’s van de installatie 

Principeschema van het WKO-systeem: 
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Principeschema van de koelinstallatie van het datacentrum: 
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Bijlage B - Relevante specificaties componenten  

Bronnen (2x GeoComfort type GT50) 

 

Fabrikantgegevens: 

 

 
 
De gegevens in het rode kader hebben betrekking op het type van de praktijkcase. 
 

Principeschema monobron: 
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Warmtepomp (Carrier 30HXC130, high condensing uitvoering) 

 

Fabrikantgegevens: 

 

 
 

 
 
De gegevens in de rode kaders hebben betrekking op het type van de praktijkcase.  
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Rendementsgegevens bij verschillende deellastpercentages en een uittredetemperatuur van 

de condensor van 50 °C bij gelijk debiet over de condensor: 

 

deellast 

percentage 

verdamper  

traject 

condensor 

traject 

P  

koelen 

P  

verwarmen 

P  

elektrisch 

C.O.P. 

% °C  °C  kW kW kW  

100 16-10 35-50 462 589 128 4,60 

87 16-11,00 35-47,77 385 497 113 4,40 

71 16-12,04 35-45,25 305 399 95 4,20 

46 16-13,28 35-41,81 210 265 56 4,74 

32 16-14,26 35-39,47 134 174 40,8 4,27 

19 16-14,78 35-38,26 94 127 33,8 3,77 

 

Rendementsgegevens bij verschillende deellastpercentages en uittredetemperatuur van de 

condensor bij gelijk debiet over de condensor: 

 

In tabelvorm: 

deellast 

percentage 

Uittredetemp  

= 50 °C 

Uittredetemp  

= 45 °C 

Uittredetemp  

= 40 °C 

% COP COP COP 

100 4,60 4,93 5,30 

87 4,40 4,75 5,16 

71 4,20 4,61 5,09 

46 4,74 5,14 5,59 

32 4,27 4,76 5,26 

19 3,77 4,24 4,74 

 

 

In grafiekvorm: 
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Piekketel (Värmebaronen EP NG series 150 kW) 

 

Fabrikantgegevens: 

 

 
 
 

Koelmachine (Uniflair ERAF 1221A) 

 

Fabrikantgegevens: 

 

 
 
De gegevens in de rode kaders hebben betrekking op het type van de praktijkcase.  
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Droge koeler (Cabero GCHND107EF) 

 

Fabrikantgegevens: 
 

 
 
De gegevens in het de rode kader hebben betrekking op het type van de praktijkcase. 
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Bijlage C - Simulatiemodel zonder regeling 

%Simulatiemodel zonder regeling 

%Warmte Koude Opslag (WKO) systeem 

%afstudeerproject K.J. van der Maas 

  

%Datum: 29-06-2012 

%Versie: 1.0 

  

clear all 

  

%ALGEMEEN 

  

    nt=8760;                                    % [-] aantal tijdstappen 

    dt=1;                                       % [uur] grootte van een tijdstap 

  

    %DEFINITIES MATRICES 

    ev=ones(nt,dt);                             % eenheidsvector bestaande uit 8760 rijen en 1 kolom met alle 

waarden 1 

  

%INPUT i(t) 

  

    %GEDEFINIEERDE CONSTANTEN (waarde is in elke tijdstap hetzelfde) 

    cw=4.18e3;                                  % [J/kg.K] soortelijke warmte van water 

    Te=0.15e-3;                                 % [€/Wh] tarief voor elektriciteit (€0,15/kWh=€0,00015/Wh) 

    Tw=5.4e-5;                                  % [€/Wh] tarief voor warmte (€15/GJ=€0,000054/Wh) 

    Tk=1.8e-5;                                  % [€/Wh] tarief voor koude (€5/GJ=€0,000018/Wh) 

    Pewpmax=128e3;                              % [W] maximaal elektrisch vermogen van de warmtepomp 

    Pepkmax=150e3;                              % [W] maximaal elektrisch vermogen van de piekketel 

    Pekmmax=10e3;                               % [W] maximaal elektrisch vermogen van de koelmachine bij vrije 

koeling 

    Pedpmax=15e3;                               % [W] maximaal elektrisch vermogen van de distributiepompen 

    Pwwkomax=500e3;                             % [W] maximaal warmtevermogen van de wko 

    Pkwkomax=500e3;                             % [W] maximaal koudevermogen van de wko 

    Pwdkmax=176e3;                              % [W] maximaal warmtevermogen van de droge koeler 

    Pkdkmax=176e3;                              % [W] maximaal koudevermogen van de droge koeler 

    Renet=0.45;                                 % [-] elektrisch rendement van de elektriciteitscentrale 

    Rpk=0.95;                                   % [%] thermisch rendement van de piekketel 

    Rdp=0.53;                                   % [%] elektrisch rendement van de distributiepompen (inclusief 

bronpompen) 

             

    %GEDEFINIEERDE VARIABELEN: INSTELBAAR - (waarde varieert per tijdstap) 

    fwp=ev*0.5;                                 % [0..1] fractie van max. cap. van de warmtepomp 

    fpk=ev*0.1;                                 % [0..1] fractie van max. cap. van de piekketel 

    fwwko=ev*0.6;                               % [0..1] fractie van max. cap. van de wko tijdens warmtelevering 

(laden) 

    fkwko=ev*0.6;                               % [0..1] fractie van max. cap. van de wko tijdens koudelevering 

(ontladen) 

    fkm=ev*0.3;                                 % [0..1] fractie van max. cap. van de koelmachine 

    fdkwv=ev*0.2;                               % [0..1] fractie van max. cap. van de droge koeler bij 

warmtevernietiging 

    fdkkv=ev*0;                                 % [0..1] fractie van max. cap. van de droge koeler bij 

koudevernietiging 

    fdp=ev*0.5;                                 % [0..1] fractie van max. cap. van de distributiepompen 

    fkuw=ev*0.5;                                % [0..1] fractie van koudelevering vanuit wko/wp aan datacentrum 

     

    %GEDEFINIEERDE VARIABELEN: NIET INSTELBAAR - (waarde varieert per tijdstap)                   

    COPwp=4.33;                                 % [-] COP van de warmtepomp gemiddeld over deellastsituatie 

    COPkm=24.63;                                % [-] COP van de koelmachine bij vrije koeling 

     

 %VERGELIJKINGEN 

   

    %ELEKTRICITEIT 

    Pewp=fwp.*Pewpmax;                          % [W] elektraverbruik door warmtepomp  

    Pepk=fpk.*Pepkmax;                          % [W] elektraverbruik door piekketel  

    Pekm=fkm*Pekmmax;                           % [W] elektraverbruik door koelmachine 

    Pedp=fdp.*Pedpmax;                          % [W] elektraverbruik door distributiepompen  

    Penet=Pewp+Pepk+Pekm+Pedp;                  % [W] elektralevering door elektriciteitsnet 

    Ppenet=Penet./Renet;                        % [W] gebruikte primaire energie voor elektriciteitsproductie door 

energiecentrale 

   

    %WARMTE 

    Pwwko=fwwko*Pwwkomax;                       % [W] warmtelevering door wko (laden)  

    Pwwp=Pewp.*COPwp;                           % [W] warmtelevering door warmtepomp  

    Pwpk=Pepk.*Rpk;                             % [W] warmtelevering door piekketel 

    Pwdp=Pedp.*Rdp;                             % [W] warmtelevering door distributiepompen 

    Pwpkv=Pepk-Pwpk;                            % [W] warmteverlies door piekketel 

    Pwdpv=Pedp.*(1-Rdp);                        % [W] warmteverlies door distributiepompen 

    Pwcvv=0.01.*(Pwwp+Pwpk+Pwdp);               % [W] warmteverlies in cv-distributiesysteem 

    Pwdk=fdkwv.*Pwdkmax;                        % [W] warmtevernietiging door droge koeler 

    Pwgb=Pwwp+Pwpk+Pwdp-Pwcvv-Pwdk;             % [W] warmtelevering aan gebouw  

     

    %KOUDE 

    Pkwko=fkwko*Pkwkomax;                       % [W] koudelevering door wko (ontladen) 

    Pkwp=Pewp+Pwwko-Pwwp;                       % [W] koudelevering door warmtepomp  

    Pkkm=Pekm.*COPkm;                           % [W] koudelevering door koelmachine 

    Pkbl=Pekm.*(COPkm-1);                       % [W] koudelevering door buitenlucht tbv koelmachine 

    Pkuw=fkuw.*(Pkwp+Pkwko);                    % [W] koudelevering van gkw-systeem van gebouw aan gkw-systeem van 

datacentrum 

    Pkgkwv=0.01*(Pkwko+Pkwp+Pkkm);              % [W] koudeverlies in gkw-distributiesysteem 

    Pkdk=fdkkv.*Pkdkmax;                        % [W] koudevernietiging door droge koeler 

    Pkgb=Pkwko+Pkwp-Pkuw-Pkdk-(0.5.*Pkgkwv);    % [W] geleverde koude aan gebouw  

    Pkdc=Pkkm+Pkuw-(0.5.*Pkgkwv);               % [W] geleverde koude aan datacentrum  

     

 %OUTPUT o(t)    
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    %ENERGETISCH RENDEMENT 

    ERsys=(Pwgb+Pkgb+Pkdc)./Penet;              % [%] energetisch rendement van het totale systeem 

    PERsys=(Pwgb+Pkgb+Pkdc)./Ppenet;            % [%] primair energetisch rendement van het totale systeem 

     

    %FINANCIEEL RENDEMENT 

    Ow=Pwgb.*Tw;                                % [€] opbrengsten door warmtelevering 

    Ok=(Pkgb+Pkuw).*Tk;                         % [€] opbrengsten door koudelevering 

    Ke=(Pedp+Pepk+Pewp)*Te;                     % [€] kosten voor elektriciteitsinkoop 

    FNRsys=Ow+Ok-Ke;                            % [€] financieel netto resultaat van het systeem 

     

    %BODEMBALANS 

    BB=(Pkwko-Pwwko)./(Pkwko+Pwwko);            % [%] thermische bodembalans 
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Bijlage D - Simulatiemodel met regeling 

%Simulatiemodel met regeling 

%Warmte Koude Opslag (WKO) systeem 

%afstudeerproject K.J. van der Maas 

  

%Datum: 14-12-2012 

  

%ALGEMEEN 

     

    clear all 

    nt=8760; % [-] aantal tijdstappen 

    dt=1; % [maand] grootte van een tijdstap 

  

    %DEFINITIES MATRICES 

    ev=ones(nt,dt); % eenheidsvector bestaande uit nt rijen 

     

%INPUT i(t) 

     

    %UNCONTROLLABLE INPUT 

       

    %BUITENTEMPERATUUR 

    load tbuiten.txt 

    Tb=tbuiten(:,1); 

     

    %GEBOUWBEHOEFTE 

    load gebouwbehoefte.txt 

    Fwgb=0.965; % Fitfactor warmtevraag gebouw voor simulatie op uurlijkse waarden 

    Fkgb=1.071; % Fitfactor voor simulatie op uurlijkse waarden 

    Fkdc=0.984; % Fitfactor voor simulatie op uurlijkse waarden 

    Pwgb=gebouwbehoefte(:,1)*Fwgb; % [W] warmtebehoefte gebouw     

    Pkgb=gebouwbehoefte(:,2)*Fkgb; % [W] koudebehoefte gebouw  

    Pkdc=gebouwbehoefte(:,3)*Fkdc; % [W] koudebehoefte datacentrum 

    Qwgb=sum(Pwgb)/1e6; % [MWh] jaarlijkse warmtevraag gebouw 

    Qkgb=sum(Pkgb)/1e6; % [MWh] jaarlijkse koudevraag gebouw 

    Qkdc=sum(Pkdc)/1e6; % [MWh] jaarlijkse koudevraag datacentrum 

         

    %ENERGIEPRIJZEN 

    Tee=59; % [€/MWh] elektriciteitstarief exploitant, prijspeil 2012 

    Tea=150; % [€/MWh] elektriciteitstarief afnemer, prijspeil 2012 

    Tw=75; % [€/MWh] warmtetarief, prijspeil 2012 

    Tk=24; % [€/MWh] koudetarief, prijspeil 2012 

     

    %CONTROLLABLE INPUT (=OPTIMALISATIEPARAMETERS) 

    Toms=7; % [C] omschakeltemperatuur koeling datacentrum 

    Tcv=5; % [C] instelling stooklijn CV 

    dTwko=4; % [K] delta T wko laden 

     

    %PARAMETERS (=NIET INSTELBARE PARAMETERS) 

    RG=1; % [-] regeneratie aan/uit (1/0) 

    Tcva1=(Tb<Tcv)*55; % [C] aanvoertemperatuur CV als Tbuiten<5C 

    Tcva2=(Tcv<=Tb&Tb<=(Tcv+15)).*((-15/15*(Tb-Tcv))+55); % [C] Taanvoer CV als 5<=Tb<=20C 

    Tcva3=(Tb>(Tcv+15))*40; % [C] aanvoertemperatuur CV als Tbuiten>20C 

    Tcva=Tcva1+Tcva2+Tcva3; % [C] stooklijn CV 

    Tcvr=35; % [C] retourtemperatuur CV 

    dTcv=Tcva-Tcvr; % [K] delta T verwarmen CV 

    dTgkw=8; % [K] delta T koelen GKW     

    cw=4.18e3; % [J/kg.K] soortelijke warmte water 

    COPwp18=-(Tcva-40.*ev)*0.0974+4.745; % [-] COP warmtepomp bij 18% 

    COPwp31=-(Tcva-40.*ev)*0.0984+5.259; % [-] COP warmtepomp bij 31% 

    COPwp45=-(Tcva-40.*ev)*0.0846+5.586; % [-] COP warmtepomp bij 45% 

    COPwp70=-(Tcva-40.*ev)*0.0891+5.091; % [-] COP warmtepomp bij 70% 

    COPwp86=-(Tcva-40.*ev)*0.0758+5.155; % [-] COP warmtepomp bij 86% 

    COPwp100=-(Tcva-40.*ev)*0.0703+5.303; % [-] COP warmtepomp bij 100% 

    COPkmvk=(Tb<7).*24.6; % [-] COP koelmachine bij vrije koeling 

    COPkmnb=(Tb>=7).*2.8; % [-] COP koelmachine in normaal bedrijf 

    COPkm=COPkmvk+COPkmnb; % [-] COP koelmachine 

    COPdk=22; % [-] COP droge koeler 

    Rpk=1; % [-] rendement piekketel 

    Rdp=0.53; % [-] rendement distributiepompen 

    Rcvds=0.95; % [-] rendement CV-distributiesysteem 

    Rgkwds=0.99; % [-] rendement GKW-distributiesysteem 

    Rec=0.421; % [-] rendement elektriciteitscentrale 

    OFCO2=0.59686; % [ton/kWh] omrekenfactor elektriciteit naar CO2 uitstoot 

    Pewpmax=128e3; % [W] maximaal elektrisch vermogen warmtepomp 

    Pwwpmax=Pewpmax*COPwp100; % [W] maximaal warmtevermogen warmtepomp 

    Pkwpmax=Pwwpmax-Pewpmax; % [W] maximaal koudevermogen warmtepomp 

    Pepkmax=150e3; % [W] maximaal elektrisch vermogen piekketel 

    Pekmmax=10e3; % [W] maximaal elektrisch vermogen koelmachine bij vrije koeling 

    Pedpmax=5e3; % [W] maximaal elektrisch vermogen distributiepompen 

    Pewkomax=17.6e3; % [W] maximaal elektrisch vermogen bronpompen 

    Pkwkomax=500e3; % [W] maximaal koudevermogen wko 

    Pkdkmax=176e3; % [W] maximaal koudevermogen droge koeler 

    Pktsamax=360e3; % [W] maximaaal koudevermogen TSA datacentrum 

    dhdp=200; % [kPa] manometrische opvoerhoogte CV en GKW pompen 

    dhwko=400; % [kPa] manometrische opvoerhoogte bronpompen 

    

%BEREKENINGEN 

     

    %DISTRIBUTIESYSTEEM 

    Pwds=Pwgb*(1-Rcvds); % [W] warmteverlies CV-distributiesysteem 

    Pkds=(Pkgb+Pkdc)*(1-Rgkwds); % [W] koudeverlies GKW-distributiesysteem 

    Pktsa=(Tb>Toms).*Pkdc; % [W] koudevermogen TSA 

    Qwds=sum(Pwds)/1e6; % [MWh] jaarlijks warmteverlies CV-distributiesysteem 

    Qkds=sum(Pkds)/1e6; % [MWh] jaarlijks koudeverlies GKW-distributiesysteem 
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    Qktsa=sum(Pktsa)/1e6; % [MWh] jaarlijkse koudelevering TSA 

     

    %WARMTEPOMP 

    Pwwp1=((Pwgb+Pwds)<Pwwpmax).*(Pwgb+Pwds); % [W] warmtevermogen warmtepomp  

    Pwwp2=((Pwgb+Pwds)>=Pwwpmax).*Pwwpmax; % [W] warmtevermogen warmtepomp  

    Pwwp=Pwwp1+Pwwp2; % [W] warmtevermogen warmtepomp 

    Pewp18=((Pwwp<=127e3).*Pwwp)./COPwp18; % [W] elektrisch vermogen warmtepomp bij 18% 

    Pewp31=((127e3<Pwwp&Pwwp<=174e3).*Pwwp)./COPwp31; % [W] E vermogen warmtepomp bij 31% 

    Pewp45=((174e3<Pwwp&Pwwp<=265e3).*Pwwp)./COPwp45; % [W] E vermogen warmtepomp bij 45% 

    Pewp70=((265e3<Pwwp&Pwwp<=399e3).*Pwwp)./COPwp70; % [W] E vermogen warmtepomp bij 70% 

    Pewp86=((399e3<Pwwp&Pwwp<=497e3).*Pwwp)./COPwp86; % [W] E vermogen warmtepomp bij 86% 

    Pewp100=((497e3<Pwwp&Pwwp<=589e3).*Pwwp)./COPwp100; % [W] E vermogen warmtepomp bij 100% 

    Pewp=Pewp18+Pewp31+Pewp45+Pewp70+Pewp86+Pewp100; % [W] E vermogen warmtepomp 

    Pkwp=Pwwp-Pewp; % [W] koudevermogen warmtepomp 

    fwp=Pewp/Pewpmax; % [0..1] fractie warmtepomp 

    Qwwp=sum(Pwwp)/1e6; % [MWh] jaarlijkse warmteproductie warmtepomp 

    Qewp=sum(Pewp)/1e6; % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbruik warmtepomp 

    Qkwp=sum(Pkwp)/1e6; % [MWh] jaarlijkse koudeproductie warmtepomp 

    Uwp18=sum(Pwwp<=127e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 18% trap 

    Uwp31=sum(127e3<Pwwp&Pwwp<=174e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 31% trap 

    Uwp45=sum(174e3<Pwwp&Pwwp<=265e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 45% trap 

    Uwp70=sum(265e3<Pwwp&Pwwp<=399e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 70% trap 

    Uwp86=sum(399e3<Pwwp&Pwwp<=497e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 86% trap 

    Uwp100=sum(497e3<Pwwp&Pwwp<=589e3); % [uur] aantal draaiuren warmtepomp in 100% trap 

    APFwp=Qwwp./Qewp; % [-] jaarlijkse rendement warmtepomp 

     

    %PIEKKETEL 

    Pwpk=((Pwgb+Pwds)>=Pwwpmax).*(Pwgb+Pwds-Pwwpmax); % [W] warmtevermogen piekketel 

    Pepk=Pwpk/Rpk; % [W] elektrisch vermogen piekketel 

    Pwpkv=Pepk-Pwpk; % [W] warmteverlies piekketel 

    fpk=Pepk/Pepkmax; % [0..1] fractie piekketel 

    Qwpk=sum(Pwpk)/1e6; % [MWh] jaarlijkse warmteproductie piekketel 

    Qepk=sum(Pepk)/1e6; % [MWh] jaarlijkse elektriciteitsverbruik piekketel 

     

    %KOELMACHINE     

    Pkkm=Pkdc-Pktsa; % [W] koudevermogen koelmachine 

    Pekm=Pkkm./COPkm; % [W] elektrisch vermogen koelmachine 

    Pkbl=Pkkm-Pekm; % [W] koudevermogen buitenlucht 

    fkm=Pekm/Pekmmax; % [0..1] fractie koelmachine 

    Qkkm=sum(Pkkm)/1e6; % [MWh] jaarlijkse koudeproductie koelmachine 

    Qekm=sum(Pekm)/1e6; % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbruik koelmachine 

     

    %DISTRIBUTIEPOMPEN 

    mcv=Pwgb./(cw.*dTcv); % [kg/s] massastroom door CV-systeem 

    mgkw=(Pkgb+Pkdc)./(cw.*dTgkw); % [kg/s] massastroom door GKW-systeem 

    Pecv=(mcv.*dhdp)/Rdp; % [W] elektrisch vermogen distributiepompen CV-systeem 

    Pegkw=(mgkw.*dhdp)/Rdp; % [W] elektrisch vermogen distributiepompen GKW-systeem 

    Pedp=Pecv+Pegkw; % [W] elektrisch vermogen distributiepompen totaal 

    fdp=Pedp/Pedpmax; % [0..1] fractie distributiepompen 

    Qedp=sum(Pedp)/1e6; % [MWh] jaarlijkse elektriciteitsverbruik distributiepompen 

     

    %WKO 

    Pkwkol=((Pkwp-Pkgb-Pktsa-Pkds)>0).*Pkwp; % [W] vermogen koude laden WKO  

    Pkwkoo=((Pkgb+Pktsa+Pkds-Pkwp)>0).*(Pkgb+Pktsa+Pkds); % [W] vermogen koude ontladen WKO 

    mwkol=Pkwkol./(cw.*dTwko); % [kg/s] massastroom wko gedurende laden 

    mwkoo=Pkwkoo./(cw.*dTwko); % [kg/s] massastroom wko gedurende ontladen 

    Pewko1=((mwkol.*dhwko)/Rdp)+((mwkoo.*dhwko)/Rdp); % [W] elektrisch vermogen WKO bij directe levering 

    fwkol=Pkwkol/Pkwkomax; % [0..1] fractie wko laden 

    fwkoo=Pkwkoo/Pkwkomax; % [0..1] fractie wko ontladen 

    Qkwkol=sum(Pkwkol)/1e6; % [MWh] jaarlijkse hoeveelheid koude laden wko 

    Qkwkoo=sum(Pkwkoo)/1e6; % [MWh] jaarlijkse hoeveelheid koude ontladen wko 

    Qewko1=sum(Pewko1)/1e6; % [MWh] jaarlijkse elektriciteitsverbruik wko bij directe levering 

  

    %DROGE KOELER  

    Qkdkl=RG.*(Qkwkol<=Qkwkoo).*(Qkwkoo-Qkwkol); % [MWh] jaarlijkse koude laden met droge koeler 

    Qkdko=RG.*(Qkwkol>Qkwkoo).*(Qkwkol-Qkwkoo); % [MWh] jaarlijkse koude ontladen droge koeler 

    Qedk=(Qkdkl+Qkdko)./COPdk; % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbruik droge koeler 

    Udkl=Qkdkl/(Pkdkmax*1e-6); % [uur] jaarlijks aantal uren koude laden met droge koeler 

    Udko=Qkdko/(Pkdkmax*1e-6); % [uur] jaarlijks aantal uren koude ontladen met droge koeler 

    Udk=Udkl+Udko; % [uur] jaarlijks totaal aantal draaiuren droge koeler 

    Pedk=Qedk./(Udkl+Udko).*ev*1e6; % [W] elektrisch vermogen droge koler 

    Qewko2=(Qkdkl+Qkdko)*(Qewko1/(Qkwkol+Qkwkoo)); % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbuik wko door regeneratie 

    Qewko=Qewko1+Qewko2; % [MWh] jaarlijkse elektriciteitsverbruik wko 

    

    %ELEKTRICITEITSNET  

    Qeexp=Qedp+Qepk+Qewp+Qewko+Qedk; % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbruik door installatie exploitant 

    Qenet=Qeexp+Qekm; % [MWh] jaarlijks elektriciteitsverbruik door totale installatie 

        

%OUTPUT o(t)    

   

    %ENERGETISCH RENDEMENT 

    APFsys=(Qwgb+Qkgb+Qkdc)/Qenet; % [-] systeemrendement/annual performance factor 

    CO2tot=Qenet*OFCO2; % [ton/jaar] CO2 uitstoot 

     

    %FINANCIEEL RENDEMENT 

    Owexp=Qwgb.*Tw; % [€] opbrengst exploitant door warmtelevering 

    Okexp=(Qkgb+Qktsa).*Tk; % [€] opbrengsten exploitant door koudelevering 

    Keexp=Qeexp*Tee; % [€] kosten exploitant voor elektriciteitsinkoop 

    FRexp=Owexp+Okexp-Keexp; % [€] financieel resultaat exploitant 

         

    %BODEMBALANS 

    BB=(Qkwkoo-Qkwkol)/(Qkwkoo+Qkwkol); % [%] thermische bodembalans zonder regeneratie 

    Qklr=Qkwkol+Qkdkl; % [MWh] koude laden wko inclusief regeneratie 

    Qkor=Qkwkoo+Qkdko; % [MWh] koude ontladen wko inclusief regeneratie 

    BBr=(Qkor-Qklr)/(Qkor+Qklr); % [%] thermische bodembalans inclusief regeneratie 
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Bijlage E - Matlabcodes gevoeligheidsstudie 

%Optimalisatie parameter 1 (p1): Toms 

clear all 

t1=(-10:0.5:30); 

nt=81; 

  

for k=1:nt 

    x=0.5*k-10.5; 

    r1(k)=FRexp1(x); % Winst exploitant 

    s1(k)=APFsys1(x); % Systeemrendement (APF) 

    u1(k)=CO2tot1(x); % CO2- uitstoot 

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t1,r1,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('Toms [°C]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t1,s1,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('Toms [°C]') 

ylabel('Annual Performance Factor [-]') 

grid 

subplot(1,3,3) 

plot(t1,u1,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('Toms [°C]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 

 

%Optimalisatie parameter 2 (p2): Tcv 

clear all 

t2=(-20:0.5:20); 

nt=81; 

  

for k=1:nt 

    x=0.5*k-20.5; 

    r2(k)=FRexp2(x); % Winst exploitant 

    s2(k)=APFsys2(x); % Systeemrendement 

    u2(k)=CO2tot2(x); % CO2- uitstoot 

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t2,r2,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('Tcv [°C]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t2,s2,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('Tcv [°C]') 

ylabel('Systeemrendement [-]') 

grid 

subplot(1,3,3) 

plot(t2,u2,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('Tcv [°C]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 

 

%Optimalisatie parameter 3 (p3): dTwko 

clear all 

t3=(1:0.1:8); 

nt=71; 

  

for k=1:nt 

    x=0.1*k+0.9; 

    r3(k)=FRexp3(x); % Winst exploitant 

    s3(k)=APFsys3(x); % Systeemrendement 

    u3(k)=CO2tot3(x); % CO2- uitstoot 

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t3,r3,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('dTwko [K]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t3,s3,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('dTwko [K]') 

ylabel('Systeemrendement [-]') 

grid 

  

subplot(1,3,3) 

plot(t3,u3,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('dTwko [K]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 
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%Inputvariabele 1 (p4): rendement regeneratievoorziening 

clear all 

t4=(5:1:100); 

nt=96; 

  

for k=1:nt 

    x=k+4; 

    r4(k)=FRexp4(x); % Winst exploitant 

    s4(k)=APFsys4(x); % Systeemrendement 

    u4(k)=CO2tot4(x); % CO2- uitstoot   

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t4,r4,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('COPrgv [-]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t4,s4,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('COPrgv [-]') 

ylabel('Systeemrendement [-]') 

grid 

subplot(1,3,3) 

plot(t4,u4,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('COPrgv [-]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 

 
%Inputvariabele 2 (par5): warmtevraag 

clear all 

t5=(0.5:0.1:2); 

nt=16; 

  

for k=1:nt 

    x=0.1*k+0.4; 

    r5(k)=FRexp5(x); % Winst exploitant 

    s5(k)=APFsys5(x); % Systeemrendement 

    u5(k)=CO2tot5(x); % CO2- uitstoot 

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t5,r5,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('Factor warmtevraag [-]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t5,s5,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('Factor warmtevraag [-]') 

ylabel('Systeemrendement [-]') 

grid 

subplot(1,3,3) 

plot(t5,u5,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('Factor warmtevraag [-]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 

 

%Inputvariabele 3 (p6): koudevraag 

clear all 

t6=(0.1:0.1:2.5); 

nt=25; 

  

for k=1:nt 

    x=0.1*k; 

    r6(k)=FRexp6(x); % Winst exploitant 

    s6(k)=APFsys6(x); % Systeemrendement 

    u6(k)=CO2tot6(x); % CO2- uitstoot 

end 

  

subplot(1,3,1) 

plot(t6,r6,'b') 

title('Winst exploitant') 

xlabel('Factor koudevraag [-]') 

ylabel('Winst [€/jaar]') 

grid 

subplot(1,3,2) 

plot(t6,s6,'g') 

title('Systeemrendement') 

xlabel('Factor koudevraag [-]') 

ylabel('Systeemrendement [-]') 

grid 

subplot(1,3,3) 

plot(t6,u6,'m') 

title('CO2-uitstoot') 

xlabel('Factor koudevraag [-]') 

ylabel('CO2-uitstoot [ton/jaar]') 

grid 

 
 

 


