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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek met als uiteindelijke doel· het behalen 
van de titel 'Master of Science' in de Building Services. In dit rapport kunt u een beschrijving 
lezen van mijn onderzoek naar de toepasbaarheid van een collectief warmtepompsysteem in 
een energieneutrale wijk wat ik heb uitgevoerd aan de technische universiteit van Eindhoven. 

Dit rapport opgezet voor een publiek met enige kennis van de werktuigbouwkunde, bouwkun
de en natuurkunde. Toch nodig ik iedereen met interesse voor het onderwerp uit, om dit rap
port door te lezen. In het rapport worden vele principes vanuit de basis uitgelegd waardoor 
een groot deel1 ook begrijpelijk is voor 'leken'. 

Gedurende dit onderzoek ben ik door mijn afstudeercommissie bijgestaan om moeilijke be
slissingen te nemen en om het zicht op het eindpunt te blijven houden. Daarom wil ik dhr. De 
Wit, dhr. Van Schijndel en dhr. Boxem bedanken voor hun steun gedurende het proces. Daar
naast wil ik de opleidingsdirecteur dhr. Van Houten ook bedanken omdat deze mij heeft bijge
staan gedurende lastige gesprekken en omdat hij ook ondersteuning heeft geboden bij het 
schrijven van dit rapport. 

Naast de begeleiding vanuit de technische universiteit Eindhoven heb ik ook veel begeleiding 
en afleiding gehad van mijn mede studiegenoten op vloer 5. Ik wil niemand speciaal bedan
ken omdat ik dan misschien iemand vergeet. In ieder geval bedankt voor de lekkere bakjes 
koffie, de discussies over moeilijke punten, de handige tips en uiteraard, af en toe, de beno
digde afleiding. 

Coen Hoogervorst 
November 2009 
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Samenvatting 

De stijgende brandstofprijzen en de klimaatverandering hebben gezorgd voor een overheids
beleid waarin een duurzame energiehuishouding centraal staat. Onder invloed van dit beleid 
en andere factoren worden door gemeenten steeds meer pilot-projecten opgezet waarmee de 
mogelijkheid om een energieneutrale woonwijk te realiseren wordt onderzocht. In een ener
gieneutrale woonwijk wordt warmte en koude (die nodig is om woningen te verwarmen, koe
len en warm tapwater op te wekken) duurzaam opgewekt. Dit onderzoek richt zich op de 
duurzame opwekking van warmte en koude in een woonwijk en neemt aan dat overige elek
trische energie duurzaam kan worden opgewekt in de wijk. 
Uit een inventarisatie blijkt dat bij een grote meerderheid van de pilot-projecten in Nederland 
de energievoorziening bestaat uit een collectief warmtepompsysteem met warmte- en koude 
opslag (WKO). Om een warmtepomp met WKO succesvol toe te kunnen passen is een ba
lans tussen koude en warmte vraag noodzakelijk. Van een woning is bekend dat de energie
vraag voornamelijk bestaat uit een warmte vraag en een minimale koude vraag. Daarom is de 
vraag ontstaan of dat een collectief warmtepompsysteem met WKO wel geschikt is voor toe
passing in een energieneutrale woonwijk. 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag is allereerst onderzocht hoe de energievraag van 
een moderne woning eruit ziet en wat de meest invloedrijke variabelen zijn. Met de kennis 
over de energievraag van een woning is een eerste inschatting gemaakt over de toepasbaar
heid van een collectief warmtepompsysteem met WKO in een energieneutrale woonwijk. 
Op basis van de energievraag van een enkele woning kan niet de energievraag van een wijk 
worden bepaald. Daarom is om meer inzicht te verkrijgen in eigenschappen van collectieve 
systemen (zoals gelijktijdigheids effecten, distributieverliezen etc.) een dynamisch model op
gezet. Met dit model kan de energievraag voor verwarmen en koelen en warm tapwater van 
een wijk worden berekend. 
Als laatste is gekeken wat de prestatie van een collectief warmtepompsysteem is. Door een 
model van het warmtepompsysteem te koppellen aan het wijkmodel is een inzicht verkregen 
in de prestatie van het systeem en de mogelijkheid om het uiteindelijk toe te passen in een 
energieneutrale wijk. 

Uiteindelijk is naar voren gekomen dat de invloed van gebruikers op de energievraag van een 
woning zo groot is, dat het erg moeilijk is om de uiteindelijke energievraag van een woonwijk 
te voorspellen. Daarom is het noodzakelijk een robuust energiesysteem te ontwerpen welke 
betrouwbaar is en onafhankelijk van de energievraag van de woonwijk. 
De energievraag voor verwarmen van een moderne woonwijk is sterk afgenomen ten opzich
te van bestaande bouw vanwege hogere isolatiewaarden. Deze hogere isolatiewaarden zor
gen voor een mogelijke koudevraag in de zomer. Maar zelfs in de meest gunstige situatie 
(waarbij in alle woningen koeling is geïnstalleerd, er geen zonwering is geïnstalleerd en er 
ideale bewoners wonen) is de afname van warmte groter dan de afname van koude. Hierdoor 
kan het warmtepompsysteem met WKO alleen, niet succesvol worden toegepast. 
Om een collectief warmtepompsysteem met WKO werkend te houden is het noodzakelijk om 
aanvullend warmte te laden. Zo wordt de onbalans tussen warmte en koude in de energie
vraag gecompenseerd. Deze warmte kan lokaal en duurzaam worden opgewekt met behulp 
van zonnewarmte in de zomer. Een andere optie is het kijken buiten de grenzen van een 
woonwijk naar eventuele gebouwen met een grote koudevraag zoals winkels, industrie of 
kantoorgebouw. 
De opwekking van warm tapwater met behulp van een warmtepomp voor een collectief wijk
systeem is kritiek. Doordat de uitgaande temperatuur van het warm tapwater na de warmte
pomp vaak hoger dan 65 °C moet zijn, vanwege het opladen van de buffer en de leidingver
liezen, daalt de efficiëntie sterk. Er moeten warmtepompen met een hogere efficiëntie be
schikbaar komen om dit systeem interessant te houden. 
Theoretisch is het mogelijk om met een collectief warmtepomp systeem een energieneutrale 
wijk te realiseren. Door middel van een (grote) korte termijn buffer kan de energievraag en 
aanbod van elkaar worden ontkoppeld. Hierdoor kan een warmtepomp optimaal worden be
last en kunnen ook pieken worden opgevangen. 
Praktisch gezien worden grote vraagtekens gezet bij het toepassen van een collectief warm
tepompsysteem met WKO in een energieneutrale wijk. De benodigde balans tussen warmte 
en koude maken het een zeer kwetsbaar systeem. Omdat de balans zelfs niet in een ideale 
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situatie kan worden behaald moeten aanvullende systemen worden geïnstalleerd, wat niet 
gewenst is. Daarnaast is de uiteindelijke energievraag moeilijk te voorspellen door de grote 
invloed van de gebruikers waardoor een theoretische balans weer in gevaar komt. 
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Summary 

The rising fuel prices and the elirnatic change resulted in a government policy in which a sus
tainable energy management plays a central role. The result of this policy is that several local 
authorities are exploiting pilot projects in which the possibilities of zero energy districts are 
investigated. In a zero energy district the heat an cold (for heating, cooling and damestic hot 
water production) is produced sustainable. This study focuses on the sustainable production 
of heat and cold and assumes that the electricity can be produced sustainable. 
An investigation of pilot projects in the Netherlands showed an energy concept which recurred 
much times: a collective heat pump system combined with long term heat and cold storage. 
To exploit this heat pump system successful, the heat and cold demand should be in balance. 
But the energy demand of a residence consists of a lot heat and a little cold. This is why the 
question rose whether a collective heat pump system would be suitable in a zero energy resi
dential area. 

To get an answer on this question, first, the energy demand of a modern residence was in
vestigated tagether with the most influential factors. With the gained knowledge about the 
energy demand of a residence a first estimation of the applicability of a collective heat pump 
system was made. 
The energy demand of a whole district can nat be based on the energy demand of a single 
residence. That's why a dynamic model of a residential area was made to gain more insight in 
the characteristics of collective energy systems (like coincidence effects and distribution 
losses). 
Finally the performance of the collective heat pump system was investigated. lnsight in the 
performance was gained by coupling the district energy model to a model of the heat pump 
system. The final verdict on the applicability of a collective heat pump system in a zero energy 
residential area was determined with these insights. 

A result of this study is that the influence of users on the energy demand of a residence is so 
big that the energy demand of a residential area is very hard to predict. That is why is neces
sarily to design a robust energy system which is reliable, independent of the energy demand 
of a residential area. 
The energy demand for heatinga modern residence is strongly reduced compared to the cur
rent residences because of the higher isolation values. These higher isolation values also 
result in a possible cold demand in summer. But even in the most ideal situation (in which the 
residences are cooled, there are no sunblind's installed and the users are ideal) the energy 
demand for heat is still bigger than the demand for cold. That is why the energy system alone 
cannot be exploited successfully. 
In order to make the energy system working, there should be loaded extra heat in the system. 
This heat could be produced sustainable with the use of the heat of the sun during summer
time. Another possibility is combining the system with buildings with a big cold demand out
side the residential area, like shops, industry or office buildings. 
The production of damestic hot water with the use of a heat pump is the most critica! point in 
the energy system. Because the supply temperature has to be higher than 65 °C, because of 
distribution losses and the loading of short term storage, the efficiency of the heat pump drops 
strongly. In order to make the system interesting, the efficiency of the heat pump should be 
higher. 
A collective heat pump system is theoretically suitable in a zero energy residential area. By 
the application of short term energy starage the energy demand and supply can be disen
gaged. In this way the heat pump can be loaded optimally and the peak demand can be de
livered. 
From a practical view there are a lot of doubts about the application of a collective heat pump 
system with long term energy starage in a zero energy district. The necessary balance be
tween heat and cold makes this system vulnerable. Because the balance is nat reached in the 
most ideal situation, additional systems should be installed, what is nat desirable. Further
more is the finally energy demand very hard to predict because of the big user influence 
which threatens the theoretically balance. 
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Symbolenlijst 

symbool omschrijving eenheid 
A oppervlak m2 

c warmtecapaciteit W/K 
Cfr convectiefactor 

COP coefficient of performance 
Cp soortelijke warmte J/kgK 
d diameter m 
D diameter m 
dx steek vloerverwarmingsbuizen m 
E J 
h m 
k carnot correctiefactor 
I len te m 

m massa kg 
n aantal 

NTU number of transfer units 
p vermogen w 
q warmtestroom w 

Re warmteweerstand m2K/W 
Rx vervangingsweerstand vloerverwarming KIW 

SPF seasonal performance factor 
T temperatuur K 
t tijd s 
u warmtedoorgangscoëfficient W/m2K 
V volume m3 

V snelehdi m/s 
w arbeid J 

ZTA zontoetredingsfactor 
a warmteoverdrachtscoëfficient W/m2K 
E effectiviteit warmtewisselaar 
ö buisdiameter m 

IJ rendement 
À warmtegeleidingscoëfficiënt W/mK 
p dichtheid kg/m3 
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1 Introductie 

In 1972 publiceerde een groep bezorgde wetenschappers (The club of Rome) een rapport 
getiteld 'The limits to Growth' [24] . Het rapport van The club of Rome beschrijft een onder
zoek naar de verbanden tussen vijf verschillende variabelen: vervuiling, voedselvoorraad, 
uitputting van bronnen, bevolking en industriële ontwikkeling. De conclusie van het rapport 
was dat een catastrofe in de 21e eeuw onvermijdelijk was, als de trend die iedere variabele 
volgde niet werd doorbroken en aangepast (Figuur 1-1 ). In dit figuur zijn de variabelen die zijn 
gepresenteerd van 1900 tot 1970 gebaseerd op historische data, waarden na 1970 zijn geba
seerd op voorspellingen gemaakt met computermodellen. 

food per capita 

Het rapport van The club of 
Rome is de eerste aanlei
ding in de geschiedenis 
geweest om te praten en te 
discussiëren over duur
zaamheid. 
Een volgende stap in deze 
discussie werd gezet in 
1987. Het rapport 'Our 

' • Camman Future' werd ge-
: =:::.--:- indus:ria o•.Jtput / -~ publiceerd door de 'World 
_ per c•pita_...-- Commission on Environ-
•• - __._,_, .. .."... 
1900 2coo 2100 ment and Development' 

Figuur 1-1: Het 'standaard' wereldmodel dat geen grote trend doorbraken (WCED) van de Verenigde 
aanneemt zoals gepresenteerd in "The limits to Growth"(24]. Naties (ook wel de Brundt-

land commissie genoemd). Hierin wordt, de nu nog steeds gebruikte, definitie voor duurzame 
ontwikkeling geïntroduceerd: 

'A process of change in which the use of resources, the direction of investments, the orienta
tion of technological development and institutional change must all be in harmony with each 
other and increase all presentand future possibilities tomeet human needs and desires' [44] 

Daarnaast wordt er in het Brundtland rapport geconcludeerd dat economische groei niet altijd 
een verslechtering van het milieu tot gevolg hoeft te hebben [20]. 
De visie van het Brundtland rapport was de basis voor een conferentie in Rio de Janeiro in 
1992, waar startpunten voor een duurzame samenleving door de deelnemende landen wer
den gedefinieerd. In de conferenties die hierop volgden, verschoof de focus van de duurza
mere toekomst naar één onderdeel hiervan: de klimaatverandering. Vanwege de urgentie 
was dit het onderwerp op de Kyoto conferentie in 1997. Tijdens deze conferentie werden er 
door verschillende landen (waaronder Nederland) bindende afspraken gemaakt over de re
ductie van de uitstoot van broeikasgassen [20]. 

Naast het tekenen van het Kyoto protocol heeft de Nederlandse overheid in 1997 zelf het doel 
gesteld dat in 2020 10% van het Nederlandse energieverbruik gedekt moet worden door 
duurzame bronnen [25]. De redenen van het stellen van deze doelstellingen waren: 
- de uitputting van de voorraden fossiele energie; 
- toenemende emissies; 

In 2001 heeft de overheid in Europees verband afgesproken om in 2010 9% duurzaam opge
wekte elektriciteit te gebruiken [1]. 
In 2006 is, op uitnodiging van het kabinet, een actieplan voor de toekomstige energiehuis
houding gepresenteerd door het platform energietransitie [40]. Hierin wordt een lange-termijn 
koers gepresenteerd voor Nederland als een geheel (overheden, bedrijven, consumenten, 
onderwijs etc.) met als uiteindelijk doel, een transitie naar een duurzame energiehuishouding: 
de energietransitie. Redenen voor deze energietransitie zijn: 
- Olie- en gasprijzen blijven stijgen; 
- De uitstoot veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen; 
- De aanvoer van gas en olie wordt minder zeker; 
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Voor dit plan zijn zes verschillende transitieplatforms geformeerd waaronder het platform ge
bouwde omgeving welk de volgende ambitie heeft: "Ambitie is een energieneutrale gebouwde 
omgeving, waarin woningen en gebouwen bij elkaar per saldo voldoende hebben aan duur
zame energie door drastische vermindering van het energiegebruik voor verwarming, koeling 
en apparatuur''. 
Het resultaat van het transitieactieplan zijn 26 transitiepaden welke de lijnen beschrijven van 
de energietransitie. Een van deze paden is: energieneutrale woonwijken. 

Energieneutrale woonwijken z,ijn zoals hierboven beschreven een recent thema in Nederland. 
Dit komt ook duidelijk naar voren uit verschillende initiatieven om energieneutrale wijken te 
realiseren vanuit verschillende gemeentes. Of dit gebeurt vanwege het imago van de ge
meentes of vanwege financiële stimulering vanuit het rijk is onduidelijk. Wel blijkt dat verschil
lende gemeenten zich ten doel hebben gesteld om in de komende 20 -50 jaar als gemeente 
energie/C02 neutraal te zijn [7,8,9,18,34]. 

In een samenwerking verband 
tussen TNO en ECN, genaamd 
Building Future, is men bezig 
met een ambitieus onderzoeks
programma. Dit moet bijdragen 
aan de realisatie van een 50% 
C02-emmissiereductie in 2030 
en een energieneutrale ge
bouwde omgeving in 2050. In dit 
onderzoeksprogramma zijn sce
nario 's geschreven om te analy
seren welke impact innovaties 
moeten hebben om het doel te 
bereiken (Figuur 1-2). In Figuur 
1-2 is met de blauwe driehoekjes 

Year 
__..._ Total BAU scenario 
- Non-residentlal BF scenario 
- Total BF scenario 

Building 
Future 
Am bition 

- Residentlal BF scenario 
District systems BF scenario 

Figuur 1-2: De ambitie van Building Future (17] 

aangegeven hoe het energieverbruik zich ontwikkelt volgens het "Business As Usual" model. 
De andere lijnen geven de ontwikkeling van het energieverbruik van vernieuwde concepten 
weer waarbij de groene lijn de totale impact weergeeft van de concepten. 
Uit het Building Future onderzoek komt naar voren dat in de bestaande bouw met renovatie 
grote besparingen kunnen worden gerealiseerd maar dat het energieneutraal maken van de
ze gebouwen niet haalbaar is. Om toch tot een energieneutrale gebouwde omgeving te ko
men is het nodig om in 2020 energieneutrale woonwijken te bouwen en in 2050 zelfs ener
gieproducerende woonwijken [1 0, 17,30]. 

1.1 Definitie van energie I C02 neutraal 
Voordat de probleemsituatie beschreven wordt, wordt eerst de term energie/C02 neutraliteit 
te gedefinieerd. In het eerste deel van dit afstudeerrapport wordt er gebruik gemaakt van 2 
definities: energieneutraal en C02 neutraal. De definities energieneutraal en C02 neutraal 
worden vaak in één adem met elkaar genoemd en ook vaak als gelijk ervaren. Er zijn meer
der interpretaties van deze termen in omloop. De verschillende interpretaties van de termen 
in de context van een wijk zijn: 

Energieneutraal Definitie 1: Het netto energieverbruik (warmte/koude, gas, elektriciteit) 
van de installaties in de wijk is nut 

co2 neutraal 

Definitie 2: Het netto energieverbruik van de wijk (huizen + verkeer 
etc.) is nul 

Definitie 1: De totale netto C02 uitstoot van de installaties is nul 
Definitie 2: De totale netto C02 uitstoot van de wijk (huizen + verkeer 
etc.) is nul 

Omdat dit onderzoek zich voornamelijk richt op de energetische kant van de wijk en zijn 
energiesystemen wordt de nadruk gelegd op de energieneutraliteit in plaats van C02 neutrali
teit. Het gebruiken van C02 neutraliteit voegt alleen maar een extra stap in het onderzoek toe 
zonder enige meerwaarde. Verder is deze keuze in lijn met het onderzoeksprogramma Buil
ding Future waarin onder andere wordt gestreefd naar een energieneutrale gebouwde omge
ving. 
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Daarnaast ligt de focus in dit afstudeerrapport op de energieneutraliteit van de installaties 
(definitie 1 ). Het mee nemen van alle extra componenten die bij een wijk horen maken het 
onderzoek namelijk te complex om uit te voeren. 

Daarom wordt in de rest van dit afstudeerrapport de term energieneutraal gebruikt met de 
volgende definitie: 

Het netto energieverbruik van de installaties in wijk is over een jaar gezien nul 

1.2 Probleemstelling 
Omdat vele verschillende gemeenten bezig zijn om in de toekomst als gemeente energieneu
traal te worden, worden nu kleine pilot-projecten opgezet om kennis op te doen om in de toe
komst energieneutrale wijken te kunnen realiseren. Een inventarisatie van projecten in Neder
land, waarbij is getracht een energieneutrale wijk te realiseren (Appendix A), heeft opgeleverd 
dat collectieve wijksystemen worden toegepast. In deze pilot-projecten wordt de opwekking 
van warmte/koude vaak gevormd door een warmtepomp met warmte- en koude opslag 
(WKO) in de bodem als bron. 

Een collectief warmtepompsysteem alleen leidt niet tot energieneutraliteit omdat de warmte
pomp en pompen nog elektrische energie verbruiken. Aanvullende systemen om deze beno
digde elektriciteit op te wekken verschillen vaak per project. Daarnaast verschillen de warm
tepompsystemen ook nog in opbouw (koppeling en plaatsing van componenten en keuze van 
de uitvoering van de bron). Omdat in geen van de pilot-projecten nog energieneutraliteit is 
bereikt bestaat de vraag of een collectief warmtepompsysteem wel geschikt is als energie
voorziening in een energieneutrale woonwijk. 
Tot nu toe werd er alleen nog sproken over WKO in het algemeen. WKO in de bodem kan op 
verschillende manieren dienen als bron voor de warmtepomp. In dit onderzoek wordt de na
druk gelegd op WKO in natuurlijke grondwaterlagen in de bodem (aquifers, verder aangeduid 
als WKO) gezien dit het meest interessant is om toe te passen in een woonwijk [16]. Een bij
komstigheid van de keuze voor deze bron is de nodige balans tussen de afname van koude 
en warmte van de bron. Deze balans is benodigd om de bron niet uit te putten. Omdat de 
verwachting bestaat dat de warmtevraag van woningen veel groter is dan de koudevraag ont
staat hier een probleem. Daarom bestaat de vraag of een warmtepompsysteem überhaupt 
wel interessant is om toe te passen in een woonwijk. 

Bovendien blijkt uit Nederlandse projecten dat er regelmatig structurele problemen met warm
tepompsystemen optreden na oplevering [13,23,26]. Het resultaat is dat steeds vaker wordt 
gewerkt met zogenaamde prestatiegarantie contracten waarbij de installateur/adviseur een 
contract aangaat met de woningcorporatie en bewoners (niet alleen voor energie/C02 neutra
le wijken). Hierin garandeert de installateur/adviseur de prestatie van het systeem en staan 
eventuele boetes beschreven wanneer de beloofde prestatie niet wordt behaald. 
Dit heeft als gevolg dat installateurs/adviseurs meer kennis moeten hebben van de systemen 
die ze ontwerpen. Doordat de verantwoordelij,kheid voor het presteren van het systeem nooit 
eerder bij deze partijen lag, moeten deze nu meer kennis in huis halen over: 
- de invloed van de uitvoeringskeuze op de prestatie van het systeem; 
- de invloed van bouwkundige eigenschappen op de prestatie; 
- de invloed van gebruikerspatronen op de prestatie; 
Dus ook voor deze partijen is het interessant te weten of een collectief warmtepompsysteem 
wel geschikt is om toe te passen in een woonwijk en wat het meest eUiciënte ontwerp van dit 
systeem is. 

1.2.1 Onderzoeksvraag 

Gebaseerd op de probleemstelling is de onderzoeksvraag voor dit afstudeerproject als volgt 
geformuleerd: 

"Kan een collectief warmtepompsysteem in combinatie met warmte- en koudeopslag dienen 
als basis voor een energieneutrale woonwijk, welke voldoet aan de huidige eisen mbt com
fort?" 
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1.2.2 Deelvragen 
Gekoppeld aan de onderzoeksvraag zijn er vier verschillende deelvragen geformuleerd. Het 
uitgangspunt bij deze vragen is dat de warmte-, voor ruimteverwarming en warm tapwater, en 
koudevraag van een wijk kan worden geleverd door het collectieve warmtepompsysteem. 
Doordat de overblijvende elektrische energievraag duurzaam kan worden opgewekt (niet be
keken in dit onderzoek) wordt een energieneutrale wijk gerealiseerd. De vier deelvragen zijn 
respectievelijk: 

1. Hoe ziet de energievraag van een woonwijk eruit en wat zijn de grootste invloeden op de 
energievraag? 

Omdat de energievraag van een woonwijk bepalend is voor de eventuele balans van een 
warmtepompsysteem met WKO is het van belang om een goed inzicht te hebben in de ener
gievraag van een wijk. Door bij voorbaat uit te gaan van koeling in de woningen wordt er ook 
meer inzicht verkregen in de koudevraag van won ingen. Daarnaast kan door verschillende 
invloedrijke parameters te analyseren een uitspraak worden gedaan over het karakteristieke 
energieverbruik van een woonwijk en de balans tussen warmte en koudevraag. 

2. Is, op basis van de kennis over de energievraag van een woonwijk, een collectief warmte-
pompsysteem met WKO als warmte- en koudevoorziening in een woonwijk toepasbaar? 

Op basis van de resultaten uit deelvraag 1 kan een karakteristiek energieverbruik van een 
woonwijk worden gedefinieerd. Doormiddel van kentallen uit de literatuur kan een uitspraak 
worden gedaan over de eventuele balans van de WKO welke wel of niet wordt bereikt. Door 
uit te gaan van koeling in alle woningen wordt uit gegaan van de meest gunstige situatie voor 
toepassing van een warmtepomp systeem met WKO. Zo kan er worden gesteld dat, bij een 
blijvende onbalans, het systeem totaal ongeschikt is omdat er al uit is gegaan van de meest 
gunstige situatie. Wanneer op deze manier wel wordt voldaan aan een balans kunnen voor
waarden gegeven worden waarmee een collectief warmtepompsysteem met WKO succesvol 
kan worden toegepast. 

3. Met welke aanvullende componenten, naast het collectieve warmtepompsysteem, wordt er 
in theorie voldaan aan de benodigde balans van de WKO? 

Omdat de balans van de bron in veel gevallen niet zal worden behaald is het noodzakelijk om 
de balans van de WKO te herstellen met aanvullende maatregelen. Wat de mogelijkheden 
zijn en wat de grootte hiervan is wordt bepaald door middel van deze vraag. 

4. Wat is de prestatie van een collectief warmtepompsysteem in een woonwijk in het Neder-
landse klimaat? 

Er wordt onderzocht wat de prestaties zijn van het collectieve warmtepompsysteem. Hiermee 
wordt een uitspraak gedaan over de toepasbaarheid van het systeem in een willekeurige 
woonwijk in Nederland en of het warmtepompsysteem geschikt is voor toepassing in een 
energieneutrale wijk. 
Onder de prestaties wordt verstaan: 1. de mogelijkheid om te voldoen aan de energievraag 
van een wijk 2. het rendement waarmee de energie wordt opgewekt en 3. de balans van de 
WKO die wordt bereikt 4. de mogelijkheid om de energie "all-electric" op te wekken en 5. de 
grootte van de transportverliezen 

1.2.3 Onderzoeksgrenzen 
Om het onderzoek af te bakenen zijn zes onderzoeksgrenzen gedefinieerd: 
- Het onderzoek richt zich op een nieuwbouwwijk bestaande uit 100 tussenwoningen; 
Het onderzoeksprogramma "Building Future" richt zich op bestaande bouw en op nieuwbouw. 
Voor de bestaande bouw is de ambitie door middel van renovatie het energieverbruik sterk te 
reduceren . Voor nieuwbouw is de ambitie om in 2050 een energieproducerende wijk te reali
seren . Een stap in de weg van de huidige energievragende wijk naar een energieproduceren
de wijk is een energieneutrale wijk. Het onderzoeksprogramma "Building Future" gaat er dus 
vanuit dat een energieneutrale wijk alleen kan worden gerealiseerd in een nieuwbouwwijk. 
Vanwege de stelling dat een energieneutrale wijk alleen kan worden gerealiseerd in een 
nieuwbouwwijk richt dit afstudeeronderzoek zich op een nieuwbouwwijk. 
Om het aantal varianten te beperken wordt dit onderzoek uitgevoerd voor tussenwoningen. 
Uit de analyse van de energievraag van woningen (§ 3.3) komt naar voren dat tussenwonin
gen het meest geschikt zijn om toe te passen in een wijk met een collectief warmtepompsys
teem . 
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- Invloeden van wijkopzet (ruim/compact) worden niet onderzocht; 
De invloed van de wijkopzet is van grote invloed op de prestatie van het systeem. Verliezen 
nemen sterk toe bij1 een ruimere opzet van een wijk, en bij een zeer ruime opzet kan het sys
teem een stuk onrendabeler worden. Er wordt dus gekozen om uit te gaan van een compacte 
wijk en niet te kijken naar invloeden van een ruimere wijkopzet 

- Er wordt uitgegaan van het Nederlandse klimaat; 
In het onderzoek wordt uitgegaan van het Nederlandse klimaat: het referentiejaar 197 4, de 
Bilt wordt gebruikt omdat dit geldt als een gemiddeld jaar [43]. Een ander klimaat kan grote 
invloed hebben op de energievraag van een wijk en dus ook op de prestatie. In dit onderzoek 
wordt de invloed van een ander klimaat en de klimaatverandering buiten beschouwing gela
ten. 

- Er wordt aangenomen dat de overblijvende elektriciteitsvraag duurzaam kan worden op-
gewekt; 

Dit afstudeeronderzoek richt zicht op de opwekking van warmte en koude voor een woonwijk. 
Door de toepassing van een collectief warmtepompsysteem kan deze warmte en koude wor
den opgewekt maar omdat de warmtepompen en pompen elektriciteit verbruiken bestaat er 
nog steeds een netto elektriciteitsvraag. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat door
middel van duurzame opwekking aan deze elektriciteitsvraag kan worden voldaan. 

- De financiële haalbaarheid wordt tijdens dit onderzoek buiten ogenschouw gelaten 
Gezegd kan worden dat de financiële haalbaarheid een belangrijk onderdeel is om de haal
baarheid te beoordelen van het systeem. Het nadeel is dat hiermee te veel beperkingen wor
den opgelegd in dit afstudeeronderzoek. Daarom wordt de financiële haalbaarheid achterwe
ge gelaten in dit afstudeeronderzoek. 

1.3 Methode 
Om tot een verantwoord resultaat van dit onderzoek te komen is er vooraf een methode ge
formuleerd. Hierin worden de verschillende stappen beschreven waarmee uiteindelijk een 
antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag. In de onderstaande paragrafen wor
den deze stappen uitgewerkt. 

1.3.1 Definiëren van de uitgangspunten 

In deze stap worden de verschillende uitgangspunten voor de woningen, wijk en het energie
systeem gedefinieerd. Deze dienen als basis voor de rest van het onderzoek. De methode 
waarop deze verschillende uitgangspunten worden gedefinieerd zijn: 
- Woningen- uitgangspunt hiervoor zijn de referentiewoningen van Senternovem. Dit zijn 

doorsnee woningen uit de Nederlandse woningbouw welke voldoen aan de huidige eisen 
(EPC). Voor het uiteindelijke wijkmodel is gekozen om alleen rijwoningen te bekijken om 
het aantal varianten te beperken. 

- Wijk- uitgangspunten hiervoor liggen niet vast om juist de invloed van verschillende vari
abelen te kunnen analyseren. Het gaat om nieuwbouwwoningen waarvan het aantal 100 
is. 

- Energiesysteem- de basis vormt, zoals hierboven omschreven, een warmtepompsysteem 
metWKO. 

1.3.2 Onderzoeken van de energievraag 

De volgende stap is het onderzoeken van de energievraag die een woonwijk met zich mee 
brengt. Met de uitgangspunten wordt de primaire energievraag benodigd voor het koelen en 
verwarmen van de wijk bepaald. Dit vindt plaats op twee niveaus: 
- Op woning niveau- door middel van het simuleren van 1 woning kan snel, door de korte 

rekentijd, worden onderzocht wat de invloed is van verschillende variabelen op de ener
gievraag. Hierdoor worden de meest invloedrijke variabelen getraceerd. 

- Op wijk niveau- door middel van het simuleren van een woonwijk worden de eerder be
paalde invloedrijke variabelen verder onderzocht. Ook worden gelijktijdigheids verschijnse
len en variabelen op wijkniveau onderzocht. 

14/128 



De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Met behulp van deze twee methodes wordt, in bovenstaande volgorde, een beeld verkregen 
van de energievraag van een woonwijk en wordt een uitspraak gedaan over de toepasbaar
heid van het collectieve warmtepomp systeem. 
Het onderzoeken van de energievraag vindt plaats in de Matlab omgeving Simulink. Hierin 
wordt met behulp van HAMBASE [43] de energievraag voor verwarming en koeling gesimu
leerd. Voor de energievraag voor warm tapwater wordt een nieuwe simulatie opgezet in Si
mulink. 

1.3.3 Optimaliseren van het collectief energiesysteem 

Nadat er inzicht is verkregen in de energievraag van een woonwijk kan er een uitspraak wor
den gedaan over de toepasbaarheid van een collectief energiesysteem en kan een eventuele 
optimalisatie plaats vinden. In deze stap wordt dus het uiteindelijke energiesysteem gedefini
eerd. Hierbij wordt niet afgeweken van het eerder bepaalde energiesysteem maar in deze 
stap worden verschillende eigenschappen gedefinieerd en er zouden enkele toevoegingen 
kunnen plaatsvinden. 

1.3.4 Simuleren van het collectief energiesysteem 
Nadat de uitgangspunten van het collectief energiesysteem zijn geoptimaliseerd wordt dit sys
teem ook gesimuleerd in Simulink. Door het systeem ook te simuleren en het te koppelen aan 
de eerder gesimuleerde wijk kan de invloed van de dynamische eigenschappen van een wijk 
ten opzichte van de prestatie van het systeem worden bekeken. Hiermee kunnen eventueel 
problemen en kritieke punten worden geanalyseerd. 

1.4 Leeswijzer 
In dit verslag worden de verschillende stappen van de hierboven beschreven methode door
open. In hoofdstuk 2 wordt allereerst een algemene inleiding gegeven op collectieve energie
systemen waarna er wordt geconvergeerd naar het collectieve energiesysteem in dit onder
zoek (definiëren van de uitgangspunten). 
In hoofdstuk 3 wordt de energievraag van een woning beschreven met de invloed van ver
schillende variabelen hierop. De energievraag van een woning wordt vertaald naar de ener
gievraag van een wijk waarna er de eerste uitspraken worden gedaan over de balans. Aan de 
hand van deze balans wordt een uitspraak gedaan over eventuele aanvullende systemen om 
de balans in de energievraag te verkrijgen (onderzoeken van de energievraag & optimalise
ren van het collectief energiesysteem). 
In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het wijkmodel met de verschillende componenten beschre
ven. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de regeling van de verschillende onderdelen in 
het wijksysteem (simuleren van het collectief energiesysteem). 
Als laatste worden in hoofdstuk 5 de resultaten verkregen uit het in hoofdstuk 4 beschreven 
model besproken. Daarna worden conclusies getrokken over de toepasbaarheid van een col
lectief warmtepompsysteem met WKO in een woonwijk op basis van de resultaten uit het mo
del en de voorgaande hoofdstukken. 
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2 Duurzame collectieve energiesystemen 

In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding gegeven op collectieve energiesystemen waar
na er steeds meer wordt ingezoomd op collectieve energiesystemen voor een energieneutra
le wijk. Uiteindelijk wordt er in de laatste paragraaf het collectieve energiesysteem beschre
ven waar dit afstudeeronderzoek zich op richt. 

Met een collectief energiesysteem wordt een systeem bedoeld dat meerdere gebouwen van 
energie voorziet. Het woord collectief wordt omschreven als: "voor of als een geheel geldend" 
[42]. Praktisch gezien houdt dit in dat een bij een collectief energiesysteem energie extern 
wordt opgewekt voor verschillende gebouwen en daarna wordt gedistribueerd naar deze ge
bouwen waarna de energie in de gebouwen wordt afgenomen. In dit afstudeeronderzoek 
wordt een collectief energiesysteem voor de opwekking van warmte en koude voor ruimte
verwarm ing, koeling en warm tapwater in de woningbouw onderzocht (zie hoofdstuk 1 ). 

De voordelen van collectieve energiesystemen voor de opwekking van warmte (en koude) 
zijn [36] : 
- Er kan gebruik worden gemaakt van efficiënte energieopwekkers en/of opslagmethoden, 

zoals collectieve hoogrendements'ketels, warmte/krachtkoppeling, warmtepomp, sei
zoensopslag met zonne-energie, geothermische energie of aardwarmte; 
Door de grotere schaal van een collectief systeem kan bespaard worden op de capaciteit 
en de investering van de energieopwekking. De totale individuele ketelcapaciteit is bijv. 10 
tot 20 kW, collectief is dan slechts 3 tot 6 kW nodig; 
Door cascade opstelling van kleinere eenheden kan gebruik gemaakt worden van goed
kope componenten en draaien deze eenheden op vollast en dus met een hoog rende
ment; 
Collectieve installaties geven over het algemeen minder milieuverontreiniging door onder 
andere de efficiëntere opwekking van energie of warmte en een beter onderhoud; 
Er is geen warmtebron voor ruimteverwarming in de woning aanwezig. Voordelen zijn dat 
het veiliger is, eenvoudiger onderhoud (niet per woning), minder ruimtebeslag per woning. 

De nadelen zijn [36]: 
- De investeringen in het distributienet zijn over het algemeen hoog; 

De warmteverliezen in het distributienet zijn relatief hoog; bij grote systemen, waar grond
leidingen worden gebruikt, kunnen de verliezen zelfs tot 30% van de totale warmteproduc
tie oplopen. De verliezen in een distributienet blijven constant; 
Vaak wordt het gasnet achterwege gelaten . Bewoners moeten daarom elektrisch koken 
wat een hoger energiegebruik met zich meebrengt; 
Voor grote collectieve systemen voor warmtedistributie ('stadsverwarming') is het soms 
onzeker hoe groot de toekomstige afname van warmte zal zijn. Dit kan voor de exploitatie 
van een collectief systeem na verloop van de tijd nadelig zijn. 

Omdat bij de ontwikkeling van energieneutrale wijken de kosten niet altijd leidend zijn (ener
gieneutraliteit staat voorop) en omdat de distributie verliezen kunnen worden gereduceerd 
door goede isolatie en lage transporttemperaturen, kan een collectief energiesysteem inte
ressant zijn voor toepassing in een energieneutrale wijk. Deze ontwikkelingen zijn waarschijn
lijk de reden dat in veel pilot-projecten voor een energieneutrale wijk een collectief energie
systeem is toegepast (Appendix A) . 

2.1 Onderdelen collectief energiesysteem 
Een collectief energiesysteem wordt grofweg opgedeeld in 3 hoofdonderdelen : 
- Opwekking - De opwekking van de energie vindt hier plaats. 
- Distributie - Het transport van de energie van opwekking naar de gebouwen en transport 

van eventuele restenergie terug naar de opwekking. 
- Afgifte- De uiteindelijke energieafgifte in de gebouwen 

In dit onderzoek wordt onder energie verstaan: warm en gekoeld water voor verwarming en 
koeling van de gebouwen en warm tapwater. 
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2.1.1 Opwekking 
Voor het opwekken van wam water en warm tapwater kan gebruik gemaakt worden van ver
schillende opwekkingsmethoden. De meest voorkomende methodes zijn: 
- Ketel- grotere versie van een ketel zoals in woningen aanwezig is maar met een hoger 

rendement. 
Warmtekracht koppeling - methode waarmee zowel warmte als elektriciteit wordt opge
wekt; hierdoor zakt het opwekkingsrendement, ten opzichte van een ketel, voor warmte 
enigszins maar het totale rendement stijgt door de bijproductie van elektriciteit. 
Warmtepomp- methode waarmee met behulp van elektriciteit warmte uit een bron opge
waardeerd wordt naar een hogere temperatuur met een hoog rendement. Doordat de 
warmte uit een externe bron (bodem, buitenlucht etc.) komt kan een hoog rendement wor
den behaald. Het rendement is wel sterk afhankelijk van de temperaturen van zowel de 
bron als de aanvoer en retour temperaturen van het warm water. 
Zonnecollectoren- methode waarmee met behulp van een collector zonne-energie opge
vangen wordt en omgezet naar warmte. Deze methode kost vrijwel geen primaire energie 
(alleen pompenergie) waardoor het rendement hoog ligt. 
Warmtewisselaar - wisselaar die warmte uit een van buitenaf komend medium (rest) 
warmte overbrengt op het warm water. Hoewel de wisselaar zelf geen energie verbruikt, 
moet de warmte van het primaire medium een hogere temperatuur hebben dan de ge
wenste toevoer temperatuur van het warm water. De wijze waarop de restwarmte ontstaat, 
is bepalend is voor het uiteindelijke rendement. Het rendement kan bij warmte uit een na
tuurlijke geiser dus hoog zijn maar bij restwarmte uit een energieverslindend proces in de 
industrie dus lager. 

Voor het opwekken van gekoeld water zijn de meest voorkomende methoden: 
- Koelmachine - een warmtepomp onttrekt warmte aan het gekoeld water en geeft dit af 

aan de omgeving (zoals lucht, water, grond etc.) 
- Warmtewisselaar - wisselaar die warmte uit het gekoeld water warmte ontrekt en afgeeft 

aan een kouder secundair medium (grondwater, lucht ). De werking is gelijk als bij de 
warmtewisselaar voor warmteopwekking alleen is de warmtestroom nu de andere kant op. 

Een belangrijke eigenschap van deze verscnillende methoden zijn de uitgaande temperatu
ren. Deze uitgaande temperaturen bepalen, samen met de isolatiegraad van de transportlei
dingen, namelijk de grootte van de distributieverliezen (warmte): hoe groter het temperatuurs
verschil tussen het medium en de omgeving waarin de leiding ligt hoe groter het verlies. Door 
een lagere temperatuur toe te passen zal het warmteverlies dalen maar zal de volumestroom 
stijgen (wanneer het zelfde vermogen moet worden geleverd). 
Daarnaast is de temperatuur ook bepalend voor de afgifte binnen de gebouwen. Aan de tem
peratuur van warm tapwater aan de uiteindelijke tappunten zijn eisen gesteld [15]. Verder is 
de werking van sommige afgiftesystemen afhankelijk van de aanvoertemperatuur van het wa
ter. De keuze van Opwekkingsmethades heeft dus invloed op de keuze van afgiftemethodes 
en vice versa. 

2.1.2 Distributie 
De distributie van de energie is de meest be
palende stap in het proces ten aanzien van 
het wel of niet succesvol zijn van een collec
tief energiesysteem. Het distributiesysteem 
heeft namelijk het grootste aandeel in de 
meerkosten van een collectief tegenover een 
individueel energiesysteem. Ook op het ge
bied van energie is dit de meest bepalende 
factor omdat er in het distributiesysteem ver
liezen tot wel 30% [45] mogelijk zijn waardoor 
de voordelen van de collectieve opwekking Figuur 2-1: Een voorbeeld van transportleidingen gedu-
teniet worden gedaan. rende aanleg (31] 

Omdat dit afstudeeronderzoek focust op energiestromen in de vorm van warm en gekoeld 
water en warm tapwater bestaat het distributie systeem uit leidingen welke het medium (wa
ter) vervoeren via eventuele onderverdeel stations naar de gebouwen. Dit zijn leidingen voor 
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toevoer en retour van de verschillende media. In de praktijk z,ijn dit geïsoleerde leidingen die 
ongeveer 75 cm onder maaiveld liggen. 

Er bestaan twee varianten van de opbouw van het distributiesysteem voor warmte en koude, 
dus niet voor het warm tapwater: tweepijps- en vierpijpssytemen. 
- Een tweepijpssyteem bestaat uit een toevoerleiding en een retourleiding. Er wordt afhan

kelijk van de buitentemperatuur bepaald of er gekoeld of warm water wordt toegevoerd. 
Alle gebouwen kunnen dus tegelijk alleen koelen of verwarmen en voor het gekoelde wa
ter en het warm water worden dezelfde leidingen gebruikt. Een tweepijpssyteem kan dus 
alle worden toegepast wanneer men zeker is dat gebouwen op gelijke momenten dezelfde 
energievraag hebben. 
Een vierpijpssysteem bestaat uit twee toevoerleidingen en twee retourleidingen apart voor 
het gekoeld en warm water. Hierdoor kunnen alle gebruikers op ieder moment koeling of 
verwarming vragen. Nadelen zijn de hogere investeringskosten en de extra ruimte welke 
benodigd is in de grond. 

Figuur 2-2: Principeweergave van een tweepijpssyteem voor zomersituatie en wintersituatie 

Figuur 2-3: Principeweergave van een vierpijpssysteem 

Het distributiesysteem voor wam tapwater bestaat uit een toevoer~eiding en een recirculatie
leiding. De recirculatieleiding wordt toegepast naast een toevoer leiding zodat op momenten 
zonder warm tapwater afname de toevoerleiding op temperatuur kan worden gehouden. Dit is 
noodzakelijk omdat er een eis is gesteld aan de maximale tijd dat het water op temperatuur is 
bij het tappunt De eis is dat warm tapwater binnen 120 seconden een minimale temperatuur 
van 60 oe aan het tappunt bereikt [15]1. 

2.1.3 Afgifte 

De afgifte van warm tapwater in een woning is voor de hand liggend en maar op 1 manier 
mogelijk: dit gebeurt via een tappunt (kraan, douche etc.). De minimum temperatuur hiervan 
is 60 oe aan het tappunt en deze temperatuur moet binnen 120 seconden worden bereikt 
[15]. 

De afgifte van warmte en koude kan op verschillende manieren gebeuren. Zoals eerder ge
zegd zijn deze methodes afhankelijk van de aanvoer temperatuur van het water. Hieronder 
worden de verschillende methoden kort behandeld met hun verschillende eigenschappen 
[16]: 
- Radiatoren- vorm van verwarming welke warmte afgeeft door middel van straling en con

vectie (verdeling afhankelijk van vorm/uitvoering) doordat een (vaak stalen) element wordt 
gevuld met warm water. Dit systeem wordt niet gebruikt om woningen mee te koelen. Door 
het geringe gewicht is het een systeem dat relatief snel kan reageren, de minimale tempe
ratuur waarmee deze methode kan verwarmen is ongeveer 45 °e. 

18/128 



De energieneutrale wijk in Nederland eoen Hoogervorst (0547548) 

Convectoren I Inductie-units - vorm van verwarming en koeling waarbij warmte/koude 
wordt afgegeven door middel van convectie doordat een luchtstroom langs een verwarmd 
of gekoeld element loopt. De reactietijd van deze methode is het kortst van alle beschre
ven systemen. De minimale toevoertemperatuur voor verwarming is ongeveer 45 °e. De 
toevoertemperatuur waarmee deze methode kan koelen is ongeveer 1 0 tot 14 °e. 

- Fancoils - gelijke vorm van verwarming en koeling als convectoren en inductie-units al
leen wordt de luchtstroom geforceerd langs het element geleid door middel van een venti
lator. Door het gelijke principe is de reactietijd van deze methode ook kort maar dankzij de 
ventilator is de minimale toevoertemperatuur voor verwarming ongeveer 35 °e. Voor koe
ling is de toevoertemperatuur ongeveer 10 tot 14 °e. 

- Klimaatplafonds- doormiddel van een stalen plafond en hierop gemonteerde watervoe
rende leidingen wordt er middel convectie en straling warmte of koude afgegeven aan de 
ruimte. Door het lage gewicht van de stalen plafonds reageert deze methode relatief snel. 
Door het grote oppervlak is de minimale toevoertemperatuur waarmee deze methode 
werkt is ongeveer 35 °e. Voor koeling is de gewenste toevoer temperatuur ongeveer 15 
tot 20 °e. Bij de uitvoering met deze methode moet in geval, van koeling gelet worden op 
het eventueel ongewenste oppervlakte condensatie. 

- Vloer/wand/plafond koeling en verwarming- doormiddel van watervoerende leidingen in 
de afwerklaag van de vloer, wand of plafond wordt warmte afgegeven aan de ruimte. 
Doordat de watervoerende leidingen in de afwerklaag van de vloer zitten moet er eerst re
latief veel massa worden opgewarmd/afgekoeld waardoor deze methode een gemiddelde 
tot lange reactietijd heeft. De minimale toevoertemperatuur waarbij deze methode werkt 
ligt ongeveer op 35 °e. Voor koeling is de gewenste toevoer temperatuur ongeveer 15 tot 
20 °e. Bij de uitvoering met deze methode moet (net als bij k'limaatplafonds) in geval van 
koeling gelet worden op het eventueel ongewenste oppervlakte condensatie. 

- Betonkernactivering- doormiddel van watervoerende leidingen in de betonnen constructie 
van de vloer wordt warmte afgegeven aan de ruimtes aan beide zijden van de constructie. 
Door de grote massa van de gehele constructie is deze methode traag. Wel werkt deze 
methode met lage temperaturen voor verwarming ongeveer 35 oe en voor koeling 15 tot 
20 °e. 

Zoals eerder gezegd is de temperatuur waarmee de afgifte werkt bepalend voor de rest van 
het collectieve systeem. De reactiesnelheid van de methode heeft invloed op de regeling van 
het systeem : hoe lager de reactiesnelheid is van een systeem hoe moeilijker het is om op 
snelle wisselingen in het binnenklimaat te reageren. 

2.2 Collectieve energiesystemen in de energieneutrale wijk 
Zoals naar voren is gekomen in § 1.2 worden in Nederland veel pilot-projecten voor energie
neutrale wijken opgezet met een collectief energiesysteem. Om de energieneutraliteit te be
reiken wordt de warmte en koude opgewekt met behulp van een warmtepomp waarbij een 
WKO systeem dient als bron en de benodigde elektriciteit op een duurzame manier wordt 
opgewekt. Wat voor consequenties energieneutraliteit heeft voor een cOllectief energiesys
teem in Nederland, wordt in deze paragraaf behandeld. 

2.2.1 Opwekking 
Opwekkingsystemen voor warmte die passen in de context van een energieneutrale wijk zijn 
de warmtepomp, warmtewisselaar en zonnecollectoren. De warmtewisselaar met externe 
energielevering valt af omdat er dit onderzoek wordt uitgegaan van het feit dat de energie in 
de wijk zelf wordt opgewekt of beschikbaar is. Daarnaast zijn er in Nederland geen natuurlijke 
bronnen beschikbaar welke energieneutraal zijn met een temperatuur welke hoog genoeg is 
voor toepassing in een woonwijk. 
De zonnecollectoren vallen af omdat het Nederlandse klimaat niet warm genoeg is en omdat 
het te weinig zonuren heeft om zonnecollectoren het hele jaar door toe te kunnen passen 
[35].Dan blijft over een energiesysteem met een warmtepomp als opwekker. 

Voor de opwekking van koude passen zowel de koelmachine en de warmtewisselaar in de 
context van een energieneutrale wijk. De warmtewisselaar is toepasbaar voor koeling (in te
genstelling tot verwarming) omdat er bronnen beschikbaar zijn waarvan de temperatuur laag 
genoeg is om mee te kunnen koelen. 
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Warmtepomp 
Een warmtepomp is een systeem dat volgens de carnot cyclus warmte ontrekt aan een bron 
(via een verdamper) en dit afgeeft een andere bron (via een condensor). Het proces staat 
weergegeven in Figuur 2-4. 

In het figuur is te zien dat aan de 
linkse kant de warmte (met een 
gemiddelde temperatuur) uit de 
bron wordt entrokken door middel 
van een verdamper. Dit gebeurt 
door de heersende druk op een 
vloeistof ineens sterk te verlagen 11111... 

(doorm iddel van het expansie- ,... 
ventiel) . Onder invloed van de 
lage druk en de beschikbare 
warmte uit de bron verdampt de 
vloeistof. Voor de verdamping is 
energie benodigd en deze wordt 
via de verdamper entrokken aan 
de bron . 

Electricteit 

Verdamper 

Expansieventiel 

Het verdampte mengsel wordt 
daarna door een compressor 
(welke elektrische energie ver
bruikt) weer op hoge druk ge
bracht waardoor het mengsel 
weer condenseert naar vloeistof. 

Figuur 2-4: Een principe tekening van een warmtepomp waarbij warm
te wordt opgewekt. 

Bij de condensatie komt warmte 
vrij welke door middel van een 
condensor wordt afgegeven aan het uiteindelijk op te warmen medium. Nadat deze warmte is 
afgegeven gaat begint de vloeistof vooraan in het proces. Het is een continu proces (wanneer 
de warmtepomp in werking is) waarbij de vloeistof de kringloop doorloopt en dus continu 
warmte transporteert van de ene kant naar de andere kant en deze warmte van gemiddelde 
temperatuur opwaardeert naar een hogere temperatuur. 

Met hetzelfde proces kan gekoeld water kan worden opgewekt. Door een te koelen medium 
door de verdamper te leiden wordt warmte entrokken aan het medium. De condensor dient in 
deze situatie aangesloten zijn op een koude bron waar de warmte aan kan worden afgege
ven. 

Het rendement tijdens verwarmen van een warmtepomp wordt omschreven met de 'Coëffici
ent Of Performance' (COP) wat wordt benaderd met de volgende formule [3]: 

~ondettsor 
COP = 1lsy.rteem. T 

T condcnsor - Vl'rtlnmper 

( 2.1) 

Zoals te zien is, is de efficiëntie van een warmtepomp sterk afhankelijk van de temperaturen 
aan beide zijden van de warmtepomp. Daarom is het van belang om een zo hoog mogelijke 
bron (verdamper) temperatuur te hebben en een zo laag mogelijke (condensor) temperatuur. 

Voor de warmtepomp zijn verschillende mogelijke bronnen mogelijk met allemaal verschillen
de temperaturen en dus ook verschillende efficiëntie [16]: 

- Warmte uit processen, rioolwarmte of retour 
stadsverwarming - voordelen zijn continue 
beschikbaarheid, eenvoudige inpassing en 
constante temperatuur. Nadelen zijn be
schikbaarheid en capaciteit van het proces 
en afwezigheid van koeling. 
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Figuur 2-5: principe van benutting van restwarmte 
als bron. [16] 
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- Retour ventilatie lucht - voordelen zijn con
stante temperatuur, inpassing met warmtete
rugwinning en de mogelijkheid tot het omke
ren van de warmtepomp om te koelen. Na
delen zijn afhankelijkheid van bedrijfstijden 
ventilatie, afhankelijkheid van ventilatiedebiet 
en hoger verbruik van ventilatoren. 

Grondwater (aquifer) - voordelen zijn con
stante temperatuur, hoge capaciteit en de 
mogelijkheid tot koeling door middel van een 
warmtewisselaar. Nadelen zijn bodemge
schiktheid, noodzakelijke balans tussen ver
warmen en koelen en de verhoogde com
plexiteit door toepassing van koeling. 

- Bodemcollectoren - voordelen zijn continue 
beschikbaarheid en mogelijkheid tot koeling. 
Nadelen zijn afhankelijkheid van de bodem
geschiktheid, invloed van belastingpatroon 
op temperatuur en mogelijke uitputting van 
bodem. 

- Oppervlaktewater - voordelen zijn het een
voudig principe, continue beschikbaarheid en 
de mogelijkheid tot koeling via warmtewisse
laar. Nadelen zijn de (vertraagde) afhanke
lijkheid van de buitentemperatuur en de ge
voeligheid voor vervuiling. 

Buitenlucht - voordelen zijn het eenvoudig 
principe, grote beschikbaarheid en de moge
lijkheid om de warmtepomp als een koelma
chine te gebruikten. Nadelen zijn de afhan
kelijkheid van de sterk schommelende bui
tentemperatuur en de gevoeligheid voor
weersinvloeden. 
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Figuur 2-6: principe van benutting van warmte uit 
retour ventilatie lucht [16] 

Figuur 2-7: principe van benutting van grondwater 
als bron. [16] 

Figuur 2-8: principe van benutting van bodemcollec
toren als bron. [16] 
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Figuur 2-9: principe van benutting van oppervlakte 
water als bron. [16] 

wp 

Figuur 2-10: principe van benutting van buitenlucht 
als bron. [16] 
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Zonnecollectoren - voordelen zijn continue 
en grote beschikbaarheid en mogelijke inte
gratie met energieopslag. Nadelen zijn af
hankelijkheid van het buitenklimaat, geen 
koeling mogelijk, invloed van beschaduwing 
en vervuiling. 

Asfaltcollector - voordelen zijn de continue 
beschikbaarheid en de mogelijke inpassing 
met energieopslag. Nadelen zijn de afhanke
lijkheid van het buitenklimaat en het ontbre
ken van een optie tot koeling. 

Coen Hoogervorst (0547548) 

<l~ 
Figuur 2-11: principe van benutting van zonnewarm

te al bron. [16] 

Figuur 2-12: principe van benutting zonnewarmte 
middels een asfaltcollector als bron. [16] 

De opwekking van collectief systeem met een warmtepomp als bron kan uit worden uitge
voerd waarbij het volledige vermogen wordt opgewekt met behulp van de warmtepomp. Dit 
wordt monovalent genoemd. Ook kan het systeem bivalent worden uitgevoerd: hierbij levert 
de warmtepomp de basislast Wanneer het vermogen niet meer kan worden geleverd door de 
warmtepomp wordt er een additionele opwekker ingezet. Doordat deze additionele opwekker 
vaak niet duurzaam is, past een bivalent systeem niet ·in een energieneutrale wijk. 
Een nadeel van een monovalent systeem is dat er extra vermogen geïnstalleerd moet worden 
voor de piekvraag terwijl dit vrijwel nooit voorkomt. Daarom moet een monovalent systeem 
altijd worden uitgevoerd met meerder units in cascade opstelling (waarbij in deellast een of 
meerder warmtepompen uitschakelen) of met een grote unit en een grote buffer (waarmee 
pieken kunnen worden opgevangen en in deellast situaties de warmtepomp toch in vollast 
kan draaien). [16] 

Van warme bron J 

I 
rwP 

Naar koude bron 

.. I 
I 

WP 

Warm water toe 

l 
.. 

WP 

Warm water retour 
Figuur 2-13: Een cascade opstelling van warmtepompen 

in een collectief systeem 

Warmtewisselaar 

Van warme bron Warm water toe 

Naar koude bron Warm water retour 

Figuur 2-14: Een opstelling van een warmtepomp in 
combinatie met een buffer 

Een warmtewisselaar is een component die warmte van het ene medium naar het andere 
medium overbrengt door deze langs verschillende zijden van een warmtewisselend oppervlak 
te laten stromen . Er zijn vele uitvoeringsvormen van warmtewisselaars maar een belangrijke 
eigenschap van de warmtewisselaar is de stromingsrichting van de media: 
- tegenstroom- hierbij lopen de mediumstromen tegenovergesteld aan elkaar. Hierdoor is 

het mogelijk om de retour temperatuur van het ene medium zeer dicht bij de toevoer tem
peratuur van het andere medium te krijgen (Figuur 2-15). 

- gelijkstroom- hierbij lopen de mediumstromen gelijk aan elkaar. Met deze warmtewisse
laar is het verschil tussen de retour temperatuur van het ene medium en de toevoer tem
peratuur groter (Figuur 2-16) 
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Koud toevoer Koud retour 

Warmtewisselend oppervlak 

Warm retour Warm toevoer 

Figuur 2·15: Een principe tekening van een tegenstroom warmtewisselaar 

Koud toevoer Koud retour 

Warmtewisselend oppervlak 

Warm toevoer Warm retour 

Figuur 2·16: Een principe tekening van een meestroom warmtewisselaar 

Omdat de warmtewisselaar alleen geschikt is om gekoeld water te produceren zijn de moge
lijke bronnen, alleen koude bronnen (omschrijvingen staan bij warmtepomp): 
- grondwater I WKO 
- bodemcollectoren 
- oppervlakte water 
Andere bronnen hebben een te hoge temperatuur om in aanmerking te komen voor .koeling 
door middel van een warmtewisselaar. 

2.2.2 Distributie 

Door de toepassing van een warmtepomp (en/of warmtewisselaar) als bron bestaan er twee 
opties van uitvoeringsvormen van het distributiesysteem: 
- Collectief- hierbij is de warmtepomp (en/of warmtewisselaar) centraal, opgesteld waarbij 

het warm/gekoeld water en warm tapwater dus centraal wordt opgewekt en gedistribueerd 
via het distributienet. 

- Semicollectief- hierbij is alleen opwekking/verzameling van de bron centraal en wordt 
deze warmte/koude eerst gedistribueerd waarna per gebouw een warmtepomp is geTnstal
leerd welke dus lokaal het warm/gekoeld water en warm tapwater opwekt. 

In Tabel 2-1 is een vergelijking gemaakt tussen een collectief en een semicollectief systeem. 
Deze systemen zijn beide uit te voeren in een tweepijps-of vierpijpssysteem . 

Tabel 2·1: Een vergelijking tussen een systeem met een individuele en centrale warmtepomp [16] . 

Energie 

Distributieverlie
zen 

Totale kosten I 
terugverdientijd 

Sem icol- Collec-
lectief* tiet 

++ +I-

+ +I-

Bij de individuele combiwarmtepompen is iets meer 
energiebesparing haalbaar dan bij de meest gunstige 
installatie met centrale warmtepompen. Dit komt met 
name door de warmteverliezen bij de centrale warmte
pompinstallaties. 
Doordat bij een centraal opgestelde warmtepomp de 
transport temperaturen boven of op gelijk niveau liggen 
als gewenst is in de woning zijn de verliezen een stuk 
groter als bij individuele warmtepompen. Bij toepassing 
van een individuele warmtepomp wordt er met lagere 
temperaturen energie getransporteerd omdat deze pas 
in de woning zelf worden verhoogd mbv de warmte-
om. 

Individuele warmtepompen met een collectieve warmte-
+/- bron zijn duurder dan één centrale warmtepompinstalla

tie met warmtedistributie. 
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Onderhoud en 
beheer 

Gevoeligheid voor 
storingen 

Geluid en trillingen 
in woning 

Ruimtebeslag in 
de woning 

Ruimtebeslag cen
traal 

Mogelijkheid om 
als all-electric uit 
te voeren 

Bemetering 

+ 

+ +1-

+1-

++ 

++ +1-

++ +I-

+ 
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Meerdere individuele combiwarmtepompen vragen meer 
onderhoud en beheer dan één centrale warmtepom pin
stallatie. 
Bij storing in collectieve netten is dit merkbaar bij al de 
woningen. Dit geldt zowel bij individuele warmtepompen 
als bij de centrale warmtepompinstallatie. Bij individuele 
warmtepompen is het voordeel dat de woninginstallatie 
gescheiden is van het distributienet (d.m.v. de warmte
pomp zelf). Bij centrale installaties zonder scheidings
warmtewisselaar tussen het distributienet en de woning
installatie heeft een storing (lekkage) gevolgen voor al 
de aangesloten woningen. 
Bij individuele warmtepompen is aandacht nodig voor 
geluid en trillingen in de woning. Bij centrale installaties 
speelt dit minder een rol omdat de installatie veelal ver
der van de woningen gerealiseerd wordt. Ook dan zal 
echter kritisch onderzocht moeten worden of er geen 
overlast optreedt, met name voor woningen die nabij de 
centrale technische ruimte zijn gesitueerd. 
Bij individuele warmtepompen is relatief veel ruimte no
dig in de woning. 
Bij individuele warmtepompen is weinig centrale ruimte 
nodig. Alleen voor voorzieningen voor de centrale warm
tebron. 
Bij de individuele warmtepompen is dit eenvoudiger uit 
te voeren. Bij de centrale warmtepomp installaties is na
verwarming met gasgestookte ketels wenselijk (biva
lent) . 

All-electric biedt tevens de mogelijkheden om een nul
energie woning te realiseren door toepassing van groe
ne stroom. 
Bij individuele warmtepompen is bematering niet nood
zakelijk. De bewoner betaalt zelf de elektriciteitskosten. 
Wel dient een tarief afgesproken te worden voor de col
lectieve warmtebron (vastrecht bijvoorbeeld). 

* De combinatie van individuele warmtepompen met een centrale warmtepomp is met name 
geschikt bij toepassing van centrale warmtebronnen met een sterk variërende temperatuur 
(oppervlaktewater, asfaltcollector etc.). 

2.2.3 Afgifte 

Omdat bij een collectief systeem in een energieneutrale wijk een warmtepomp het meest 
wordt toegepast zijn de temperaturen waarmee het afgifte systeem werkt erg belangrijk. Uit 
de formule voor de efficiëntie van een warmtepomp volgt namelijk dat een zo laag mogelijke 
condensor temperatuur het best is voor de efficiëntie van een warmtepomp. Daarom zijn af
gifte systemen met een lage warm water temperatuur het meest geschikt voor toepassing van 
een warmtepomp. 
Uit het oogpunt van energiezuinigheid zijn de systemen met een lage warm water tempera
tuur en een hoge gekoeld water temperatuur het meest interessant voor een energieneutrale 
wijk. De enige afgiUe systemen welke samengevat interessant zijn voor een collectief ener
giesysteem in een energieneutrale wijk zijn: 
- fancoils 
- klimaatplafonds 
- vloer/wand/plafond koeling en verwarming 
- betonkernactivering 
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2.3 Het energiesysteem in dit onderzoek 
Met inachtneming van de onderzoeksgrenzen beschreven in paragraaf 1.2, de eerder be
schreven eigenschappen van een collectief energiesysteem in een energieneutrale wijk en 
met de gegevens van de pilot-projecten (Appendix A) is het collectieve energiesysteem voor 
een energieneutrale wijk als uitgangspunt voor dit onderzoek gekozen. In onderstaande pa
ragraaf staat dit omschreven . 

Opwekking 
Opwekking van warmte en warm tapwater vindt plaats doormiddel van een centraal geplaats
te warmtepomp (een voor wam water en een voor warm tapwater) . Omdat het gaat om een 
energieneutrale wijk is dit een monovalent systeem welke bestaat uit een warmtepomp met 
een korte termijn buffer. 

De bron van de warmtepomp is grondwater (aquifer) welke wordt uitgevoerd als een warmte 
koude opslagsysteem (WKO systeem). Bij dit systeem wordt in de winter water uit de warme 
bron ontrokken, uit dit water wordt warmte ontrokken voor verwarming (bron van de warmte
pomp) en het afgekoelde water wordt in de koude bron gepompt (Figuur 2-17). In de zomer 
wordt water uit de koude bron ontrokken, uit dit water wordt met behulp van een warmtewis
selaar het gekoeld water opgewekt. Het opgewarmde water wordt in de warme bron gepompt 
(Figuur 2-18). Met dit systeem is in de warme bron een temperatuur te realiseren boven de 
natuurlijke bodem temperatuur en in de koude bron onder de natuurlijke bodem temperatuur. 
Een nadeel van dit systeem is de benodigde balans tussen de afname van koude en de af
name van warmte om uitputting van de bron te voorkomen. 

Figuur 2-17: principe WKO systeem in winterperiode Figuur 2-18: principe WKO systeem in zomerperiode 

Distributie 
De distributie van warm en gekoeld water vindt plaats via een vierpijpssysteem. Omdat nog 
niet goed bekend is of de warmte/koude vraag goed te voorspellen is aan de hand van de 
buitentemperatuur wordt op deze manier gekozen voor een betrouwbaar distributiesysteem. 
De distributie van warm tapwater vindt plaats via een aparte warm tapwater leiding met re
tourleiding. Totaal gezien is er dus een 6-pijpssyteem aangelegd voor de voorziening van 
warmte, koude en warm tapwater. 

Afgifte 
De afgifte van energie in de woningen vindt plaats via de vloer. Doordat dit systeem een grote 
stralingscomponent (via een groot oppervlak) heeft kunnen lagere toevoer temperaturen wor
den toegepast wat energiezuiniger is. Ook komt uit de pilot-projecten naar voren dat dit afgif
tesysteem vaak wordt toegepast. 

Een principe schema van het totale energiesysteem dat in dit onderzoek als uitgangspunt 
wordt genomen is weergegeven in Figuur 2-19. Door toepassing van een collectief warmte
pomp systeem met een aquifer als bron is het noodzakelijk dat de energievraag voor warm 
water en warm tapwater gelijk is aan de energievraag voor koeling. Daarom wordt er in dit 
onderzoek uitgegaan van koeling in alle gebouwen. 
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3 Gevoeligheidsanalyse 

Dit onderzoek richt zich op energieneutrale woonwijk en specifiek op de energievraag ge
vormd door warm en gekoeld water en warm tapwater. Omdat in de afgelopen jaren de eisen 
aan nieuwbouw woningen ten aanzien van energieprestatie zijn aan gescherpt [37] ontstaat 
de vraag wat dit betekent voor de energievraag van nieuwbouw woningen. Ook is er weinig 
informatie beschikbaar over de energievraag voor koeling van woningen omdat dit nog niet 
veel wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw. 
De warm tapwatervraag is niet direct afhankelijk van de woningeigenschappen maar voorna
melijk van het gebruikersgedrag. Hoewel het warm tapwatergebruik per generatie verschilt [2] 
wordt dit niet onderzocht. 

Het doel van deze gevoeligheidsanalyse is het bepalen van de meest belangrijke factoren die 
van invloed zijn op het energieverbruik (voor verwarming en koeling) van een woning. Dit in
zicht is opgebouwd door middel van simulaties in het HAMBASE (Heat, Air and Moisture, 
Building And Systems Evaluation tooi) model wat ontwikkeld is door M.H. de Wit op de Tech
nische Universiteit Eindhoven [43]. Daarnaast is het de bedoeling om de verandering van het 
energievraag patroon door de nieuwe bouweisen in kaart te brengen. Met het beeld van de 
energievraag van een woning dat is verkregen is een inschatting gedaan van de toepasbaar
heid van een collectief warmtepomp systeem in een energieneutrale wijk. 

3.1 Uitgangspunten 

3.1.1 Uitgangspunten woning 

Het uitgangspunt van deze gevoeligheidsanalyse is een tussenwoning zoals omschreven is 
door Senternovem in het document 'referentie woningen nieuwbouw' [38]. Dit is een woning 
die aan de huidige eis van een EPC van 0,8 voldoet (plattegronden zijn te vinden in Appendix 
B) . Verder is de voor de basis variant uit gegaan van een woning met de achterzijde op het 
zuiden. 
Zoals is omschreven is in de introductie wordt er uitgegaan van een ideale situatie ten aan
zien van het WKO systeem. In deze ideale situatie moet er zoveel mogelijk koudevraag wor
den gegenereerd om de balans tussen warmte en koude te realiseren. Daarom wordt er uit
gegaan de woningen uitgerust zijn met koeling en geen zonwering aanwezig is. 

De belangrijke woning eigenschappen zijn aan de hand van de beschrijving van de referentie 
ingevoerd in het HAMBASE model (Tabel 3-1). Daarnaast zijn er gebruikersprofielen gedefini
eerd op basis van eigen inzicht, het bouwbesluit en het model van Fanger. In de tabellen 
hieronder zijn deze eigenschappen weergegeven daarnaast zijn de plattegronden weergege
ven in 

Tabel 3-1: ingevoerde ei%enschappen van woning 

Re-waarde gevel [m KIW) 
Re-waarde bg-vloer [m 2KIW] 
Re-waarde dak [m2KIW] 
U-waarde glas [W/m2K) 
ZTA glas [-1 
Beschaduwing 

Zonwering 
Rendement WTW [-] 
Setpoint bypass WTW [0 CJI 

3,5 
4,0 
5,0 
1,1 
0,6 
Beschaduwing van omliggende gebouwen 
als omschreven in §3.2.5 
Geen zonwering 
0,9 
22 
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Tabel 3-2: erofiel wonin~ , be~ane ~rond werkda~ 

0:00-7:00 uur 7:00-9:00 uur 
9:00-16:00 16:00-0:00 

uur uur 
Ventilatiemin [V] 1 1 1 
Ventilatiemax [V] 2 2 2 2 

Set~oint vrije koeling [0 CJ 23.5 100 100 100 
Interne warmtelasten [W] 0 690 0 690 

Set~oint T min [
0 CJ 10 20 10 20 

SetEoint T max [°CJ 100 24 1·00 24 

Tabel 3-3: profiel wonin~, be~ane ~rond weekend 

0:00-7:00 uur 7:00-9:00 uur 
9:00-16:00 16:00-0:00 

uur uur 
Ventilatiemin [V] 1 1 1 1 
Ventilatiemax [V] 2 2 2 2 

Set~oint vrije koeling (0 CJ 23.5 100 100 100 
Interne warmtelasten [W] 0 690 690 690 

Seteoint T min [
0 CJ 10 20 20 20 

SetEoint T max [
0 CJ 100 24 24 24 

Tabel 3-4: erofiel won in~, 1 e verdieein~ en zolder 

0:00-7:00 uur 7:00-9:00 uur 
9:00-16:00 16:00-0:00 

uur uur 
Ventilatiemin [V] 1 1 1 1 
Ventilatiemax [V] 2 2 2 2 

Set~oint vrije koeling [0 CJ 23.5 100 100 100 
Interne warmtelasten [W] 270 0 0 0 

Set~oint T min [0 C) 20 20 10 20 
SetEoint T max [°CJ 24 24 100 24 

In de profielen van de woningen zijn de gewenste temperaturen in de verschillende ruimtes 
voor verschillende periodes weergegeven. Voor de simulatie is aangenomen dat een vier 
persoonsgezin 's morgens ontbijt waarna ze allen moeten gaan werken of studeren. Vanaf 4 
uur zijn de personen weer aanwezig totdat ze om 24:00 uur weer gaan slapen (2 pers. op 
zolder, 2 op de eerste verdieping). 

Er zijn uiteraard ontelbaar mogelijke varianten van deze profielen denkbaar. Er kan ook dis
cussie ontstaan over de samenstelling van het gehanteerde profiel maar omdat de resultaten 
ten opzichte van elkaar worden vergeleken is de keuze van het profiel niet leidend. 

3.1.2 Rekenperiodes 
Voor de gevoeligheidsanalyse is gekeken naar de energievraag van de woning voor verschil
lende karakteristieke periodes (eigenschappen in Tabel3-5): 
- Warme periode -een periode van 9 dagen (start op 9 juli 1976) hierdoor is duidelijk de 

invloed te bepalen van verschillende variabelen voor een warme periode (Figuur 3-1 ). 
- Koude periode- een periode van 9 dagen (start op 30 december 1978) hierdoor is duide

lijk de invloed te bepalen van verschillende variabelen voor een koude periode (Figuur 3-2) . 
- Jaar- een periode van een jaar (start op 1 mei 1974) is een te groot tijdsbestek om karak

teristieke periodes te analyseren maar kan wel inzicht geven over de jaarlijkse energie
vraag en belastingskrommes. 

Tabel 3-5: karak1eristieke gegevens van de gehanteerde rekeneeriodes 

warme periode koude eeriade jaar 
temperatuur zonstraling 

(oC) [W/m2]1 
temperatuur zonstraling 

[oCJ [W/m2] 
temperatuur zonstraling 

[oC] ,[W/m2] 
gemiddelde 23,3 426 -8,8 66 9,5 144 
maximum 34,3 1002 2,8 837 26 1019 
minimum 13,1 0 -16,5 0 -4,4 0 
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Figuur 3-1: de zonstraling en de buitentemperatuur gedurende de gehanteerde warme periode 
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Figuur 3-2: de zonstraling en de buitentemperatuur gedurende de gehanteerde koude periode 
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3.2 ResU'Itaten gevoeligheidsanalyse 

3.2.1 Oriëntatie 
Als eerste variabele is de oriëntatie van de woning onderzocht omdat verwacht wordt dat de 
zoninstraling in een woning een grote invloed kan hebben op de energievraag. Voor wonin
gen met verschillende oriëntaties valt de zon op verschillende tijden binnen waardoor ver
wacht wordt dat de energievraag per woning een ander profiel vertoond gedurende de dag. 
Daarnaast is de verwachting dat de totale energievraag per oriëntatie ook kan verschillen 
omdat woningen met veel glas op het noorden veel minder zonlicht vangen dan woningen 
met veel glas op het zuiden. Om deze hypothese te onderbouwen is een tussenwoning in 4 
verschillende oriëntaties doorgerekend. 

Tijdens een warme periode vertoont de koudevraag van alle varianten met verschillende ori
entaties een vrijwel gelijk profiel (Figuur 3-3) . Wel zijn er verschillen in de grootte van de pie
ken waarneembaar. De verwachting was dat er duidelijkere verschillen waar te nemen zou
den zijn maar dit is waarschijnlijk niet het geval door het gekozen profiel. Doordat overdag 
(9:00 tot 16:00) geen eisen zijn gesteld aan de binnentemperatuur (Tabel 3-2 

30/128 



De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Tabel 3-2 Vm Tabel 3-4) is er ook geen koeling aanwezig waardoor de binnentemperatuur 
gewoon oploopt. Na deze periode is er wel een eis voor de binnentemperatuur maar omdat 
de temperatuur overal redelijk hoog is opgelopen is er overal een grote piek in koudevraag 
waar te nemen. Gedurende het weekend (omcirkeld; 48 tot 96 uur) is er wel een constante 
eis voor de binnentemperatuur voor de begane grond (niet op de 1e verdieping en zolder) 
waardoor er tot 16:00 wel duidelijke verschillen te zien zijn. De piek die na 16:00 is te zien, is 
ontstaan doordat de setpoints voor de zolder en 1 e verdieping ongewijzigd zijn voor het 
weekend. Deze verschillende worden veroorzaakt door het verschil in binnenvallende 
zonstraling. Het verschil in binnenvallende zon per oriëntatie is te zien in Figuur 3-4. 
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Figuur 3-3: vergelijking van varianten met verschillende oriëntaties over een warme periode waarin vrijwel geen 
verschillen zijn waar te nemen behalve in het (omcirkelde) weekend. 
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Figuur 3-4: de totale binnenvallende zonstraling voor verschillende oriëntaties gedurende 2 warme dagen. Te zien is 
dat de noord en zuid georiënteerde varianten één piek hebben in de middag terwijl de oost en west georiënteerde 

varianten twee pieken hebben in de ochtend en middag. 

In bovenstaand figuur is duidelijk te zien dat de noord en zuid georiënteerde varianten één 
piek gedurende middag hebben. De oost en west georiënteerde varianten hebben twee pie
ken: een in de morgen en een in de middag. Daarnaast is te zien dat gedurende de eerste 
piek de binnenvallende zonstraling bij de oost georiënteerde variante het hoogst is en dat 
gedurende de tweede piek de west georiënteerde variant het hoogst is. Dit is in overeen
stemming met het feit dat de achtergevel een groter glasoppervlak heeft als de voorgevel. 
De verschillende patronen van de binnenvallende zonstraling zijn, wanneer goed worden ge
keken, ook herkenbaar in de patronen van de koudevraag gedurende het weekend in Figuur 
3-3. De koudevraag van de oost en west georiënteerde varianten stijgt eerder op de dag ter
wijl de koudevraag van de noord en zuid georiënteerde varianten pas later stijgt. 
Er kan dus worden gesteld dat de koudevraag afhankelijk is van de oriëntatie maar dat de 
afhankelijk van het gebruikersprofiel een stuk groter is. 

Ook voor een koude periode (Figuur 3-5) zijn de patronen van de warmtevraag voor de ver
schillende oriëntaties vrijwel gelijk van patroon. Gedurende periodes met zonneschijn zijn er 
kleine verschillen merkbaar, maar vanwege de lage intensiteit van de zon zijn deze verschil
len minimaal. 
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Figuur 3-5: vergelijking van varianten met verschillende oriëntaties over een koude dag. Gedurende periodes, met 
zonneschijn zijn minimale verschillen waarneembaar. 

Kijkend naar de resultaten voor de verschillende varianten over een jaar (Tabel 3-6) zijn er 
voor koeling en verwarming duidelijke verschillen te herkennen per oriëntatie 

Tabel 3-6: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van een tussenwoning met verschillende oriën
taties 

Zuid West Noord Oost 
Ekaelen [ GJ) 5,19 5,94 3,72 5,84 
Everwarmen [GJ) 2,78 3,21 2,61 3,20 
P piek. koelen (WJ 6662 7178 6054 6975 
P piek. verwarmen [WJ 2075 2093 2102 2073 
tkoellen[uur] 1299 1246 1093 1297 
tverwarmen [uur] 21173 2327 1845 2277 

De grote verschillen voor koelen zijn te verklaren door het feit dat het koelvermogen voor een 
groot deel wordt bepaald door invallende zonstraling (naast de hoge temperaturen). De jaar
lijkse koudevraag per oriëntatie komt sterk overeen met de binnenvallende zonstraling in de 
zomerperiode (Tabel 3-7). Opvallend is dat de woningen die west en oost georiënteerd zijn de 
hoogste jaarlijkse koudevraag hebben. Dit wordt bevestigd met de totale binnenvallende zon
nestraling in de zomerperiode. 

Tabel 3-7: de totale jaarlijkse binnenvallende zonstraling voor een tussenwoning met verschillende oriëntaties 

Totale binnenvallende zonstraling [GJ] 
Winterperiode Zomerperiode 

Zuid 10,70 17,51 
West 8,94 18,44 
Noord 9,68 15,86 
Oost 8,95 18,51· 
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De verschillen die voorkomen bij de verwarmingsvraag zijn aan de hand van Tabel 3-7 goed 
te verklaren. Omdat de oost en west georiënteerde woningen in de zomer meer zon ontvan
gen bestond de verwachting dat deze woningen ook in de winter meer zouden profiteren van 
de zoninstraling. Toch is dit niet het geval. 
De hoeveelheid binnenvallende zonstraling in de winterperiode het grootst voor de noord en 
zuid georiënteerde woning. Dat deze oriëntaties meer zonstraling ontvangen is waarschijnlijk 
doordat de zon in de winter voornamelijk gedurende de middaguren straalt. Een sluitende 
verklaring voor de lagere verwarmingsvraag van een noord georiënteerd kan niet worden ge
geven. 

Concluderend kan worden gesteld dat de oriëntatie een invloed heeft op de totale jaarlijkse 
energievraag van een woning en op het vraagpatroon gedurende een dag. Belangrijker is dat 
er kan worden gesteld dat de invloed van de oriëntatie een stuk kleiner is dan de invloed van 
het gebruikersgedrag. 

3.2.2 Zonwering en raamoppervlak 

Omdat de zonstraling een invloed heeft op de energievraag maar omdat ombekend is hoe 
groot deze invloed is, is de vraag gerezen wat de invloed van zonwering en de grootte van 
het glasoppervlak op de energievraag is . Met zonwering wordt de zon in warme periodes ge
weerd terwijl in koude de zonstraling kan worden benut waardoor de jaarlijkse warmtevraag 
niet wordt beïnvloed, ten opzichte van een situatie zonder zonwering, terwijl de koudevraag 
kan worden gereduceerd. Een groter glasoppervlak heeft als gevolg dat er meer zon kan bin
nenvallen waardoor de koudevraag zal toenemen. Wat de invloed is op de warmtevraag is 
onduidelijk omdat er meer warmtetransmissie plaats zal vinden, door de lager warmteweer
stand van glas, terwijl er ook meer zonnestraling zal binnenvallen. Welke van deze 2 gevol
gen leidend zal zijn is onduidelijk waardoor het dus ook onduidelijk is wat er precies met de 
energievraag gebeurd. 

Daarom zijn er twee varianten gemaakt van de tussenwoning met de achtergevel op het zui
den. De eerste variant is uitgerust met buitenzonwering welke schakelt bij een zonstraling 300 
W/m2 en een binnentemperatuur van 22°C. Eigenschappen van het glas met en zonder zon
wering zijn weergegeven in onderstaande tabel en gebaseerd op ISSO-publikatie 32 [12]. 
De tweede variant is een tussenwoning waarbij het glasoppervlakte is verdubbeld. 

Tabel 3-8: De eigenschappen van het glas met en zonder zonwering 

Cfr[-] ZTA[-] 
Zonder zonwering 0.03 0.6 1.1 

Met zonwering 0.07 0.1 1.1 
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Figuur 3-6: vergelijking van varianten met buitenzonwering en dubbel glasoppervlak over een koude periode waarin 
te zien is dat de warmtevraag toeneemt door een verdubbeling van het glasoppervlak terwijl zonwering vrijwel geen 

invloed heeft. 

Voor een winterse dag heeft buitenzonwering geen invloed omdat er dan niet wordt voldaan 
aan de minimale binnentemperatuur van 22 °C waardoor de zonwering omhoog blijft (Figuur 

3-6) . De variant met dubbel glasoppervlak heeft altijd een hogere warmtevraag door een ho
ger transmissieverlies (de warmteweerstand van glas is lager dan die van de buitenmuur). 
Gedurende zonnige periodes wordt dit verschil kleiner door een hogere warmtewinst door 
zoninstraling maar het warmteverlies door transmissie blijft groter dan de warmtewinst door 
zoninstraling waardoor de warmtevraag voor de variant met dubbel glasoppervlak groter blijft. 

In Tabel 3-9 zijn de resultaten te zien van de berekeningen met dubbel glasoppervlakte, met 
normaal glasoppervlakte en zonwering. Te zien is dat zonwering een reductie van 60% van 
de koudevraag tot gevolg heeft en een reductie van 25% van het aantal uren koudevraag tot 
gevolg heeft. Ook het piekvermogen wordt door middel van zonwering gehalveerd waardoor 
een eventuele koelinstallatie een stuk kleiner kan worden uitgevoerd. Daarnaast is het ver
schil tussen de variant zonder en met zonwering voor verwarming verwaarloosbaar klein. 
De grootte van het glasoppervlak zorgt zowel voor koeling als voor verwarming van een stij
ging van de jaarlijkse energievraag. De jaarlijkse koudevraag wordt ongeveer 2,5 keer zo 
groot terwijl de jaarlijkse warmtevraag met bijna 25% toeneemt. Het aantal uren koeling 
neemt ook toe terwijl juist het aantal uren verwarming afneemt. Dit komt omdat er in de tus
senperiodes meer wordt geprofiteerd van zoninstraling waardoor er minder uren hoeft te wor
den verwarmd. De piekvraag voor koeling verdubbelt bij de variant met dubbe·l glasoppervlak 
bijna ten opzichte van de basis situatie en de piekvraag voor verwarmen neemt met 30% toe . 

Tabel 3-9: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van een tussenwoning met verschillende be
glazingseigenschappen 

Basis Dubbel glasoppervlak Zonwering 
Ekoelen [GJ) 5,20 13,36 1,97 
Everwarmen [GJ) 2,79 3,47 2,78 
P piek koelen [WJ 6662 12469 3024 
P piek verwarmen [WJ 2075 2758 2075 
tkoellen [uur] 1295 1786 965 
tverwarmen [uur] 2173 1980 2184 
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3.2.3 Bouwjaar 
Om een indruk te kunnen krijgen in de verandering van het energievraag patroon door de 
steeds vernieuwde bouw eisen/wijzen zijn er varianten gemaakt van woningen met woningei
genschappen uit verschillende bouwjaren. Hiervoor zijn de oppervlaktes van ramen en con
structies identiek gebleven maar zijn de Re- en U-waardes aangepast (Tabel 3-1 0). Ook is het 
ventilatie systeem aangepast zodat er (in sommige gevallen) geen warmte terugwinning meer 
wordt toegepast. 

Tabel 3-10: Woningeigenschappen van de verschillende varianten 

BASIS BASIS + BASIS++ Passief 
1967 1974 1984 2008 

Re-waarde gevel [m KIW] 0,37 1,53 1,53 7,42 
Re-waarde bg-vloer [m 2KIW] 0,23 0,23 0,23 7,6 

0,25 0,25 2,21 8,46 
U-waarde glas [W/m 2K] 5,5 3,6 3,6 0,6 

WTW ventilatie[-] nee nee nee ja 

Wanneer de berekende resultaten (Figuur 3-7 en Tabel 3-11) van de verschillende varianten 
worden vergeleken is te zien dat het aantal uren koudevraag steeds meer toeneemt naarmate 
de isolatiegraad toeneemt terwijl de piekvraag voor koeling vrijwel gelijk blijft. boor de hogere 
isolatiewaarden ontstaat eerder (bij een lagere buitentemperatuur) een koudevraag omdat de 
warmte, van bijvoorbeeld binnenvallende zon, moeilijk naar buiten kan. Bij een hogere buiten
temperatuur speelt de isolatiewaarde een minder grote rol omdat er dan geen warmte naar 
buiten kan door middel van transmissie. Omdat de hogere koelvermogens benodigd zijn bij 
situaties met een hoge buitentemperatuur en veel zonstraling komen de belastingduurkrom
mes bij de hogere vermogens dichter bij elkaar te liggen. 
De resultaten van de verwarmingsvraag laten duidelijk de invloed van isolatie zien: de oudere 
huizen met lagere isolatiewaardes hebben een hogere verwarmingsvraag om de gewenste 
binnentemperatuur te behalen daarnaast is ook het aantal uren waarin een warmtevraag be
staat een stuk groter. In moderne woningen zijn de gevraagde vermogens dus een stuk klei
ner maar ook is het aantal uren dat verwarming nodig is een stuk lager. 

Samengevat kan worden gezegd dat bij een nieuwere woning een minder hoog piekvermo
gen benodigd is voor verwarmen. Verder is het aantal uur dat er moet worden verwarmd een 
stuk minder groot ten opzichte van oudere woningen. Voor koelen blijft het piekvermogen 
vrijwel hetzelfde terwijl het aantal uren waarop koeling benodigd is juist toe neemt. 

Tabel 3-11: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van een tussenwoning met verschillende wo
ningeigenschappen 

BASIS BASIS+ BASIS++ EPC 0,8 Passief 
Ekoelen [G.,I] 0,71 1,09 0,60 5,20 7,30 
Everwarmen [GJ] 120,43 98,01 55,81 2,78 0,21 
P piek. koelen [W] 5982 6651 3698 6662 7042 
P piek verwarmen [W] 18124 15423 10376 2075 504 
tkoellen [uur] 170 237 197 1295 1708 
tverwarmen [uur] 5841 5643 5097 2173 560 
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Berekende belastingduur1uommes voor verschillende woningeigenschappen 
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Figuur 3-7: Vergelijking van belastingduurkrommes van varianten met woningeigenschappen uit verschillende perio
des. Te zien is dat de warmtevraag sterk afneemt narmate de isolatiegraad toeneemt terwijl de koudevraag juist 

toeneemt. 

Omdat de verwachting is dat de afhankelijkheid van het gevraagde vermogen van de buiten
temperatuur afneemt naarmate de isolatiegraad toeneemt zijn in Figuur 3-8 de gevraagde 
vermogens uitgezet tegen de buitentemperatuur. Voor dit figuur is het gebruikersprofiel aan
gepast zodat er een continue constante eis is aan de binnentemperatuur (dus nachtverlaging 
en verlaging overdag zijn verwi1iderd) om een duidelijkere relatie te krijgen tussen het ge
vraagde vermogen en de buitentemperatuur. In het figuur zijn voor de verschillende woning
eigenschappen het gemiddeld gevraagde vermogens per 6 uur uitgezet tegen de gemiddelde 
buitentemperaturen. 

In Figuur 3-8 is te zien dat er voor de variant BASIS een duidelijk verband bestaat tussen het 
gevraagde verwarmingsvermogen en de buitentemperatuur. Ook is te zien dat naarmate de 
isolatiegraad hoger is dit verband minder duidelijk wordt. Zo is er voor de variant BASIS ++ 
nog een verband te herkennen maar de spreiding van de punten is al een stuk groter. Voor 
de variant van de Passiefwoning is er vrijwel geen verband te herkennen en lijken de ge
vraagde verwarmingsvermogens niet meer afhankelijk van de buitentemperatuur. Daardoor 
kan worden geconcludeerd dat de afhankelijkheid van de gevraagde vermogens van de bui
tentemperatuur minder groot wordt naarmate de isolatiegraad hoger wordt. 

Doordat de gevraagde vermogens minder sterk afhankelijk worden van de buitentemperatuur 
naarmate de isolatiegraad hoger wordt de afhankelijkheid van andere variabelen groter. De 
belangrijkste variabelen die van invloed zijn op de gevraagde vermogens zijn: zonstraling, 
interne warmtelasten en het gebruikersprofieL Omdat deze variabelen sterk kunnen variëren 
op korte tijdsintervallen zullen de gevraagde vermogens ook sterker gaan variëren en zullen 
deze moeilijker te voorspellen zijn . 
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Gevraagde vermogens over een jaar uitgezettegen de buitentemperatuur voor verschillende woningelgnenschappen 
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Figuur 3-8: Vergelijking van de varianten met verschillende woningeigenschappen waarbij de gevraagde vermogens 
uit zijn gezet tegen de buitentemperatuur voor een continu profieL Te zien is dat de verhoging van de isolatiegraat 

zorgt voor een afname van de afhankelijkheid van de buitentemperatuur 

iets anders dat opvalt in Figuur 3-8 is dat er momenten zijn met een buitentemperatuur tus
sen de 0 en 5 oe waar er bij de variant van de Passiefwoning al een koudevraag bestaat. De
ze momenten komen steeds vaker voor tussen de 5 en 10 oe en de 10 en 15 oe terwijl er bij 
de andere varianten vaak nog een verwarmingsvraag bestaat. Het is uiteraard absurd dat er 
een koelvraag bestaat terwijl de buitentemperatuur zo laag is omdat deze met extra ventilatie 
zou worden opgelost. Omdat deze varianten alleen zijn gebaseerd op aanpassingen van de 
constructie eigenschappen wordt er niet extra geventileerd. Het extreem isoleren van een 
woning vereist dus ook aanpassingen in de regeling van de installatie in een woning. 

Als laatste komt ook duidelijk naar voren dat er veel punten van de variant van de Passiefwo
ning op de nul lijn liggen. Bij de variant BASIS liggen maar weinig punten op de nullijn terwijl 
dit bij de variant BASIS++ al vaker voorkomt. Er kan worden gesteld dat het verhogen van de 
isolatie zorgt voor een vergroting van de tussenperiode (periode dat er geen verwarming en 
koeling benodigd is). Dat de tussenperiode toeneemt naarmate de isolatiegraad hoger wordt, 
wordt ook bevestigd door de belastingduurkrommes uit Figuur 3-7. Daarnaast kan worden 
gesteld dat het verhogen van de isolatiegraad zorgt voor een verkorting van de periode dat 
verwarming nodig is en een verlenging van de periode dat koeling nodig is. 

3.2.4 Warmte terugwinning uit ventilatielucht 

Om de invloed van het wel of niet toepassen van warmteterugwinning (WTW) uit de ventilatie
lucht op het ene1rgieverbruik te onderzoeken is een variant doorgerekend zonder WTW. Deze 
variant is heeft dezelfde hoeveelheid ventilatie als het uitgangspunt maar mist alleen de 
WTW. 
De basisvariant van de tussenwoning is standaard uitgevoerd met een WTW. Dit is een 
warmtewisselaar welke een thermisch rendement van 90% heeft en een bypass klep heeft 
welke opent bij een binnentemperatuur hoger dan 22 °e. 

Het energieverbruik op een warme dag veranderd niet veel door de toepassing van WTW 
omdat de binnentemperatuur boven de 22 oe ligt (er wordt pas gekoeld bij een temperatuur 
boven de 24 °C) waardoor de toevoerlucht constant via de by-pass wordt gevoerd. De invloed 
van een WTW tijdens een koude periode is in Figuur 3-9 duidelijk te zien. Door toepassing 
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van de WTW ligt de energievraag gedurende de gehele koude periode een stuk onder de 
energievraag van de variant zonder WTW. 

De berekende warmtevraag over een koude p eriode met en zonder WTW 
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Figuur 3·9: Vergelijking tussen variant met en zonder WTW uit de ventilatielucht over een koude periode. Er is een 

duidelijk te zien dat de WTW zorgt voor een flinke energiebesparing. 

Wat de invloed van een WTW op jaarbasis is, is weergegeven in de belastingduurkrommes in 
Figuur 3-10 en in Tabel 3-12. Hierin is te zien dat WTW geen invloed heeft op de koudevraag 
maar kijkend naar de resultaten van de warmtevraag is wel een duidelijk verschil te zien. 
Toepassing van WTW levert een reductie van de piekvraag voor verwarmen van 65% op ter
wijl het totale energievraag voor verwarmen bijna 90% daalt. Doordat een WTW een hoog 
rendement heeft (90%) waardoor de verliezen via ventilatie sterk worden verminderd en 
doordat de warmtevraag zo sterk afneemt dankzij een WTW kan worden gesteld dat in mo
derne, goed geïsoleerde woningen, de warmtevraag voor een groot deel wordt bepaald door 
ventilatie verliezen. 

Tabel 3-12: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van een tussenwoning met en zonder wtw 

EPC 0,8 Zonder wtw 
Ekoelen [GJ) 5,20 4,67 
Everwarmen [GJ] 2,78 25,40 
P piek,kOelen [WJ 6662 6566 
P piek verwarmen [WJ 2075 6346 
tkoetten '(uur] 1295 1169 
tverwarmen [uur] 2173 4128 
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Berekende belastingduurkrommes met en zonder WTW 
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Figuur 3-10: Vergelijking van belastingduurkrommes van varianten met en zonder WTW. Er komt duidelijk naar vo
ren dat zowel het aantal uren warmtevraag als de maximale warmtevraag sterk reduceert. 

3.2.5 Beschaduwing 

Omdat de totale energievraag van een woning sterk wordt beïnvloed door de zoninstraling is 
de verwachting dat de beschaduwing van omliggende objecten veel invloed kan hebben op 
de totale energievraag. Daarom is een variant gemaakt waarbij alle beschaduw-ing is verwij
derd (in alle vorige varianten was er beschaduwing aangenomen). 

Als uitgangspunt is aangenomen dat de woning midden in een wijk ligt met woningen aan de 
overkant van de straat en woningen achter het huis. In Figuur 3-11 is aangegeven hoe de be
schaduwingen zijn aangenomen voor de woningen aan de overkant van de straat en de wo
ningen achter het huis. Het blauwe vlak moet het raam voorstellen en het grijze vlak is het 
object dat voor beschaduwing zorgt. Om een complexe invoer te voorkomen zijn deze wonin
gen als een oppervlak ingevoerd. 
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Figuur 3·11: Een illustratie van de gebruikte beschaduwing voor de woningen aan de overkant van de straat of aan 
de achterkant van de woning 
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Figuur 3-12: Een illustratie van de gebruikte over
stek boven de ramen 

Coen Hoogervorst (0547548) 

Naast de variant zonder beschaduwing is er ook 
een variant doorgerekend met overstekken 
(Figuur 3-12). De verwachting is dat een overstek 
voor warme en koude periodes een positieve 
invloed heeft omdat deze in de zomer de hoog 
staande zon kan tegenhouden en in de winter de 
laag staande zon niet tegen houdt 

In Figuur 3-13 zfjn de berekeningsresultaten voor 
een warme periode te zien. Er komt duidelijk 
naar voren dat de beschaduwing een grote in
vloed heeft op de energievraag van een woning. 
Daarnaast komt het effect van de overstek dui
delijk naar voren omdat de energievraag van de 
woning met overstekken cont,inu een stuk lager 
ligt. 

De berekende koudevraag over een warme periode voor verschillende soonen beschaduwing 
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Figuur 3-1<3: Vergelijking tussen variant met verschillende soorten beschaduwing over een warme periode. Er is 
duidelijk te zien dat de variant zonder beschaduwing continu een hogere koudevraag heeft terwijl de variant met 

overstekken juist continu een lager koude vraag heeft. 

Kijkend naar de resultaten (Tabel 3-13) van de variant zonder beschaduwing in vergelijking 
met de basis variant kan er worden geconcludeerd dat de omliggende beschaduwing een 
grote invloed heeft op de jaarlijkse energievraag van een woning. Het is daarom noodzakelijk 
om een realistische weergave van de werkelijke beschaduwing in te voeren om een betrouw
baar resultaat te krijgen. 
Daarnaast kan ook worden gezien dat het plaatsen van overstekken boven de ramen van een 
woning een besparing van bijna 40% op de jaarlijkse koudevraag oplevert terwijl de verwar
mingsvraag minimaal toeneemt. Ook het piekvermogen daalt sterk waardoor het vermogen 
van de benodigde installatie ook afneemt. 
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Tabel 3-13: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van een tussenwoning met verschillende be
schaduwingseigenschappen 

EPC 0,8 Zonder beschaduwing Met overstekken 
Ekoelen [GJ] 5,20 6,20 3,18 
Everwarmen (GJ] 2,78 1,89 3,03 
P piek koelen [WJ 6662 7055 4969 
P piek. verwarmen [WJ 2075 1988 2082 
tkoellen [uur] 1295 1457 1074 
tverwarmen [uur] 2173 1784 2423 

3.2.6 Woningtype 

De afgelopen varianten zijn telkens gebaseerd op een tussenwoning. Om de invloed van een 
ander woningtype te bepalen zijn varianten gemaakt voor een 2/1 kap- en een vrijstaande wo
ning. Hierbij zijn alle woningeigenschappen behouden gebleven en zijn alleen de grootte en 
hoeveelheid van alle constructieonderdelen aangepast aan de hand van de plattegronden 
(weergegeven in Appendix B). 

In Figuur 3-14 is de koudevraag over een warme periode voor de verschillende woningtypen 
te zien. Zoals verwacht heeft de vrijstaande woning de grootste vraag, de tussenwoning en 
2/1 kapwoning verschillen vrijwel niets maar toch heeft de tussenwoning een grotere koude
vraag. Dit is te verklaren doordat de 2/1 kapwoning en de tussenwoning op de voor en ach
tergevel een vrijwel gelijk glasoppervlak hebben en de 2/1 kapwoning vrijwel geen glasopper
vlak heeft op de zijgevel. Hierdoor krijgen de tussenwoningen en de 2/1 kapwoning vrijwel 
evenveel zonnewarmte binnen terwijl de 2/1 kapwoning wel meer verlies oppervlakte (gevel 
oppervlakte) heeft. 
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Figuur 3-14: Vergelijking tussen verschillende woningtypen over een warme periode. De vrijstaande woning heeft 
door zijn vele ramen continu de hoogste koudevraag terwijl de koudevraag van de 211 kapwoning en de tussenwo

ning continu een stuk lager ligt 
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Berekende belastingduurkrommes voor verschillende woningtypes 
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Figuur 3-15: Vergelijking van belastingduurkrommes voor verschillende woningtypes waaruit, tegen de verwachting 
in, naar voren komt dat de 2/1 kapwoning een lagere jaarlijkse koudevraag heeft dan de tussenwoning. 

Kijkend naar de resultaten over een jaar (Tabel 3-14 en Figuur 3-15) is te zien dat de 2/1 
kapwoning de hoogste verhouding geveloppervlak heeft ten opzichte van het glasoppervlak. 
Hierdoor is het transmissieverlies ten opzichte van de invallende straling groter dan bij de an
dere woning. Hierdoor heeft deze woning minder koudevraag, kan makkelijker zijn warmte 
kwijt naar de omgeving, maar daardoor heeft deze wel eerder warmtevraag, omdat deze dus 
ook makkelijker warmte verliest bij lage buitentemperaturen. 
Doordat de vrijstaande woning het grootste verlies- en glasoppervlakte heeft, heeft deze wo
ning ook de grootste koude en warmtevraag. Toch heeft de tussenwoning de meeste uren 
koudevraag omdat deze het minste verliesoppervlak heeft waardoor deze woningen moeilijk 
hun warmte kwijt kunnen naar de omgeving. 

Tabel 3-14: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag van verschillende woningtypen 

Tussenwoning 2/1 kapwoning Vrijstaande woning 
Ekoelen [GJ] 5,20 1,53 7,00 
Everwarmen [GJ] 2,78 4,89 12,07 
P piek koelen [WJ 6662 4116 10418 
P piek. verwarmen [W] 2075 2310 4468 
tkoellen (uur] 1295 570 1008 
tverwarmen (uur] 2173 2880 3306 

Aan de hand van Tabel 3-15 kunnen de opzienbarende resultaten ten aanzien van de koude
vraag van de 2/1 kapwoning worden verklaard. Zoals eerder aan gegeven lijkt de jaarlijkse 
totale koudevraag vooral te wijten aan het grotere verliesoppervlak. Deze stelling kan worden 
bevestigd met behulp van de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat een binnentemperatuur die 
hoger of gelijk is als 24 oe op alle verdiepingen minder vaak voorkomt als bij de andere wo
ningtypen. 

Tabel 3-15: het aantal uren dat de binnentemperatuur groter of gelijk is aan 24 °C voor verschillende woningtypen 

T :2: 24 oe [uren] 
Begane grond 1 everdieping Zolder 

Tussenwoning 1814 824 122 
2/1 kapwoning 750 325 78 
Vrijstaande woning 1493 814 782 
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3.2.7 Gebruikersgedrag 

Als laatste is er gekeken naar de invloed van het gebruikersgedrag op de energievraag. De 
verwachting is dat naast al,le maatregelen die getroffen worden om het energieverbruik te ver· 
lagen, het gebruikersgedrag het meeste invloed heeft op het energieverbruik. Daarom is er 
gekeken wat de invloed van het gebruikersprofiel is op de energievraag van een woning door 
varianten door te rekenen met verschillende gebruikersprofielen. Er zijn naast de uitgangssi
tuatie beschreven in § 3.1.1 nog drie varianten doorgereken met de volgende profieleigen
schappen : 
- profiel 1 - ten opzichte van de uitgangssituatie is de verlaging van de gewenste binnen

temperatuur buiten gebruiksperiodes verwijderd waardoor de ruimtes continu op tempera
tuur worden gehouden (terwijl de interne warmtelasten en dus de betzetting niet is aange
past. 

- profiel2- voor de eerste verdieping en zolder is de minimale temperatuur 10 oe en is er 
geen eis gesteld aan de maximale temperatuur (dus er is geen koudevraag) . 

- profiel 3 - bij dit gebruikersprofiel is er aangenomen dat er geen mensen aanwezig zijn 
(bijv. mensen die op vakantie zijn) en er alleen een eis geld voor de minimale binnentem
peratuur van 10 oe 

- profiel 4- ten opzichte van de uitgangssituaties is de gewenste binnentemperatuur op 22 
oe gezet terwijl de temperatuurverlaging gedurende de gebruiksperiodes behouden is ge
bleven . 

In Figuur 3-16 zijn de belastingduurkrommes van de verschillende profielen te zien. Hierin 
wordt duidelijk dat de energievraag van een woning sterk kan veranderen door een ander 
gebruikersprofieL Te zien is dat de maximale vermogens maar ook de totale energievraag 
sterk veranderen als gevolg van andere gebruikersprofielen. 

Be rekende belastingduurkrommes voor ve rschilhondo? ge bruik8 rsp10fielen 
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Figuur 3-16: Vergelijking van de verschillende belastingduurkrommes voor verschillende gebruikersprofielen waarin 
totaal verschillende lijnen waarneembaar zijn door verschillend gebruikersgedrag. 

De absolute veranderingen van de energievraag door een ander gebruikersprofiel zijn weer 
gegeven in Tabel 3-16. Hierin is te zien dat het continu op temperatuur houden van de wo
ning (profiel 1) een groter energieverbruik tot gevolg heeft, voor zowel koelen en verwarmen, 
terwijl de piekvermogens kleiner worden. Doordat bijvoorbeeld na een nacht met nachtverla
ging de binnentemperatuur een stuk is gedaald is, is er bij nachtverlaging (profiel basis) een 

44/128 



De energieneutrale wijk in Nederland eoen Hoogervorst (0547548) 

groot vermogen benodigd om de binnentemperatuur vlug omhoog te krijgen terwijl dit niet 
benodigd is wanneer de woning continu op temperatuur wordt gehouden. 
Ook is uit Tabel3-16 op te maken dat alleen het vorstvrij houden van de 1e verdieping en zol
der (profiel 2) een sterke verlaging van de energievraag en piekvermogens tot gevolg heeft. 
De afname van de verwarmingsvraag is meer dan 60% terwijl de afname van de koude vraag 
ongeveer 10% is. De sterke afname van de verwarmingsvraag is het gevolg van de grotere 
interne warmtelast per m2 van de begane grond ten opzichte van de 1 e verdieping en zolder. 
Hierdoor kost het minder energie om de begane grond te verwarmen, ten opzichte van de 1 e 
verdieping en de zolder, en meer energie om deze te koel·en. 
Als laatste valt op dat het verhogen van de minimum temperatuur gedurende gebruikstijd 
(profiel 4) bijna een verdubbeling van de verwarmingsvraag tot gevolg heeft. Maar door het 
verhogen van de minimumtemperatuur wordt de maximum temperatuur ook vaker overschre
den waardoor ook de koudevraag toeneemt. Logischerwijs stijgen ook de piekvermogens 
mee met de toenames van de energievraag. 

Tabel 3-16: berekende karakteristieken van de jaarlijkse energievraag voor verschillende gebruikersprofielen 

Ekoelen [GJ]I 
Everwarmen [GJ) 
P piek,koelen (W] 
P piek. verwarmen [WJ 
tkoellen [uur] 
tverwarmen [uur] 
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Basis Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 
5,20 6,18 4,52 0 6,12 
2, 78 3,09 1 ,07 0,37 5,1 0 
6662 4399 4301 0 6913 
2075 1190 1175 641 2486 
1295 1638 1303 0 1637 
2173 3133 944 760 3217 

Oe be1el<,enoo maandeli kse energievraag voo1 velschillende gebruikersproflEllen 

- Profiel basis 
- Profiel! 
-ProfiPI2 
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Figuur 3-17: Vergelijking van de maandelijkse energievraag voor verschillende gebruikersprofielen waarin is te zien 
dat er zeer grote verschillen in de energievraag kunnen worden veroorzaakt door gebruikersgedrag. 

De voorgaande bevindingen kunnen grotendeels, afgezien van de piekvermogens, terug ge
vonden worden in Figuur 3-17. Daarnaast valt het op dat het profiel 4 in vrijwel alle zomer
maanden (maand 6 tlm 8) nog een warmtevraag blijft bestaan. Dit is waarschijnlijk te wijten 
aan de kleine band waartussen de gewenste temperatuur ligt, 22 tot 24 °e, ten opzichte van 
de rest, 20 tot 24 °e. Hierdoor zakt de temperatuur sneller onder de minimum temperatuur 
gedurende minder warme en zonloze dagen. 

45/128 



De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Als laatste kan aan de hand van de bevindingen over de profielen worden geconcludeerd dat 
alle bevindingen gedaan over de verschillende parameters zeer relatief zijn. Omdat in de ge
voeligheids analyse steeds van één variabele de invloed is onderzocht kunnen er voor een 
ideale situatie uitspraken worden gedaan. Maar in de werkelijkheid bestaat er geen ideale 
situatie. Met een ideale situatie wordt gedoeld op de situatie waarbij de gebruiker voorspel
baar is; maar dit is niet zo. En zoals Tabel 3-16 laat zien kan het verhogen van de gewenste 
minimum binnentemperatuur resulteren in een verdubbeling van het energieverbruik. Dit be
tekend dat er wel een poging kan worden gedaan de energievraag van een woning te voor
spellen maar omdat de gebruiker zo een grote invloed heeft is de onzekerheid hiervan zeer 
groot (in het voorbeeld van het verhogen van de binnentemperatuur is de foutmarge dus al 
1 00%). 

3.2.8 Conclusie 
Uit de voorgaande gevoeligheidsanalyse zijn de volgende conclusies getrokken: 
- De oriëntatie van woningen is in kleine mate bepalend voor de energievraag van een wo

ning over een dag en gedurende een totaal jaar. Het gebruikersprofiel heeft duidelijk een 
grotere invloed op de energievraag van een woning dan de oriëntatie. 
Schakelende zonwering heeft een sterke invloed op de energievraag van een woning tij
dens een warme periode (60% reductie van de jaarlijkse koudevraag en een halvering van 
het gevraagde piekvermogen) doordat deze de binnenvallende zonstraling sterk vermin
derd. In een winterse periode heeft deze vrijwel geen invloed. 
Een toename van het raamoppervlakte resulteert in een afname van het aantal uren ver
warming omdat er in de tussenperiode meer wordt geprofiteerd van de binnenvallende 
zonstraling. Door de lage warmteweerstand van een raam, ten opzichte van de gevel, 
neemt de verwarmingsvraag in de winter toe ondanks de extra binnenvallende zonstraling. 
Een moderne woning, met hoge isolatiewaarden van de constructies, heeft een minder 
hoog piekvermogen benodigd voor verwarmen. Verder is het aantal uur dat er moet wor
den verwarmd een stuk minder ten opzichte van oudere woningen. Voor koelen blijft het 
piekvermogen vrijwel hetzelfde terwijl het aantal uren waarop koeling benodigd is juist toe 
neemt. Het tussenseizoen (waar niet hoeft te worden verwarmd of gekoeld) wordt dus lan
ger. 
Het verhogen van de isolatiegraad van een woning zorgt voor een afname van de afhan
kelijkheid van de energievraag van de buitentemperatuur waardoor de afhankelijkheid van 
andere, sterker variërende, invloeden toeneemt. Dit betekend dat de energievraag van 
een moderne woning meer wordt beïnvloed door sterk variërende invloeden en minder 
door de (relatief stabiele en voorspelbare) buitentemperatuur. Dit resulteert in een sterker 
variërende energievraag ten opzichte van de energievraag van oudere woningen. 
Extreem goed geïsoleerde woningen hebben een vernieuwde regeling van de installaties 
benodigd omdat anders al bij buitentemperaturen tussen de 0 en 5 °C een lkoudevraag 
kan ontstaan. Deze vraag kan uiteraard worden verholpen door een deel van de ventilatie
lucht niet op te warmen met de wtw waardoor door middel van de inblaaslucht aan de 
koudevraag wordt voldaan. 
Warmteterugwinning zorgt voor een sterkere vermindering van de verwarmingsvraag 
(65% reductie van de piekvraag en 90% van de totale jaarilijkse energievraag). De koel
vraag blijft vrijwel gelijk vanwege de bypassklep die wordt gebruikt op warme dagen. 
De beschaduwing van omliggende objecten heeft een grote invloed op de energievraag 
van een woning. Wanneer dit wordt mee genomen, neemt de energievraag voor koeling af 
en neemt de energievraag voor verwarming toe. 
Voor realistische resultaten van de energievraag van een woning is het noodzakelijk de 
obstakels rond de woning nauwkeurig in te voeren omdat deze een sterke invloed hebben 
op de energievraag van een woning. 
Het toepassen van overstekken kan positief werken doordat deze in de zomer zonstraling 
tegen houden waardoor de jaarlijkse koudevraag 40% daalt. Daamaast houdt een over
stek in de winter vrijwel geen zon tegen waardoor de verwarmingsvraag niet toeneemt. 
Een 2/1 kapwoning heeft een minder hoge koude vraag in de zomer vanwege zijn lage 
verhouding van raamoppervlak ten opzichte van geveloppervlak. Deze verhouding heeft 
ook tot gevolg dat er in het tussenseizoen veel uren zijn dat er een kleine warmtevraag is. 
Een tussenwoning heeft in de zomer een hogere koudevraag dan een 2/1 kapwoning om
dat deze zijn warmte moeilijker kwijt kan door transmissie .. 
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- Een vrijstaande woning heeft de grootste piekvermogens (koelen en verwarmen) nodig en 
heeft ook het grootste energieverbruik. 

- Van alle bekeken variabelen heeft het gebruikersgedrag verreweg de grootste invloed op 
de energievraag van een woning. Het verhogen van de minimale gewenste binnentempe
ratuur van 20 naar 22 oe resulteert bijvoorbeeld al in een verdubbeling van de jaarlijkse 
warmtevraag. Hiermee kan worden gesteld dat de berekeningen van de energievraag van 
een woning een zeer grote foutmarge hebben door de grote onbekende: het gebruikers
gedrag. 

3.3 Energiebalans woonwijk 

Om een uitspraak te kunnen doen over de toepasbaarheid van een collectief warmtepomp
systeem met de bodem als bron is een inschatting van het energieverbruik van een wijk ge
maakt met behulp van de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse. Door de gevraagde ener
gie voor verwarmen, koelen en warm tapwater te analyseren kan een uitspraak worden ge
daan of het interessant is een warmtepompsysteem toe te passen in een woonwijk. 

3.3.1 Energievraag woning 
In deze paragraaf wordt een inschatting gemaakt van de energievraag van een enkele wo
ninQI. Dit is opgesplitst in de energievraag voor het verwarmen en koelen van de woning en de 
energievraag voor het verwarmen van het warm tapwater. 

Energievraag verwarmen en koelen 
Allereerst is een schatting van de energievraag (voor verwarming I koelen) van een woning 
verkregen met behulp van de resultaten uit de gevoeligheidsanalyse. Hiervoor zijn 3 de ver
schillende woningen gehanteerd: een tussenwoning, een vrijstaande woning en een 2/1 kap
woning zoals beschreven in voorgaande paragrafen. De woningen zijn allemaal met de ach
tergevel georiënteerd op het zuiden en hebben het gebruikersprofiel als omschreven in para
graaf 3.1. 

Met de eerder beschreven gegevens zijn voor een representatief jaar de energievraag patro
nen berekend. In Figuur 3-15 zijn de belastingduurkrommes van de verschillende woningen te 
zien. De oppervlakte onder de belastingduurkrommes is de totale energievraag van de wo
ningen over een jaar. Verder is er ook het piekvermogen af te lezen. Dit heeft geresulteerd in 
de volgende karakteristieke energievraag van de verschillende woningen: 

Tabel 3-17: berekende karakteristieken van de energievraag van referentiewoningen. 

2/1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning 
P piek koelen [kW] 4,1 6,7 10,4 
Ekoelen [GJ/jaar] 1,5 5,2 7,0 

P piek verwarmen [kW] 2,3 2,1 4,5 
Everwarmen [GJ/jaar] 4,9 2,8 12,1 

Energievraag opwekken warm tapwater 

Naast de energievraag voor verwarmen en koelen is de energievraag voor het opwekken van 
warm tapwater ook mee genomen in de inschatting. Hiervoor is gebruik gemaakt van kental
len. 

Voor het gemiddelde dagelijkse warm tapwaterverbruik is 30 liter per persoon per dag aange
houden [28]. Dit getal geld voor een watertemperatuur van 45 oe aan het tappunt Dit komt, 
bij 4 personen per woning, overeen met een warm tapwatervraag volgens ew klasse 2 [6]. 
Voor de piekvraag is 5,0 liter per minuut met een temperatuur van 60 oe aangehouden (vullen 
bad) [39]. Deze volumes zijn vervolgens omgerekend naar vermogens en energiehoeveelhe
den: 

ppirk IOP" """ = p. CP. v pi.·k . !lT =I 000· 4200 · (5,0 · 10-3 /60). (50) 
( 3.1 ) 

p pirk .rop ... mrr = 17' 4 kW 
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E =p·c V ·!l.T=1000·4200·(30·4 ·365/103 )·(35) raplHllef p }aar 

Ernpwmer = 6, 4 GJ 
( 3.2) 

In deze schatting is geen onderscheid gemaakt tussen het warm tapwaterverbruik voor de 
verschillende type woningen. 

3.3.2 Energievraag wijk 

Nadat een beeld is verkregen van de energievraag van woningen is er een schatting gemaakt 
van de energievraag van de wijk met collectieve warmteopwekking. Om een beeld te krijgen 
is een simpele sommatie van de energievraag van de woningen niet compleet genoeg. Voor 
het totale energieverbruik van de wijk spelen energieverl,iezen via transportleidingen een rol 
en voor de piekvermogens spelen daarnaast gelijktijdigheden een rol. 

De warmteverliezen in stadsverwarmingnetten zijn berekend op 9% [5] maar kunnen wel op
lopen tot 30% [45]. Dit zijn twee getallen welke nog al verschillen . Omdat bij een lage ener
gievraag de verliezen procentueel toe nemen is de verwachting dat in werkelijkheid de verlie
zen sterk kunnen toenemen. Uit de resultaten van het model in hoofdstuk 5 kan worden ge
controleerd of deze aanname juist is geweest! 

Met behulp van dit verlies wordt de totale energievraag (geld voor verwarming, koeling en 
warm tapwater) van een wijk: 

E = L."l E .,.,.oning l + E woning2 + ······ + E~wni"K,1 "" ;t 
wij! (1-0,3) 

Hierin is: 

n 

de energievraag van de wijk over een jaar [1 I jaar] 

de energievraag van woning n over een jaar [1 I jaar] 

het aantal woningen [-] 

( 3.3) 

Voor het bepalen van de piekvermogens voor verwarming in de wijk speelt naast de trans
portverliezen de gelijktijdigheid ook een rol. Voor collectieve systemen is, vanwege gelijktij
digheid, het maximaal te installeren vermogen 55 tot 60% van het totale piekvermogen [3]. 
Omdat gedurende de piekvraag er veel warmte wordt getransporteerd nemen de transport
verliezen procentueel af. Daarom wordt er voor de berekening van het piekvermogen een 
warmteverlies van 9 % aangehouden. Hierdoor kan het piekvermogen voor verwarming en 
koeling als volgt worden bepaald: 

p = 0,6 · L~ P..-nninRl. vw + P ,-m,ing2. >w + ..... . + P..·nninR.·"" . I 
wijk.vw f0,91 

Hierin is: 

pwoning .n, vw 

n 

het piekvermogen voor verwarming van de wijk [W] 
het piekvermogen voor verwarming van woning n [W] 
het aantal woningen [-] 

( 3.4) 

Omdat de kans groot is dat er in veel woningen gelijktijdig een koudevraag is [16] wordt er 
voor het piekvermogen van koeling geen gelijktijdigheidsfactor mee genomen. Het piekver
mogen voor koe'ling wordt dan ook op volgende wijze bepaald: 

p = L."l ~roning l .k + P•.nming1.J:. + ··· •·• + p woning,; .k "" ;{ 
wijk .k 0,91 

Hierin is: 

P.. ijk .k 

n 

het piekvermogen voor koeling van de wijk [w] 
het piekvermogen voor koeling van woning n [w] 
het aantal woningen [-] 
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Omdat in de praktijk is gebleken dat voor de opwekking van warm tapwater de gelijktijdigheid 
via een wortelfunctie afneemt afhankelijk van het aantal woningen [16] wordt het piekvermo
gen bepaald aan de hand van de q~n-methode: 

.[;;.p ;{ p = \!'oning,\1'11" 

wijk.•·w Ü, 91 

Hierin is: 

n 

het piekvermogen voor warm tapwater van de wijk [W] 
het piekvermogen voor warm tapwater van een woning [W] 
het aantal woningen [-] 

( 3.6) 

Met deze formules is voor een aantal wijkconfiguraties de karakteristieke energievraag uitge
rekend. Hiervoor zijn 100 woningen aangehouden omdat dit het minimum aantal wooneenhe
den is om een warmtepompsysteem met aquifer toepasbaar te maken [33]. De verschillende 
doorgerekende wijkconfiguraties zijn: 
- 2/1 kapwijk -wijk bestaande uit 100 2/1 kapwoningen 
- tussen wijk- wijk bestaande uit 100 tussenwoningen 
- vrijstaande wijk - wijk bestaande uit 100 vrijstaande woningen 
- mix wijk - wijk bestaande uit 30 2/1 kapwoningen, 30 tussenwoningen en 40 vrijstaande 

woningen 
Deze wijkconfiguraties zijn gekozen om een bandbreedte te verkrijgen met extreme en ge
middelde waarden. 

De resultaten van de 4 varianten staan in Tabel 3-18 en weergegeven waarbij de post ver-
warming; warm tapwater en woningverwarming bij elkaar opgeteld is. 

Tabel 3-18: karakteristieke ener2ievraa2 van de verschillende wijksamenstellin2en 

2/1 kap- tussen vrijstaan-
mixwijk 

wijk wijk de wijk 

Warmtevraag per woning [GJ/jaar] 4,9 2,8 12,1 nvt 
Warm tapwater vraag per woning [GJ/jaar] 6,4 6,4 6,4 6,4 

Totale centrale warmtevraag [GJ] 1615 1315 2645 1860 

Piekvraag warmte per woning [kW] 2,3 2,1 4,5 nvt 
Piekvraag warm tapwater per woning [kW] 17,4 17,4 17,4 17,4 

Totale centrale piekvraag warmte [kW] 344 328 486 396 

Koudevraag per woning [GJ/jaar] 1,5 5,2 7,0 nvt 

Totale centrale koudevraag [GJ] 215 745 1000 655 

Piekvraag koude [kW] 4,1 6,7 10,4 nvt 

Totale piekvraag koude [kW] 452 732 1144 813 

Er is duidelijk te zien dat er grote verschillen naar voren komen bij de koudevragen ( bij piek
vermogens en totale vraag) en bij warmtevragen (alleen bij de totale vraag). De samenstelling 
van een wijk zal dus grote invloed hebben op het energievraag patroon. 

3.3.3 Energiebalans bron 
De toepasbaarheid voor een warmtepompsysteem met WKO is voornamelijk afhankelijk van 
de energetische balans van de bron (het grondwater) [27]. Een energetische balans in de 
bodem is noodzakelijk om te voorkomen dat de bodem op een gegeven moment afkoelt of 
opwarmt waardoor de bron onbruikbaar wordt. De eis is dat er, over een jaar gezien, even
veel warmte wordtontrokken als geladen om de bron in balans te behouden. 
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Met behulp van de omschrijving van het energiesysteem in dit onderzoek (§ 2.3) en enkele 
aannames is een inschatting gedaan naar de balans van de bron. 

Berekening laden van bron 

Het laden van de bron gebeurt door het koel'en (het entrekken van warmte) van de huizen en 
de warmte af te geven aan de warme bron. Zoals hierboven beschreven gebeurt dit door toe
passing van een warmtewisselaar. 

In de literatuur alleen wordt gesproken over het overdrachtsrendement waarmee alleen uit
spraken worden gedaan over de warmteoverdracht tussen de twee mediumstromen en dus 
niet over energieverliezen. Daarom wordt voor deze inschatting veronderste'ld dat het ener
gieverlies van de warmtewisselaar naar de omgeving verwaarloosbaar klein is. Hierdoor is 
het de energie die wordt geladen in de bron: 

Eloden = Ewijk.k 

Hierin is: 

E/aden 

Ewijk ,k 

de energie die in een jaar wordt geladen in de bron [1] 
de energievraag van een wijk voor koeling [1] 

Berekening ontladen van bron 

( 3.7) 

Het ontladen van Gle bron gebeurd door m~d'del van het verwarmen van de woningen en het 
opwekken van warm tapwater. Omdat de warmte vanuit de bron een te lage temperatuur 
heeft wordt deze warmte opgewaardeerd met een warmtepomp. 

Om de hoeveelheid warmte die wordt entrokken van de bron te bepalen is nodig om een uit
drukking van de prestatie van de warmtepomp te hebben. De prestatie van een warmtepomp 
wordt uitgedrukt in de COP, maar omdat deCOPeen uitdrukking is van het rendement gedu
rende ideale condities bestaat er ook een zogenaamd Seasonal Performance Factor (SPF) . 
De SPF is de prestatie van een warmtepomp gedurende een verwarmingsseizoen in plaats 
van een prestatie gedurende ideale condities. De definitie van de SPF wordt weergegeven in 
de volgende formule: 

SPF=~ 
E.~.wm:em 

( 3.8) 

Hierin is: 

geproduceerde energie gedurende een jaar [1] 
energie benodigd voor het systeem om de geproduceerde energie op te wek

ken [1] 

Verder geldt er voor een warmtepomp (volgens de wet van behoud van energie): 

E";r = E;" +W 
Hierin is : 

E;" de entrokken energie uit de bron (1] 

Nu kan met behulp van formules 
bron worden bepaald: 

E";r SPF=-..:::.;_-
Euir -Ein 

SPF · E;., = SPF · E";1 - Euir 

E = E";1 ·(SPF-l) 
'" SPF 

( 3.8) en 

50/128 

( 3.9) 

( 3.9) , de entrokken energie uit de 

( 3.10 ) 



De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Met een warmtepomp en een bron met een temperatuur van minimaal 10 °C kan een SPF 
voor het gehele systeem worden bereikt van 3,60 [29]. Omdat in § 3.3.2 de energievraag van 
de wijk reeds is bepaald kan met bovenstaande formule de entrokken energie uit de bron 
worden bepaald. 

Vergelijking laden/ontladen van de bron 
Met de uitdrukkingen voor het laden en ontladen van de bron zijn de energiestromen bere
kend om een uitspraak te kunnen doen over de balans van de bron. De resultaten voor de 
verschillende wijkconfiguraties zijn weergegeven in Tabel 3-19. 

Tabel 3-19: de jaarlijkse energiebalans van de bron 

2/1 kapwijk tussen wijk 
vrijstaande 

mixwijk 
wijk 

Energie in de grond [GJ] 215 328 486 655 
Energie uit de grond [GJ] 1166 950 1917 1343 

Verschil [GJ] 951 622 1.431 688 

Er zijn verschillen zichtbaar tussen het laden en ontladen van de bron . In alle gevallen is 
wordt er veel meer warmte entrokken uit de bodem dan dat er wordt geladen . Hierdoor zal de 
warme bron afkoelen wat als gevolg heeft dat de warmtepomp niet meer in staat is de hoe
veelheid warmte te leveren als waarvoor deze ontworpen is. 
Er kan dus worden geconcludeerd dat een collectief warmtepompsysteem met WKO alleen, 
zelfs in de meest gunstige situatiën, voor een woonwijk niet echt geschikt vanwege de beno
digde balans. Toch is met behulp van aanvullende duurzame systemen en de bufferende 
werking van de aquifer een werkend systeem te ontwerpen. 
Een onderzoek naar aanpassingen van het gebruikersgedrag en woningeigenschappen is 
niet waar de nadruk van dit onderzoek ligt. Maar, in een ander onderzoek, zou er een betere 
inschatting kunnen worden gegeven door middel van een goede analyse van de gebruikers
profielen. 

3.3.4 Aanvullende systemen 
Omdat dit een onderzoek is naar een collectief warmtepompsysteem met aquifer als bron 
voor een energieneutrale woonwijk is er verder gekeken naar mogelijkheden om het verschil 
tussen het laden en ontladen van de bron duurzaam op te lossen. In de voorgaande para
graaf is de optie om te kijken naar de vraagzijde (de woonwijk met zijn bewoners) uitgesloten 
voor dit onderzoek. Daarom wordt er gekeken naar mogelijke systemen welke het warmte 
tekort in de bron duurzaam kunnen aanvullen. 

Het voordeel dat er al gewerkt wordt met een warmtepompsysteem met een aquifer als bron 
is dat de aanvullende warmte niet continu beschikbaar hoeft te zijn. Als het systeem over het 
jaar gezien maar genoeg warmte levert om de bron op temperatuur te houden is het geschikt 
omdat de bron dan zelf als buffer dient. Hierdoor zijn de mogelijke systemen als aanvullende 
warmtebron opgesomd: 
- retour ventilatielucht - door in de retourlucht een warmtewisselaar te plaatsen kan de 

warmte uit deze retourlucht worden gebruikt om de balans in de bron te brengen. Maar 
omdat er tegenwoordig vaak een warmtewisselaar wordt toegepast om warmte uit te wis
selen tussen de toevoer en retourlucht is dit niet haalbaar [3]. 

- zonnemuurlasfaltcollector/energiedak - gedurende periodes met zonneschijn wordt de 
zonnewarmte opgevangen door water door muren, daken of het wegdek te leiden . Met dit 
opgewarmde water kan de bron in balans worden gebracht. Het voordeel hiervan is dat dit 
kan worden geïntegreerd in bestaande onderdelen van gebouwen of de infrastructuur van 
de wijk waardoor de meerkosten laag blijven. 

- zonnecollectoren - gedurende periodes met zonneschijn wordt de zonnewarmte met be
hulp van een collector opgevangen en gebruikt om de bron in balans te brengen. Het sys
teem kan op de daken van de woningen worden geplaatst waardoor geen extra ruimte be
nodigd is . Wel zal de aansluiting op het collectieve systeem het systeem complex maken. 
Ook kan het systeem centraal worden geplaatst waardoor dit eenvoudiger kan worden 
aangesloten op het systeem . Hiervoor zal dan wel extra ruimte benodigd voor zijn . 
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- kantoorgebouw/winkelcentrum/industrie -van kantoorgebouwen en winkels is bekend dat 
de koudevraag over een jaar gezien vaak een stuk groter is dan de warmtevraag door de 
hoge interne warmtelasten die aanwezig zijn in deze gebouwen. Door deze gebouwen ook 
aan te sluiten op het collectieve energiesysteem kan de gewenste banlans tussen warmte 
en koudevraag worden bereikt. 

De jaarlijkse opbrengst van de toepasbare systemen (exclusief de optie kantoorge
bouw/winkelcentrum) is weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel 3-20: verschillende warmtebronnen met hun gemiddelde opbrengst 

type Opbrengst [Gj/m2/jaar] 

gevelcollector 0,7 

dakcollector 1,0 
asfaltcollector 1,0 

zonnecollector 1,5 

bron 
Haalbaarheid thermische 

gevelcollector 
* 

warmte uit asfalt 
Zonthermische energie voor 

zwembaden 
* de opbrengst van de dakcollector is gelijk geschat aan de opbrengst van een asfalt collector 

In Tabel 3-20 te zien dat een zonnecollector de beste opbrengst heeft, dit omdat deze is ge
optimaliseerd om zoveel mogelijk zonnestraling om te zetten in warmte en alle verliezen zo 
veel mogelijk te beperken. Een dak- gevel- en asfaltcollector hebben een mindere opbrengst 
waarbij een gevelcollector de minste opbrengst heeft omdat deze het slechtst is georiënteerd 
ten opzichte van de zon. 
Met de opbrengst per type systeem is er uitgerekend hoeveel m2 er benodigd is om de bron 
in balans te brengen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 3-21. 

Tabel 3-21: de benodi~de opeervlaktes eer slsteem~pe voor de verschillende wijksamenstellin~en 

type 2/1 ka~wijk 
[m 2

] [m Ïwoning']l 
tussen wijk 

[m2]1 (m2/woning] 
vrijstaande wijk 

[m 2
]1 [m2/woning] [m2] 

mixwijk 
[m2/woning] 

gevelcollector 1359 13,6 889 8,9 2045 20,5 983 
dakcollector 951 9,6 662 6,7 1431 14,4 688 

asfaltcollector 951 9,6 662 6,7 1431 14,4 688 
zonnecollector 634 6,4 442 4,5 954 9,6 459 

Wanneer er wordt gekeken naar de benodigde oppervlaktes per woning kan worden gecon
cludeerd dat de ruimte benodigd voor alle systemen aanwezig is. Daarom is het in principe 
mogelijk om ieder systeem toe te passen. Voorbeelden van oplossingen om toe te passen in 
een woonwijk zijn een decentraal geplaatste dakcollector of een centraal geplaatste zonne
collector. Dit zijn de 2 best presterende systemen welke op verschillende wijze zijn geplaatst 
in het collectieve systeem (Figuur 3-18 en Figuur 3-19). Deze zijn zo in het systeem gekop
peld dat er lage temperaturen worden opgewekt waardoor bij geringe zonneschijn al warmte 
kan worden opgeslagen. Het nadeel hiervan is wel de grote volumestromen die ontstaan bij 
hoge zonstraling. Ook is het nadeel van de koppeling van energiedaken dat er naast een 
massastroom voor koeling ook een massastroom voor regeneratie zal zijn gedurende warme 
dagen. Hierdoor moet het systeem (leidingen en warmtewisselaar) op grotere hoeveelheden 
berekend zijn. 
Een andere mogelijkheid van de toepassing van de zonnecollector of het energiedak kan zijn 
voor het opwarmen van warm tapwater in de zomer. Hierdoor wordt de warme bron minder 
belast voor het opwekken van warm tapwater. Daarnaast zou (wanneer nodig) in het tussen
seizoen, gedurende zonneschijn met lage intensiteit, nog steeds de bron direct in balans kun
nen worden gebracht. 
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Figuur 3-18: een principe schema van het collectieve energiesysteem met inpassing van decentrale energiedaken. 
Doordat deze op de woningen liggen moeten deze dus ook decentraal worden aangesloten. 
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Figuur 3-19: een principe schema van het collectieve energiesysteem met inpassing van een collectieve zonnecol
lector 

Hoewel de systemen die hierboven beschreven zijn een oplossing bieden om de onbalans op 
te lossen zijn deze in principe niet gewenst. Er wordt namelijk een systeem geplaatsom een 
ander systeem werkend te maken. Daarnaast wordt feitelijk een hoop energie weggegooid: 
alle opgewekte koeling wordt vernietigd om te kunnen verwarmen. 

Daarom wordt er bij het opzetten van collectieve warmtepompsystemen met een aquifer als 
bron in een woonwijk geadviseerd verder te kijken dan alleen de woningen zelf. Door een 
woonwijk te combineren met industrie, een kantoorgebouw of een winkelcentrum kan de ba
lans worden hersteld terwijil alle energie nuttig wordt gebruikt. Daarnaast maakt dit het geheel 
financieel interessanter omdat er minder hoeft te worden geïnvesteerd (geen zonnecollector 
oid) terwijl er meer afnemers zijn waardoor de energiekosten per gebruiker kunnen dalen. 
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4 Modellering van een wijk 

In het vorige hoofdstuk is bepaald met wat voor een collectief energiesysteem een (zoals in 
dit rapport beschreven) energieneutrale wijk kan worden gerealiseerd. Dit is bepaald met be
rekeningsresultaten van een enkele woning en kentallen uit de literatuur. Omdat er meer in
zicht gewenst is in uiteindelijke prestatie (gedurende deellasten, extreme situatie etc.) van de 
systemen is een dynamisch model ontworpen waarmee dit inzicht kan worden verkregen. 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van belangrijkste onderdelen van het dyna
mische model. Vanuit de opzet van het model worden verschillende submodellen gedefini
eerd welke daarna per stuk worden beschreven . Daarna wordt de regeling van de verschil
lende installatieonderdelen beschreven en er wordt geëindigd met de koppeling van de ver
schillende onderdelen tot het gehele model. 

4.1 Opzet model 
Uit het principeschema van de installatie zijn de verschillende onderdelen geïdentificeerd 
welke zijn gesimuleerd om tot een model van het energiesysteem te komen (Figuur 4-1). Deze 
onderdelen zijn eenmalig gesimuleerd en kunnen daarna meerdere malen worden toegepast 
om de gewenste lay-out te bereiken. 

Figuur 4-1: het principeschema van de installatie met alle onderdelen welke zijn gemodelleerd 

Uit het principeschema zijn de volgende onderdelen naar voren gekomen: 
woningblok- dit is een blok huizen met dezelfde eigenschappen (oriëntatie, gebruikers
profiel en woningeigenschappen). De woning wordt gesimuleerd door een HAMBASE mo
del in Simulink te plaatsen . De afgifte van warme en koude wordt gesimuleerd door een 
vloerverwarmingmodel te koppelen aan het HAMBASE model in Simulink. Omdat de 
vloerverwarming en koeling in de woningen wordt geregeld met een thermostaat en omdat 
de warm tapwatervraag hier ook wordt bepaald zijn de gewenste massastromen de output 
van dit onderdeel. 
distributie- dit is een simulatie van het distributiesysteem: het ondergrondse leidingnet 
met zijn aftakkingen waarmee de warmte en koude wordt getransporteerd. De waarden 
die met deze simulatie worden bepaald zijn de temperaturen van de stromen na mengen 
van stromen en door het warmteverlies in de buis. 
buffer- dit is een simulatie van een buffer waarbij warmteverlies en de temperatuur van 
de buffer worden bepaald. 
warmtepomp -dit is een simulatie van de warmtepomp waarbij de temperaturen van de 
verschillende stromen, de COP en de benodigde mechanische arbeid worden gesimu
leerd. 
warmtewisselaar- dit is een simulatie van de warmtewisselaar waarbij de temperaturen 
van de verschillende stromen afhankelijk van de massastromen worden bepaald. 
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aquifer/WKO - de aquifer I WKO bestaat eigenlijk uit twee grote ondergrondse buffers. 
Doormiddel van een benadering voor het warmteverlies worden de temperaturen van de 
verschillende bronnen bepaald. 

leder onderdeel heeft verschillende in- en output waarden maar door juiste afstemming van 
deze in- en outputs kunnen verschillende onderdelen aan elkaar worden gekoppeld. In Tabel 
4-1 is een overzicht gegeven van de verschillende onderdelen met hun in- en outputs. 

Tabel 4-1: verschillende modelonderdelen met hun in- en outputs 

onderdeel inputs 

woningblok 

distributie 

buffer 

warmtepomp 

warmtewisselaar 

aquifer/WKO 

ingaande temperaturen [KJ 
oriëntatie [0 J 
gebruikersprofiel 
klimaat 
ingaande temperaturen (KJ 
massastromen [kg/sJ 
ingaande temperatuur [KJ 
massastroom in/uit [kg/sJ 
ingaande temperaturen [KJ 
ingaande massastromen 
[kg/sJ 
vermogen compressor [WJI 
ingaande temperaturen [KJ 
ingaande massastromen 
k /s 

ingaande temperatuur [KJ 
massastroom in/uit [kg/sJ 

outputs 
gewenste massastromen 
[kg/sJ 
uitgaande temperaturen [KJ 
Binnentemperaturen [KJ 
uitgaande temperatuur [KJ 
massastroom [kg/sJ 

uitgaande temperatuur [KJ 

uitgaande temperaturen [KJ 
COP [-J 

uitgaande temperaturen [KJ 

uitgaande temperatuur '[KJ 

Zoals te zien is in Tabel 4-1 is dat de meeste in- en outputs bestaan uit temperaturen en mas
sastromen. Hierdoor zijn alle onderdelen makkelijk aan elkaar te koppelen zonder wijzigingen 
aan te hoeven brengen aan de onderdelen. Hierdoor kan zonder veel moeite een andere op
zet van het energiesysteem worden bekeken. 

4.2 Modellering verschillende onderdelen 
In deze paragraaf is de modellering van de verschillende onderdelen van het wijksysteem 
weergegeven en verder uitgewerkt. Voor de uiteindelijk gehanteerde invoerparameters en de 
verificatie van de modellen wordt verwezen naar Appendix D. 

4.2.1 Woningblok 

De energievraag van een woningblok bestaat uit de warm en gekoeld watervraag voor het 
koelen en verwarmen van de woningen en de warm tapwatervraag. Voor de simulatie van de 
energievraag van de woningen en de warm tapwatervraag zijn aparte modellen gebruikt. De
ze worden apart behandeld. 

Warm en gekoeld watervraag 
Om het aantal variabelen te verminderen en de complexiteit van de simulatie te beperken is 
er gekozen om maar één woningtype te simuleren. Omdat in § 3.3.3 een wijk met tussenwo
ningen resulteerde in de beste bronbalans is er gekozen om de simulatie uit te voeren met 
tussenwoningen. 
Verder is een woningblok vereenvoudigd ingevoerd om de rekentijd te verkorten door twee 
hoekwoningen en één tussenwoning in te voeren in HAMBASE. De gevraagde energie voor 
het woningblok wordt op de volgende manier verkregen: 

( 4.1) 

Hierin is: 
E de energievraag [ 1] 
n het aantal tussenwoningen 
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Per woningblok kan een gebruikersprofiel en een oriëntatie worden gekozen. Deze keuze ligt 
vast voor een heel woningblok maar kan wel worden gevarieerd per woningblok. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van warmte- en koudeafgifte in de woningen via de vloer (§ 
2.3). Omdat dit niet beschikbaar is in HAMBASE (op het moment van het verschijnen van dit 
verslag is dit wel beschikbaar) is de vloerverwarming (en koeling) apart gemodelleerd. Dit 
model gekoppeld aan HAMBASE in Simulink zoals weergegeven in Figuur 4-2. Zoals te zien 
is worden met behulp van HAMBASE de binnencondities bepaald aan de hand van het kli
maat, de oriëntatie, het gebruikersprofiel en het afgegeven vermogen van de vloer. Ondertus
sen rekent het vloerverwarmingsmodel het afgegeven vermogen uit aan de hand van de bin
nencondities, de ingaande watertemperaturen en de geregelde massastroom. De modellen 
hebben dus constant invloed op elkaar. 

Woningmodel -----

... 

Afgegeven vermogens 

~do temporaturen 

- ~ -
Klimaat 

Gebruikersprofiel 
Grientalie 

r 

HAMBASE 
model 

Vloerverwarmings 
model 

....__ _______ _ 

Rutmtelemperature,"_, --+---1~~ 

Gevraagde massastromen 
Uitgaande temperature~ 

_____ I 
Figuur 4-2: een schematische weergaven van de koppeling tussen HAMBASE en het vloerverwarmingsmodel 

In het HAMBASE model zijn een tussenwoning en twee hoekwoningen ingevoerd met wonin
geigenschappen van een EPC 0,8 woning zoals beschreven in § 3.1.1 en Appendix B. 
Omdat het een uiteindelijk doel is om de invloed van gebruikersgedrag te bepalen zijn er ver
schillende gebruikersprofielen gedefinieerd waartussen later kan worden gekozen. De gedefi
nieerde profielen zijn: 
- 2 personen die fulltime werken 
- 2 personen die fulltime werken met 2 schoolgaande kinderen 
- 1 persoon die fulltime en 1 persoon die parttime (in de morgen) werkt met 2 schoolgaande 

kinderen 
- 1 persoon die fulltime werkt en 1 persoon die niet werkt met 2 schoolgaande kinderen 
- 2 personen die gepensioneerd zijn 
- niemand aanwezig 
In Appendix C zijn deze profielen verder uitgewerkt. 
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Vloerverwarmingsmodel 
In 
Figuur 4-3 is een doorsnede te zien van de bovenkant van een vloer met vloerverwarming. In 
het figuur is de afwerklaag van de vloer te zien met daarin de watervoerende leidingen en de 
drukvaste isolatie onder de afwerklaag. Normaal gesproken ligt onder deze laag isolatie de 
werkelijke constructieve vloer. De isolatie is toegevoegd om warmteverlies naar onderen te 
beperken en om de op te warmen (of af te koelen) massa te verkleinen en zo de reactietijd 
van het systeem te verkorten. Verder zijn in het figuur de karakteristieke eigenschappen van 
een vloerverwarmingssysteem aangegeven en zijn hiervoor symbolen geïntroduceerd. 

Vanuit deze doorsnede is een 1-dimensionaal model opgezet. Door de symmetrieassen aan
wezig in de doorsnede ( 
Figuur 4-4) is het model eerst nog verder vereenvoudigd tot het gebied tussen 2 symmetrielij
nen in. Vanuit deze situatie kan door middel van een analogon het 1-dimensionaal model 
worden gemaakt voor de warmtestromen in de vloer [22]. 
Het model is opgezet met behulp van een analogon: een elektrisch netwerk van weerstanden, 
bronnen en capaciteiten welke de warmtestormen en warmteweerstanden representeren. In 
zo een elektrisch netwerk representeert de spanning de temperatuur, de stroom de warmte
stroom, de weerstand de warmteweerstand en een capaciteit een warmtecapaciteit. Het 
voordeel, van zo een analogon is dat met behulp van de (bekende) regels uit de elektrotech
niek de vergelijkingen kunnen worden opgelost. Hierdoor kan met deze rekenregels een in
zicht worden verkregen van de warmtestromen en temperaturen in een constructie. 

1111 ö .. I I d, 

dJ;) 0 ~·· ·CW ... .. .. ..... . .. 

d2 dx Is 13 
0 0 .... M 

Figuur 4-3: Een doorsnede van de vloer met vloerverwar- Figuur 4-4: Een doorsnede van de vloer met vloerverwar-
ming met verschillende eigenschappen. mingmet de symmetrielijnen 

Omdat er voor de warmtestroom van het warm of gekoeld water naar de constructie geen 
directe relatie kan worden afgeleid met behulp van een analogon (vanwege de 2-
dimensionale warmteverspreiding) is er een vervangingsweerstand Rx afgeleidt. Door uit te 
gaan van het analogon weergegeven in Figuur 4-5 kan er een definitie van deze vervan
gingsweerstand worden gedefinieerd [22]: 

R 
·' 

dx In(~) 
2JZ:\ · ( m5l ) 

( 4.2) 

Hierin is: 
vervangingsweerstand voor de warmtestroom van het medium naar de con
structie [ K jW] 

steek (afstand tussen de buizen) [m] 
diameter van de buizen [ m] 
warmtegeleidingcoëfficiënt van de afwerklaag [w jmK] 

leiding lengte [ m] 
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Omdat er in het analogon nog geen warmtestromen zijn mee genomen voor het stromende 
water door de buizen is het analogon uitgebreid. Voor dit analogon is aangenomen dat de 
buitenkant van de buizen van de vloerverwarming een gelijke temperatuur hebben als het 
medium. Verder zijn er 2 buizen (en dus 2 temperaturen aangenomen) omdat er bij de mees
te configuraties (van de vloerverwarmingsbuizen) een toevoer en retourbuis langs elkaar lig
gen. Door het toevoegen van de waterstromen, wordt het analogon uit Figuur 4-6 verkregen. 
Hierin is te zien dat er een massastroom binnenkomt bij Tbuis, 1 waar er warmtetransport plaats 
vind tussen het water en de constructie. Daarna stroomt deze verder naar Tbuis,2 waar er we
derom warmtetransport plaats vindt tussen het water en de constructie waarna het water 
wegstroomt. 

Figuur 4-5: Een elektrisch analogon van het vloerverwar
mingssysteem 

Tmus.l 

mepTmus.l 

Figuur 4-6: Een analogon van het vloerverwarmingssys
teem met de waterstromen. 

Vanuit dit analogon kunnen nu verschillende differentiaalvergelijkingen worden gedefinieerd: 

C . d~uis.l = Ta".erk''"'& - Tbuis .l.gem +me (T _ T. . ) 
bws.l dt ZR, p 111 bu1s,l 

C 
d~uis.2 __ Tafwerklaag - ~uis,2 . gem + . (T. _ T. ) ,., me b'l ,., 

•JUIJ,_ dt 2Rx P uu. mi.\·,_ 

dT T -T T. -T C ---.!!.!!.!!..! = v/oaht'dekk.ing opp.b + bown opp.b 

opp .b dt Rl R" 

dTv/oerbedekking = Topp .b - 'J..,lvalJ<'dáking + T,,". akioog - T.·/oerbedekking 

Cvloerl;edewn8 dt R
1 

R
2 (4.3) 

C dT,so/arit = Tofwerl:lnag - T;,wlarif' + Tbeton - J;so/otie 

iso/me dt RJ R4 

C d~eron = J;.mlnrie -~<Ton + T opp.o -~<Ton 
beron dt R 4 R5 

C dTopp .o = Tberon- ~pp .o +~ni/er - ~pp.o 
npp.o dt R 5 R a 
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Hierin is: 

c 
T 

R 

d 

À 

warmtecapaciteit [ J IK] bepaald volgens C = m · c P 

temperatuur [ n c J 
d 

warmteweerstand [ KIW]i bepaald volgens R =- · opp 
À 

tijd [ s l 
massastroom [Kg Is] 
soortelijke warmte [ J I Kg K] 
materiaal dikte in de richting van de warmtestroom [ m] 
warmtegeleidingscoëfficiënt [w lmK] 

Deze differentiaalvergelijkingen zijn bepaald onder de volgende aannames: 
Er heerst een homogene temperatuur in de twee verwarmingsbuizen 
De temperatuur van de buis is gelijk aan de medium temperatuur. 

Met behulp van deze differentiaalvergelijkingen is het model van vloerverwarming beschre
ven . Met deze differentiaalvergelijkingen kunnen namelijk alle temperaturen worden bepaald 
en dus ook de warmtestromen van de vloer naar de ruimtes (of omgekeerd). 

Warm tapwatermodel 
Naast de energievraag voor verwarmen en koelen van de woning, is ook de warm tapwater
vraag gemodelleerd. Het probleem van warm tapwatervraag is dat het totaal afhankelijk is 
van de gebruikers en dus moeilijk te voorspellen is. 
Er bestaan verschillende profielen van huishoudens waarmee een gemiddeld tapwaterver
bruik wordt weergegeven. Maar omdat dit een dynamische simulatie betreft zijn de gemiddel
de waardes niet geschikt omdat op deze manier de gelijktijdigheids effecten niet goed worden 
meegenomen. Het kan het nooit zo zijn dat, bij toepassing van 100 woningen met hetzelfde 
profiel, dat al deze woningen tegelijkertijd en gelijke tapvraag hebben. Daarom is er bij de 
modellering van de warm tapwatervraag gebruikt gemaakt van een kansenmodeL 

De modellering is gebaseerd op een methodiek omschreven in 'Realistic damestic hot-water 
profiles in different time scales' [19]. Hierin is op basis van metingen een kans op een warm 
tapwaterafname gedefinieerd voor verschillende groottes van warm tapwaterafnames. Door
dat er met kansen wordt gewerkt kan het gelijktijdigheidseffect dat werkelijk in een wijk plaats 
vindt worden nagebootst omdat het globale profiel voor iedere woning gelijk is terwijl de exac
te tijdstippen verschillen . 

Tabel 4-2: de eigenschappen van de verschillende warm tapwaterafnames (19] 

Grootte 
Volumestroom 

Duur [min] Aantal/dag Volume/keer Volume/dag 
[I/min] 

Klein 1 28 1 28 
Medium 6 12 6 72 
Bad 14 10 0,143 140 20 
Douche 8 5 2 40 80 

De kans op een bepaalde warm tapwaterafname (voor een tijdsinterval van 1 minuut) wordt 
bepaald met de volgende formule: 

?(afname)= P(jaar) · P(week) · P(dag) ·?(vakantie) ( 4.4) 

Hierin wordt P(jaar) beschreven door een sinusfunctie met een amplitude van 10% en een 
gemiddelde van 100%. Hiermee wordt rekening gehouden met de afname van 10% van het 
warm tapwatergebruik in de zomer en de toename van 10% in de winter (van het gemiddelde 
verbruik). Dit is dus niet direct een beschrijving van de kans maar zorgt meer voor een trend 
in de afname/toename gedurende het jaar. 
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P(week) wordt in Figuur 4-7 beschreven . Zoals te zien is er voor de warm tapwaterafname 
van een bad een aparte functie beschreven omdat de kans op een bad kleiner is gedurende 
werkdagen maar en groter is in het weekend. Voor de andere afnames komt dit ook terug 
maar in veel minder sterke mate. Gemiddeld gezien over een week is, voor iedere afname, de 
beschreven kans 1. Ook deze kans zorgt dus meer voor een trend gedurende de week. 
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Figuur 4-7: beschrijving van P(week) gedurende een week voor de verschillende weekdagen [19] 

De functie voor de kans over een dag P(dag) is voor de verschillende afnames weergegeven 
in Figuur 4-8. Hierin is te zien dat de kans op een douche (shower 'bath) in de morgen het 
grootste is, dan gedurende de dag laag is en dan in de avond nog een piek heeft. Verder is te 
zien dat de kleine en medium warm tapwaterafnames gelijk en constant gedurende de dag 
zijn . Als laatste is te zien dat de kans op een bad vanaf de morgen geleidelijk toeneemt tot in 
de avond waar de kans opeens erg groot is. 
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Figuur 4-8: beschrijving van P(dag) gedurende een dag voor de verschillende afnames [19] 

In de eerder beschreven gebruikersprofielen komt het voor dat er gedurende werkdagen 
overdag geen personen aanwezig zijn. Dit wordt niet mee genomen in het beschreven model 
terwijl dit wel wenselijk is. Daarom is er een variant van Figuur 4-8 beschreven in Figuur 4-9. 
Hierin zijn twee profielen voor P(dag) over een week te zien. Het profiel ononderbroken is 
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gelijk aan het profiel beschreven in Figuur 4-8 terwijl het profiel onderbroken een verlaging 
heeft gedurende werkdagen van 8:00 tot 17:00. De andere profielen zijn niet herschreven 
omdat de kans van deze afnames gedurende de perioden van 8:00 tot 17:00 al relatief klein 
zijn. 
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Figuur 4-9: beschrijving van P(dag) voor een ononderbroken en onderbroken afnamepatroon 

P(vakantie) is in dit onderzoek niet mee genomen omdat dit ook niet wordt meegenomen in 
het model voor warmte en koudevraag. Daarnaast zou dit weer een extra variant zou toevoe
gen aan het model. Daarom wordt in dit onderzoek aangenomen dat P(vakantie )=1. 

Met de beschreven kansen gedurende verschillende dagen kan voor iedere moment op de 
dag per minuut de kans worden bepaald op een warm tapwaterafname. De kansen zijn geba
seerd op basis van de uitgangspunten uit Tabel 4-2 welke niet representatief zijn voor een 
Nederlandse situatie. Daarom zijn de kansen aangepast aan de Nederl'andse situatie weer
gegeven in Tabel 4-3 welk gebaseerd is op CW klasse 2 [6]. 
Door de verwachtingswaarde van de verschil lende kansprofielen te bepalen is de verhouding 
bepaald tussen de verwachtingswaarde en de gewenste waarde uit Tabel 4-3. Door de kans 
te delen door deze factor wordt het aantal afnames bereikt dat gewenst is terwijl het kanspa
troon behouden blijft. 

Tabel' 4-3: de gehanteerde warm tapwaterafnames in dit onderzoek 

Grootte Aantal/dag 
Volumestroom Duur 

[Ymin] [sec] 
Klein 3 20 16/30* 

Medium 5 60 6/10* 
Bad 12 720 0,143 

Douche 6 600 2 
• Afhankelijk van het gekozen profiel 

Volume/keer 
(1]1 

5 
144 
60 

Temperatuur aan tap
punt [0 C] 

30 
45 
60 
40 

De warm tapwaterafnames zijn in matlab gesimuleerd door middel van een 'random' getallen 
generator welke iedere minuut een willekeurig getal genereert tussen de 0 en 1. Dit getal 
wordt vergeleken met de kans op een afname op dat moment. Wanneer dit getal kleiner is 
dan de kans op de warm tapwaterafname, vindt deze plaats, wanneer dit niet het geval is 
vindt deze dus niet plaats. Hierdoor wordt, door de hierboven beschreven kansfuncties, het 
globale verbruik gerealiseerd terwijl de exacte tijdstippen dus verschillen omdat er per woning 
een random getal wordt gegenereerd. 

4.2.2 Distributie 

Zoals eerder is omschreven wordt bij de modellering van de distributie de effecten van het 
warmteverlies via leidingen en de effecten van het mengen van verschillende stromen mee 
genomen. Om de rekensnelheid terug te dringen is dit op een statische wijze gesimuleerd. 
De traagheid van het distributiesysteem (wegens lange leidingenlengtes) is niet mee geno
men. Omdat toevoerleidingen continu op temperatuur worden gehouden om lange wachttij
den te voorkomen heeft dit geen invloed op de resultaten. 

Leidingmodel 
Van de grondleidingen is een versimpeld model beschreven op basis van de warmteweer
stand van het medium naar de grond met een constante temperatuur. 
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Figuur 4-10: een doorsnede van een grondlei
ding met verschillende eigenschappen 

Hierin is 

Coen Hoogervorst (0547548) 

De warmtestroom (q) van het medium naar de 
grond kan worden beschreven aan de hand van de 
warmteweerstand en het temperatuursverschil tus
sen het medium en de bodem [14]: 

t:.T 
q=

R 
( 4.5) 

De totale warmteweerstand van het medium naar de 
grond is opgebouwd uit verschillende warmteover
dracht binnen en buiten evenals de warmtegeleiding 
door de pijp en de isolatie [14]: 

warmteoverdracht van medium op pijp 

( 4.6) 

Ri warmteweerstand van het medium naar de pijp [ K/W] 
lengte van de buis [ m] 

a, warmteoverdrachtscoëfficient van het medium op de buiswand [ W / m2 KJ 

di interne buisdiameter [m] 

warmtegeleiding door buis 

J du 
Rb= ·ln-

2. Jl' . .-\ ·I di 

Hierin is 
Rb warmteweerstand van het staal [ K/W] 
À., warmtegeleidingscoëfficiënt van staal [W/mK] 
d" externe buisdiameter [ m] 

warmtegeleiding door isolatie 

I D" Rk = ·ln-
2·Jl'·~ ·l d" 

Hierin is 
Rk warmteweerstand van de isolatie [ K/W] 
~ warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatie [W /mK] 
D" externe diameter isolatie [ m] 

warmteoverdracht naar de grond 

R= I ·ln4·h 
g 2·Jl'·À ·l D 

Hierin is: 

RR 

Àg 

h 

g " 

warmteweerstand van isolatie naar de grond [ K/W] 
warmtegeleidingscoëfficiënt van de grond[W/mK] 

diepte ligging van de buis onder de grond [ m] 
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Omdat ai voor het medium water bij de gebruikelijke snelheden vrij grote waarden kan aan
nemen is de term Ri zo klein dat deze ten opzichte van de andere termen kan worden ver
waarloosd [14]. Hierdoor is de warmtestmom te beschrijven met de volgende formule: 

ó.T 
q=--------~----------~~--~------~ 

I d I D 4 · h 
---·In_!!._+ ·In-" + ·ln-
2·Jr ~ · [ di 2·Jr · ..t. · [ du 2·1l' ·À.

8 
·[ Du 

( 4.1 0) 

Met de definitie van de warmtestroom naar de gmnd kan de uiteindelijke uitgaande tempera
tuur na het warmteverlies worden bepaald met de volgende differentiaalvergelijking: 

C dT"i, . T T ) ( 7;,;, - T"m"" ) 
buis d = m · c P · ( in - uit - l d D 4 h 

t - - -·In_!!._+ · In--"+ · ln-·-
2 . 1l' . .-\ ·l di 2 . 1l' . À,k · l d u 2. 1l' . À,N ·l D,. 

( 4.11) 

Maar omdat er is gekozen om het warmteverlies stationair te bepalen, wordt dus aangeno
men dat: 

di;,;, = 0 
dt 

Waardoor farm ule ( 4.11) te herschrijven is als: 

(T -T ) m . . (T _ T ) = uir grond 
CP m 1111 R 

m·c ·T · R+T =(nz ·c ·R+I) ·T p m gmnd p urt 

m·c .Y ·R+T T . = p m grond 
1111 m·c · R+l p 

Hierin is 
R sommatie van alle warmteweerstanden [ K/W] 

( 4.12) 

Met behulp van deze formule is de uitgaande temperatuur afhankelijk van de massastroom 
en de ingaande temperatuur te bepalen (er wordt uitgegaan van een constante bodemtempe
ratuur). 

4.2.3 Buffer 

Omdat een buffer eigenlijk een grote thermische capaciteit is moet deze wel dynamisch wor
den gemodelleerd om de temperatuurafname gedurende de tijd te kunnen bepalen. Door de
ze op te delen in een aantallagen is ook de thermische gelaagdheid mee te nemen. 

In Figuur 4-11 is een principe weergaven van de modellering van de buffer weergegeven. Per 
laag in de buffer wordt een temperatuur aangehouden. Tussen iedere laag vinden warmte
stromen plaats door geleiding of door een mediumstroom de buffer in (een mediumstroom 
boven de buffer in zorgt voor een gelijke mediumstroom tussen iedere laag en uiteindelijk uit 
de buffer). 
In praktijk zijn er ook warmtestromen tussen de verschillende lagen door middel van het 
mengen van de verschillende lagen. Dit mengen is afhankelijk van verschillende factoren zo
als temperatuursverschil in de buffer, wijze van inbrengen van toevoer etc. Omdat een een
voudig model is gewenst, is de warmte uitwisseling door middel van stroming niet is mee ge
nomen. Hierdoor wordt er uitgegaan van een te gunstige temperatuurverdeling tussen de la
gen waardoor een ideale gelaagde buffer is gesimuleerd. Hier wordt verder op ingegaan bij 
de resultaten in hoofdstuk 5. 
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Ring 1 

Ring 2 

Ring n 

Figuur 4-11: een principe weergave van de modellering van een buffer 

Om de temperatuur te kunnen bepalen is eerst een definitie van het verlies naar de omgeving 
voor laag n gedefinieerd: 

E verlies,n =;.rol · Aulies,n. (Tn- ~mgeving) 
i sol 

Hierin is: 

À,,-ol 

di ,.ol 

~mgeving 

warmtegeleidingscoëfficiënt van de isolatie [w /mK] 
dikte van de isolatie [ m] 

verliesoppervlak van laag n [ m2 J 
temperatuur van laag n [ K] 
omgevingstemperatuur [ K] 

( 4.13) 

Daarnaast is een definitie bepaald voor de geleiding tussen de verschillende lagen in de buf
fer: 

E À.,.ot<r A 
geleiding = -d- · laag · (Tn - Tn+i ) 

laag 

(4.14) 

Hierin is : 
À..,mrr warmtegeleidingscoëfficiënt van water [w /mK] 
d1aa

8 
dikte van de laag [ m] 

A1aag contact oppervlak tussen de lagen [ m2 J 

liJlet behulp van deze definities kunnen de differentiaalvergelijkingen voor de buffer worden 
bepaald: 
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C d~oog.J = (T - T ) - À;,.o, . .~ . (T - T ) -À.""''"' . .~ . (T - T ) 
laag. l dt mep in I d . I \ ·a /ies,l I Onll:t'\"in~: d '~erlin,lllag I 2 

tml long 

C d~""R-2 = (T - T ) -À;,."' . .! . . (T - T ) - À...·mu . .! . (T - T ) + À...-ma . .! (T T ) 
/a(lg,1 dt mep I 2 d. '\:erbeJ.1 2 omxevin~ d ' 'vati(.·,,· .long 2 3 d ' \ wlin.long. I - 1 

tso/ laag ltwg 

C d~aag.n - (T - T ) - À;,o, . .~ · (T - T ) -À-water · .! · (T - T ) ( 4 15) 
lnag.n dt -mep n-1 n d . 11Vl'rlir.'i.1t n omgt;\.'mg d '-tvafie.,·.lnot.: n n-1 • 

rsol laag 

Door deze differentiaalvergelijkingen op te lossen met behulp van de buffereigenschappen en 
de input parameters kunnen de temperaturen in de buffer en dus ook de uitgaande tempera
turen worden bepaald. 

4.2.4 Warmtepomp 

Omdat een warmtepomp een complex apparaat is om te modelleren vanwege het verdampen 
en condenseren van een koudemiddel wordt er wederom een vereenvoudigd model gehan
teerd welke de belangrijkste karakteristieken van de warmtepomp in zich heeft. Door het ge
bruik van de volgende differentiaalvergelijkingen wordt een goede benadering van de werking 
van een warmtepomp gegeven [41]: 

dT"ertlamper.uit = . . (T _ T ) _ ( COP -J) . p 
c wm/nmper dt m C p YenJamper ,in verdamper ,ftit 

dT,_.onden.wr.uit _ · +CO c condensor dt - m . c p <~ondntwr .in - ~-ondemor .uir ) p . p 

( 4.16) 

Hierin is: 

COP Coëfficiënt Of Performance [-] 

p vermogen van de compressor [w ] 

Indien de COP bekend kunnen de uitgaande temperaturen van de warmtepomp worden be
rekend. De theoretisch maximale COP is [3]: 

TJ 
= ~onflc·n.wr 

otrnvr T -T 
cnndl'll:inr n·rdampt.r 

( 4.17) 

Hierin is: 
'lmrnm carnot rendement [-] 

T gemiddelde temperatuur[ K] 

Voor de werkelijke COP wordt een correctiefactor (<1) ingevoerd: 

COP = k••armi<'J>Omp · 'lcarnot ( 4.18) 

Hierin is: 
carnot correctiefactor [-] 

Omdat de carnot correctiefactor nog niet bekend is moet deze eerst worden bepaald. Formule 
( 4.18) kan dienen als defini

tie van de carnot correctiefactor samen met farm ule ( 4.17). Uitgaande van de 
prestatie van een warmtepomp met de bijbehorende condensor en verdamper temperatuur 
(van fabrikant of uit metingen) kan de waarde van de carnot factor worden bepaald. Daarna 
kan de COP gedurende iedere situatie worden bepaald met: 

~·tmden.ror ,in + "'onden.mr .uil 

COP-k 
- II'Ormtt•pump · T + T 

crmden..mr .in condnJXor .11i1 

2 
J:,erdamper ,in + T..-adomper ,";, 

( 4.19) 

2 2 
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In formule ( 4.19) is aangenomen dat de gemiddelde condensortemperatuur het gemiddelde 
is van de ingaande en uitgaande temperatuur. 

Met de definitie van de COP en de differentiaalvergelijkingen kunnen dus voor gegeven toe
voertemperaturen en vermogen geleverd door de compressor de uitgaande temperaturen 
worden bepaald . 

4.2.5 Warmtewisselaar 

Voor de modellering van een warmtewisselaar worden eerst aan de hand van de ontwerp
temperaturen de eigenschappen bepaald. Dit gebeurd aan de hand van het logaritmische 
tem peratuursverschil. 

Volgens de wet van Newton kan de warmtestroom worden bepaald aan de hand van het 
warmtewisselende oppervlak, de warmte overdrachtscoëfficiënt en het temperatuursverschil: 

q = UA-!:J.T ( 4.20) 

Hierin is: 
q warmtestroom [w] 

u warmteoverdrachtscoëfficiënt [ W / m2 KJ 

A warmtewisselend oppervlak [ m2 J 
!:J.T temperatuursverschil [ K] 

Maar omdat in warmtewisselaars het temperatuursverschil over de lengte varieert kan deze 
vergelijking niet direct worden overgenomen. Daarom is er voor warmtewisselaars het loga
ritmische temperatuursverschil (een gemiddeld temperatuursverschil over de warmtewisse
laar) gedefinieerd waardoor de warmtestroom in een warmtewisselaar als volgt kan worden 
bepaald [11] 

( 4.21) 

Hierin is: 
t:J.T,m logaritmisch temperatuursverschil [ K] 

Door het integreren van Newtons wet over de oppervlakte van de warmtewisselaar is de defi

nitie van !:!.~'" voor respectievelijk een gelijkstroom- ( 4.22) en een tegenstroom wisselaar ( 

4.23) bepaald: 

(T . -T .)-(T -T ) /:!.T = W.f k.r w.u k.u 

lm ( (T _ )J In w.i Tk ,i 

(Tw,u - Tk ,u) 

( 4.22) 

(T -T )-(T -T .) /:!.T = w,r k,u w,u k.r 

tm ((T -T )J In w,i k,u 
(Tw,u - Tk ,i ) 

( 4.23) 

De warmtestroom in de warmtewisselaar kan ook worden beschreven aan de hand van de 
temperatuur afname van een medium: 

q -m ·c ·(T -T ) - w p ,w w. i w.o ( 4.24) 
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of 

q = ,r,k · c p.k · (Tk,i - Tk ,o ) ( 4.25) 

Met deze formules, de ontwerptemperaturen (ingaande en uitgaande temperaturen) en de 
ontwerp volumestromen kunnen de karakteristieke eigenschappen van de warmtewisselaar 
worden vastgesteld . Deze karakteristieke eigenschappen zijn het warmtewisselende opper
vlak (A) en de warmte overdrachtscoëfficiënt (U). Deze zijn niet apart te berekenen maar 
wel is de term UA te berekenen, wat voldoende is voor de rest van de simulatie. 

De warmteoverdracht wordt bepaald aan de hand van de effectiviteit van de warmtewisselaar. 
Om de effectiviteit te kunnen definiëren wordt allereerst de maximale warmteoverdracht bere
kend. De maximale warmteoverdracht wordt bereikt wanneer het medium met de kleinste 

warmtecapaciteitsstroom (m · c,) . uiteindelijk de ingangstemperatuur bereikt van het andere 
I mm 

medium: 

De effectiviteit kan worden gedefinieerd als: 

qmox 
dus 

q = e · ( m · c p t .. · ( 7;, .i - Tu ) 

Hierin is : 
E effectiviteit van een warmtewisselaar [-] 

( 4.26) 

( 4.27) 

Om de effectiviteit te kunnen bepalen is de dimensieloze parameter number of transfer units 
( NTU ) gedefinieerd. NTU is een wijd gebruikte parameter voor warmtewisselaar analyse 
en is gedefinieerd als [11]: 

NTU= UA 
(m·c ) 

P min 

( 4.28) 

Met deze aannames kan voor verschillende soorten warmtewisselaars de relatie tussen de 
effectiviteit en de NTU worden bepaald. Voor een concentrische tegenstroom warmtewisse
laar is deze relatie gedefinieerd als [11]: 

1-exp [ -NTU ·(1-C, )] 
t' = ----=-:=--------'=--=-

1-C, ·exp [ -NTU ·(1-C, )] 
voor ( 4.29) 

E= 
l+NTU 

NTU 
voor (c =I) ( 4.30) 

Hierin is 

( 4.31) 
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l_ 
Nu de efficiëntie bekend is, is een ana
logon op gesteld met alle warmtestro
men in de warmtewisselaar. Met behulp 
van dit analogon kunnen differentiaal
vergelijkingen worden bepaald voor de 
warmtewisselaar. Hoewel de uitgaande 
temperaturen ook direct kunnen wordt 
bepaald aan de hand van de relaties 
hierboven is er toch gekozen voor het 
berekenen aan de hand van differenti
aalvergelijkingen. Dit omdat in deze 
vorm ook de thermische capaciteit (en 
dus traagheid) van de warmtewisselaar 
wordt mee genomen. 

---m,, c",,, T ~' m,, c",,, T,.---f
Cwwk 

• 

---~ .... ··+"" ......... ----. 
TCww,w 

Figuur 4-12: Een analogon van een warmtewisselaar 

Aan de hand van dit analogon zijn de volgende differentiaalvergelijkingen bepaald: 

d~\',0 . ( ) 
c"'"'·"' dt = m .. 'c p.w . ~.·.i - T, ... u - q 

dT.,,o . . 
C - = m · c · (T - T ) - E · (m · c ) · (T . - T. . ) 

1\'W,W dt ~\ p.W \1',1 \\',11 p min W,l k,i 
( 4.32) 

d~ ,0 • ( ) ( • ) ( ) C --=m · · T - + · m· · -
1<'11" k k CP k k i Tk u E CP . ~I' i ~ i 

' ~ ' ' ' - ' ' 

Met behulp van deze differentiaal vergelijkingen en de ingaande massastromen en tempera
turen kunnen de uitgaande temperaturen van de warmtewisselaar worden bepaald. 

4.2.6 Aquifer 

Hoewel het ook mogelijk is om een model op te zetten van de aquifer met verschillende bron
nen in de grond is er gekozen om dit niet te doen. Dit is gedaan omdat de onderdelen die 
hierboven beschreven zijn samen in een wijksamenstelling al leiden tot zeer lange rekentij
den. Daarom is er gekozen om voor een simpele aanname te doen over de temperaturen 
welke in en uit de aquifer gaan. 

In het principe schema van het wijksysteem in paragraaf 2.3 zijn brontemperaturen van 7 en 
17 oe aangehouden. Dit zijn gemiddelde temperaturen die in de bronnen hebben. Deze bron
nen staan namelijk in open verbinding met de grond en ook met grondwaterstromingen. Hier
door kunnen de temperaturen afnemen (koude bron warmt enigszins op en de warme bron 
koelt enigszins af). Daarnaast neemt de temperatuur gedurende een seizoen af in tempera
tuur omdat er water wordt entrokken aan de bronnen waarvoor omliggend grondwater bij
mengt. 
In de praktijk blijkt de temperatuurafname ongeveer 2 oe te zijn waardoor de temperaturen 
die entrokken worden uit de bron respectievelijk 9 en 15 oe zijn [4]. Deze temperaturen wor
den ook gebruikt als toevoertemperaturen van respectievelijk de warmtewisselaar en de 
warmtepompen terwijl de retourtemperaturen worden geregeld op 7 en 17 °e. 

4.3 Regeling onderdelen 
In de voorgaande paragraaf is de modellering van de verschillende onderdelen beschreven. 
Een aantal van deze onderdelen functioneren niet zonder een degelijke regeling van de on
derdelen. Daarnaast is voor een reële simulatie het noodzakelijk dat de onderdelen zo opti
maal mogelijk geregeld zijn. In deze paragraaf wordt de regeling van 4 installatie onderdelen 
beschreven. 

4.3.1 Regeling vloerverwarming 

De regeling van de vloerverwarming/koeling gebeurt via een simpele proportionele regeling. 
Hiervoor is gekozen omdat een uitgebreidere regeling meestal niet wordt toegepast [21] en 
omdat deze vaak erg ingewikkeld wordt (terwiJl de nadruk van het onderzoek hier niet ligt). 
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In Figuur 4-13 is een principeschema te zien van de regeling. In de geconditioneerde ruimtes 
(begane grond en 1 e verdieping) wordt aan de hand van de gewenste en werkelijke binnen
temperatuur bepaald of er verwarmd of gekoeld moet worden (er wordt vanuit gegaan dat er 
binnen de woning altijd alleen maar een koude of warmtevraag bestaat). Daarnaast wordt per 
ruimte, aan de hand van het temperatuursverschil tussen de gewenste en werkelijke tempera-
tuur, de massastroom aangestuurd om zo de ruimte temperatuur te len. 
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Figuur 4-13: principeschema van de regeling van het vloerverwarmingssysteem 

Door de simpele regeling en de thermische traagheid van de vloer zal de binnentemperatuur 
in de ruimte niet constant worden. Doordat de regeling bij (bijvoorbeeld) een te lage binnen
temperatuur een warm waterstroom door de vloer laat lopen zal deze opwarmen en energie 
gaan afgeven aan de ruimte. Door de simpele proportionele regeling zal dit pas stoppen wan
neer de gewenste ruimtetemperatuur bereikt is. Maar door de grote massa van de vloer en de 
hogere temperatuur hiervan (ten opzichte van de ruimtetemperatuur) blijft deze warmte afge
ven aan de ruimte totdat deze is afgekoeld tot de ruimtetemperatuur. Hierdoor zal de ruimte
temperatuur tijdelijk hoger worden als de gewenste temperatuur. Dit gebeurt ook omgekeerd 
als de ruimtetemperatuur weer daalt tot onder de gewenste temperatuur: doordat de massa 
van de vloer eerst moet worden opgewarmd zal het eerst enige tijd duren voordat de ruimte 
temperatuur gaat stijgen. Dit effect wordt bouwkundig zoveel mogelijk bestreden door onder 
de afwerkvloer isolatie aan te brengen waardoor het deel van de vloerconstructie dat opwarmt 
een stuk kleiner wordt. 

4.3.2 Regeling warmtewisselaar 

Een eigenschap van het collectieve energiesysteem is een constante toevoer temperatuur (of 
een toevoertemperatuur op basis van een stooklijn). Hierdoor wordt een warmtewisselaar 
voornamelijk geregeld op de aanvoertemperatuur voor het collectieve energiesysteem. Daar
naast wordt, voor het behouden van een goede brontemperatuur, er ook geregeld op de re
tourtemperatuur naar de bron. 

Zoals in Figuur 4-14 is te zien wordt de volumestroom van de toevoer geregeld aan de hand 
van de retourtemperaturen van beide zijden. De volumestroom aan de andere zijde van de 
warmtewisselaar wordt bepaald door de vraag van de wijk. De regeling werkt primair op de 
retourtemperatuur van het medium dat naar de woningen gaat omdat bij een goed werkende 
(en ontworpen) installatie de retourtemperatuur van het medium naar de bron binnen de ge-
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stelde grenzen valt. Als dit niet het geval is regelt de regeling secundair bij op de retourtem
peratuur van de mediumstroom naar de bron. 

1 --- ~ Pregelaar ~----------- ~-- ~ T 9ewenst 

Tgewenst 

I 
I 
I 
I 

~-- -r-- _J 
I 
I 

0 
Figuur 4-14: principe schema van de regeling van een warmtewisselaar 

4.3.3 Regeling warmtepomp 
De regeling van de warmtepomp moet aan de gelijke eisen voldoen als de regeling van de 
warmtewisselaar: de aanvoertemperatuur van het medium dat naar de woningen gaat en de 
retourtemperatuur naar de bron moeten beide een gewenste waarde hebben. Bij een warm
tepomp wordt er naast de volumestroom vanuit de bron ook het vermogen van de warmte
pomp geregeld (Figuur 4-15). 

Het vermogen van de warmtepomp wordt geregeld aan de hand van een gewenste en werke
lijke temperatuur van het medium dat naar woningen gaat. Door meer vermogen toe te voe
ren zal het afgegeven vermogen stijgen maar ook het entrokken vermogen aan de andere 
zijde. Om een stabiele bron temperatuur te garanderen wordt daarom de massastroom van 
het medium van en naar de bron geregeld op de retourtemperatuur en de gewenste waarde 
hiervan. 
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Figuur 4-15: principe schema van de regeling van een warmtepomp 

In tegenstelling tot de regeling van de hierboven beschreven regelaars wordt hier geen feed
back regelaar toegepast maar een feedforward. Er wordt dus niet geregeld door uit te gaan 
van een 'black box'. Doordat de eigenschappen van het systeem en de invloed op elkaar be
kend zijn kan er meteen de juiste instelling worden aangenomen. Het opzetten van een feed
forward regelaar kost meer moeite dan een feedback regelaar maar omdat in deze situatie 
twee variabelen worden geregeld welke invloed! hebben op elkaar leverde een feedback rege
laar geen snelle en betrouwbare regeling op. 

4.3.4 Regeling buffer en warmtepomp 
Naast de regeling van de mediumtemperaturen komend uit de warmtepomp, moeten deze 
massastromen van en naar de warmtepomp en de buffer ook worden geregeld. Hoewel de 
warmtestromen van en naar de wijk worden bepaald door de vraag van de wlijk, moet de 
warmtepomp wel optimaal worden belast om een zo een hoog mogelijk rendement te beha
len. Daarom is een regelstrategie voor het laden en ontladen van de buffer en het optimaal 
gebruik van de warmtepomp ontworpen. Deze is weergegeven in onderstaand keuzeschema. 
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Figuur 4·16: Het keuzeschema voor de regeling van de warmtepomp en het laden en ontladen van de buffer 

In dit keuze schema zijn 5 systeemstaten weergegeven: 
- warmtepomp uit, ontladen buffer- bij een zeer lage warmtevraag, en een opgeladen buffer 

is het niet erg efficiënt om de warmtepomp te gebruiken. Dus wordt de buffer ontladen . 
warmtepomp aan, opladen buffer met overig vermogen - omdat de buffer geen oneindige 
capaciteit heeft zal deze ook leeg raken. Wanneer dit het geval is en de vraag kleiner is 
dan het vermogen van de warmtepomp, wordt met de warmtepomp de vraag geleverd ter
wijl het overige vermogen wordt gebruikt om de buffer op te laden . Om onnodig vele scha
kelingen van de warmtepomp te voorkomen wordt de buffer tot 3 °C boven de gewenste 
temperatuur opgeladen en wordt de warmtepomp aangezet voor een minimale periode 
van 10 minuten. 
warmtepomp aan, buffer leeg- wanneer de buffer niet is opgeladen en de warmtevraag 
groter of gelijk is aan het vermogen van de warmtepomp moet de warmtepomp al het 
vermogen leveren . Wanneer dit het geval is zal de minimale toevoer temperatuur niet 
worden gehaald. Een juiste dimensionering van de buffer moet deze situatie zien te voor
komen 

- warmtepomp aan, ontladen buffer- wanneer de warmtevraag groter is dan dat het ver
mogen dat de warmtepomp kan leveren en de buffer is opgeladen, wordt de buffer ontla
den om zo te kunnen voldoen aan de hoge warmtevraag. Is de buffer niet opgeladen valt 
deze onder de vorige systeemstaat 

Met behulp van dit regelschema is de gehele regeling van het collectief wijksysteem beschre
ven . 

4.4 Koppeling in Simulink 
Hoewel de beschrijving van de onderlinge modellen gebeurd is in de voorgaande paragrafen 
is de uiteindelijke koppeling van deze onderdelen nog niet beschreven. In paragraaf 4.1 zijn 
alle in- en outputs van de verschillende onderdelen weergegeven maar de koppeling om tot 
het gewenste wijksysteem te komen zijn nog niet beschreven. 

Wanneer wordt gekeken naar het principe schema van het energiesysteem (Figuur 2-19) lijkt 
het energiesysteem één geheel. Toch is er een duidelijke scheiding in het model wanneer het 
wordt geprogrammeerd in Matlab Simulink. Dit is te wijten aan het feit dat de warmte en kou
devraag wordt gegeneerd aan de hand van een gebouwmodel terwijl de warm tapwatervraag 
wordt gegenereerd aan de hand van een kansmodeL Hierdoor is het model, onderhuids, op
gedeeld in een onderdeel voor warmte en koude vraag en voor de warm tapwatervraag. 

In Figuur 4-17 is de onderlinge koppeling van de verschillende onderdelen voor de warm en 
gekoeld watervraag te zien. Bovenin is het bekende woningblok model te zien waar de ener· 
gievraag wordt bepaald. Deze vraag kan bestaan uit gekoeld water (linkerzijde) of warm wa
ter (rechterzijde) . Te zien is dat deze vraag wordt geleverd door een massastroom en een 
temperatuur en tegelijkertijd gaat de restenergie ook retour via een (gelijke) massastroom en 
een temperatuur. 
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Deze massastromen en temperaturen komen uit, en gaan in het distributiemodel waar het 
energieverlies, en dus temperatuurafname, wordt bepaald aan de hand van de massastroom 
en ingaande temperatuur. 
Als laatste is dan onderin in het figuur de opwekking te zien. Dit is waar de warme en de kou
destroom weer samenkomen omdat ze beide worden opgewekt met de aquifer als bron. De 
koude wordt opgewekt met een warmtewisselaar waarbij het gelijknamige model de retour
energie uit het distributiemodel en de energiestroom uit de aquifer als input heeft. Uit het mo
del komt de gekoelde waterstroom met een massastroom en temperatuur welke terug het 
distributiemodel in gaat om naar de woningen te gaan. De andere output is de retourtempera
tuur en massastroom die teruggaat naar het aquifer model om daar opgeslagen te worden in 
de andere bron. 
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Figuur 4-17: de koppelingen van de verschillende onderdelen 1n het WIJkmodel voor verwarm1ng en koeling 

Het warm water is op vrijwel gelijke aangesloten op de rest van het model. Hier zit allen op de 
plaats van een warmtewisselaar een warmtepomp. En omdat dit een warmtepomp betreft is 
er een output meer: het benodigde compressorvermogen. Daarnaast is er nog een buffer 
aangesloten op de warmtepomp om gedurende piekvraag extra vermogen te kunnen leveren. 
Deze heeft ook een in- en output bestaande uit een massastroom een temperatuur waardoor 
deze op gelijke manier als het distributiemodel kan worden gekoppeld. De regeling van de 
massastromen gebeurt zoals is weergegeven in Figuur 4-16. 
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In Figuur 4-18 is de opbouw van de verschillende modelonderdelen voor de warm tapwater 
opwekking. Hierin is te zien dat de modelopbouw vrijwel gelijk is aan het warm water deel van 
het bovenstaande figuur. Het verschil is de modellering van de energievraag: dit wordt nu niet 
meer gevormd door een woningmodel in HAMBASE maar door een kansmodeL De warm 
tapwatervraag komt binnen via een massastroom en een temperatuur. De recirculatie wordt 
ook gevormd door een massastroom en een temperatuur. Hierdoor kan het warm tapwater
model verder worden gekoppeld aan een gelijke model opbouw voor het warm water. 
Een tweede verschil is, is het feit dat het warm tapwatersysteem geen gesloten systeem is. Er 
vinden namelijk afnames plaats in de woningen. Om warm tapwater te kunnen leveren wordt 
er extra leidingwater toegevoegd bij de warmtepomp. Dit is terug te zien in de modelopbouw 
omdat er een extra input is bij de warmtepomp. Dit is alleen de leidingwater temperatuur 
(massastroom is niet van belang omdat er vanuit wordt gegaan dat de gewenste massa
stroom gewoon kan worden geleverd). 
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Figuur 4-18: de koppelingen van de verschillende onderdelen in het wijkmodel voor warm tapwater 

In het uiteindelijke model, in Simulink, is de vraag (het woningblokmodel en het distributiemo
del voor zowel warm/gekoeld water en warm tapwater) in een apart blok is gezet om eenvou
dig verschillende installaties te kunnen koppelen (Figuur 4-19). In dit onderzoek worden hier, 
de hierboven beschreven modellen aan gekoppeld. Door deze opzet biedt dit blok voor even
tuele andere onderzoeken aan wijksystemen de mogelijkheid om eenvoudig andere installa
ties te onderzoeken. 
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Figuur 4-19: de weergave van het wijkmodel in Simulink met daarin de woningblok modellen en de distributiemodel
len en de mogelijke invoerparameters 
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5 Resultaten simulaties 

Met de beschreven modellen zijn verschillende simulaties uitgevoerd om antwoord te kunnen 
geven op de verschillende onderzoeksvragen. 

5.1 Energievraag woningen en wijk 
Allereerst is er gekeken naar de energievraag van de woningen. Omdat HAMBASE op zich
zelf al is gevalideerd (43) zijn de resultaten uit het HAMBASE model betrouwbaar genoeg, 
maar omdat deze is uitgebreid met een vloerverwarmingsmodel worden de resultaten met 
elkaar vergeleken. 

5.1.1 Vergelijking gevraagde vermogens voor verwarming en koeling 

Om een uitspraak te kunnen doen over de werking en regeling van het vloerverwarmingsmo
del zijn de gevraagde vermogens uit een HAMBASE simulatie vergeleken met de gevraagde 
vermogens uit het vloerverwarmingsmodel. 
Deze vergelijkingen zijn gedaan voor een tussenwoning met de achtergevel op het westen en 
het gebruikersprofiel 1 (2 personen fulltime). 

In Figuur 5-1 is zijn de gevraagde vermogens van de verschillende woningen en berekenin
gen weergegeven gedurende een warme periode. Te zien is dat de vermogens van het vloer
verwarmingsmodel vrijwel hetzel,fde patroon volgen als de vermogens van het HAMBASE 
model tot een vermogen van ongeveer 3000 Watt. Dit is te wijten aan het maximale vermo
gen waarmee via vloerkoeling kan worden gekoeld; 30-35 W/m2

• Om ervoor te zorgen dat de 
retour temperaturen niet te laag worden is er een maximaal debiet van het medium ingesteld. 
Dat er vanaf de 3000 Watt een maximale massastroom wordt bereikt is te zien in Figuur 5-2. 

Vergelijking tussen gevraagde vermogens uit HAMBASE en h.et vloerverwarmingsmodel gedurende een warme periode 
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Figuur 5-1: Een vergelijking tussen de gevraagde vermogens komend uit de verschillende modellen gedurende een 
warme periode. Te zien is dat uit het vloerverwarmingsmodel een lagere koudevraag komt dan uit het HAMBASE 

model. Dit komt door het beperkte koelvermogen dat kan worden afgegeven met vloerkoeling. 
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Dat een begrenzing van de mediumstroom noodzakelijk is, is te zien in Figuur 5-2 en Figuur 
5-3. Op momenten dat de mediumstroom groot wordt, daalt de retourtemperatuur van de 
vloerverwarming sterk. Omdat er met vloerverwarming niet meer vermogen kan worden ont
trokken aan de woning, zou het verder verhogen van de massastroom alleen maar een ver
dere daling van de retourtemperatuur tot gevolg hebben. 
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Figuur 5-2: De ingaande massastromen komende uit het vloerverwarmingsmodel gedurende een warme periode 
waarin de begrenzing van de massastroom zichtbaar is. 

Medium temperatuur van de vloerverwarming voor veschillende woningen gedurende een warme periode 
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Figuur 5-3: De mediumtemperaturen van de vloerverwarming gedurende een warme periode waarin te zien is dat bij 
een grote massastroom de retour temperatuur sterk stijgt. 
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De beperking van het maximale koelvermogen van een vloerverwarmingssysteem heeft ook 
tot gevolg dat in de warme periodes de binnentemperatuur hoger oploopt dan gewenst is. Dit 
is te zien in Figuur 5-4 waarin de binnentemperaturen vanuit HAMBASE (met koeling), HAM
BASE zonder koeling en het vloerverwarmingsmodel (met vloerkoeling) staan weergegeven. 
Te zien is dat vloerverwarming zeker een verbetering oplevert ten opzichte van een systeem 
zonder koeling (van T max > 35 oe naar T max < 29 °e). 
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Figuur 5-4: de binnentemperaturen in een tussenwoning uit verschillende modellen voor een warme periode. Te zien 
is dat met vloerverwarming niet de gewenste situatie wordt bereikt maar dat er wel een sterke verbetering wordt be

reikt ten opzichte van een situatie zonder koeling. 

Naast de vergelijking van de vermogens gedurende een warme periode zijn de vermogens 
ook vergeleken voor een koude periode (Figuur 5-5). In Figuur 5-5 is te zien dat de gevraag
de vermogens uit beide simulaties vrijwel gelijk zijn. Toch ligt de vraag uit het vloerverwar
mingsmodel constant hoger dan de vraag uit het HAMBASE model. Dit is te wijten aan de 
warmteverliezen van de vloerverwarming naar de grond, maar ook aan de traagheid van het 
systeem. Door de traagheid van het systeem duurt het langer voordat de binnentemperatuur 
zal stijgen waardoor er meer warm water in de vloer wordt gepompt. Dit is te zien als een gro
ter vermogen in onderstaand figuur. 
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Vergelijking tussen gevraagde vermogens uit HAMBASE en het vloerverwarmingsmodel gedurende een koude periode 
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Figuur 5·5: Een vergelijking tussen de gevraagde vermogens komend uit de verschillende modellen gedurende een 
koude periode waarin te zien is dat de warmtevraag met vloerverwarming vaak iets hoger ligt. 

Omdat het maximale vermogen dat per vierkante meter kan worden afgegeven voor vloer
verwarming een stuk groter is (tot 100 W/m2

) als met vloerkoeling wordt dit maximum ook 
nooit bereikt. Doordat het maximale vermogen nooit nodig is, wordt er ook nooit met de 
maximale massastroom verwarmd. Uit Figuur 5·6 blijkt dat de mediumtemperaturen tijdens de 
koude periode niet boven de 26 °C komen. Hoewel dit iets hoger is dan de ontwerptempera
tuur (25 °C) kan worden gesteld dat de vloerverwarming hiermee goed geregeld is. 

Medium temperatuur van de vloerverwarming voor verschillende woningen gedurende een koude periode 
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Figuur 5-6: De mediumtemperaturen van de vloerverwarming gedurende een koude periode. De medium tempera
tuur komt vrijwel nooit boven de temperatuur van 26 °C; zelfs niet gedurende piek belasting. 
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Vergelijking tussen de binnentemperaturen uit de verschillende modellen 
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Figuur 5-7: de binnentemperaturen in een tussenwoning uit verschillende modellen voor een koude periode. Hieruit 
komt de traagheid van het vloerverwarmingssysteem duidelijk naar voren: de temperatuur daalt minder snel maar 

stijgt ook minder snel. Hierdoor wordt de gewenste binnentemperatuur vaak te laat bereikt. 

In Figuur 5-7 zijn de binnentemperaturen te zien komend uit de verschillende modellen. Ver
geleken met de uitgangssituatie uit HAMBASE, is een duidelijke demping van het vloerver
warmingsysteem terug te zien in de binnentemperatuur. Deze demping zorgt ook voor een 
probleem. Want hoewel de binnentemperatuur vrijwel altijd boven de 18 °C is, is de binnen
temperatuur niet altijd op tijd op de juiste temperatuur (20 °C} wanneer dit gewenst is. Het 
systeem is te traag om te worden toegepast met nachtverlaging. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat het vloerverwarmingsmodel resultaten geeft waarin de 
karakteristieke eigenschappen van vloerverwarming naar voren komen. Daarmee wordt het 
geschikt geacht om de energievraag van een woning met vloerverwarming te bepalen. 
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat vloerkoeling zorgt voor een comfort verbetering in 
een woning maar dat vloerkoeling een te klein vermogen heeft om het gewenste binnenkli
maat te realiseren. Verder zorgt de traagheid van het systeem ervoor dat het niet interessant 
is om het toe te passen met nachtverlaging. Alleen wanneer er eventueel aanvullende, snel 
reagerende, systemen worden geïnstalleerd kan dit wel. 

5.1.2 Warmte en koudevraag van een woning gedurende een jaar 

Het gevraagde vermogen van de woning dat uit de verschillende modellen komt is al vergele
ken over een korte periode. Aanvullend is er gekeken naar de uitkomsten van de verschillen
de modellen over een jaar gezien. De berekende energievraag van een woning komend uit 
de verschillende modellen zijn weergegeven in Tabel 5-1 en Figuur 5-8. 

Tabel 5·1: de berekende karakteristieke eigenschappen van de energievraag uit de verschillende modellen 

Hoekwoning 1 Tussenwoning Hoekwoning 2 

HAMBASE 
Vloervw 

HAMBASE 
Vloervw 

HAMBASE 
Vloervw 

model model model 
Pvwmax [WJ 2251 3385 1809 2771 2237 3377 
Pkmax [WJ 5181 4054 5207 4064 5328 4045 
Evw [GJ] 1,15 1,52 0,63 0,65 0,99 1,17 
Ek [GJ] 1,05 0,81 1,1 3 0,88 1,18 0,92 
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Figuur 5-8: de berekende belastingduurkrommes komend uit de verschillende modellen. Opvallend is de toename 
van het aantal uren verwarming terwijl het aantal uren koeling juist afneemt. 

Een groot deel van de bevindingen gedaan in de vergelijking van de uitkomsten uit de ver
schillende modellen kunnen worden bevestigd met de resultaten over een jaar. Zo is duidelijk 
te zien dat het maximale koelvermogen uit het vloerverwarmingsmodel lager ligt als het 
maximale koelvermogen uit het HAMBASE model. Ook komt duidelijk naar voren dat het 
maximale verwarmingsvermogen uit het vloerverwarmingsmodel hoger is als het verwar
mingsvermogen uit het HAMBASE model. Nieuw naar voren komt de afname van het aantal 
uren koeling en juist de toename van het aantal uren verwarming in de hoekwoningen. 
De afname van het aantal uren koeling kan te wijten zijn aan de traagheid van de vloerver
warming. Doordat middels een relatief zware vloerconstructie gekoeld wordt blijft deze con
structie vaak lang koud. Wanneer de temperatuur in de ruimte dan stijgt, zal deze grote capa
citeit ervoor zorgen dat de temperatuurstoaname wordt opgenomen door de relatief koude 
constructie. Hierdoor zal bij een kleine temperatuurstoename nog geen koeling benodigd zijn 
terwijl dit in het HAMBASE model wel het geval is . 
Deze traagheid van de constructie zou logischerwijs ook een afname van het aantal' verwar
mingsuren veroorzaken. Toch spreken de berekeningsresultaten dit tegen. Dit kan te wijten 
zijn aan de koude grond waar de begane grond vloer op ligt en aan het feit dat het meeste 
verwarmingsvermogen nodig is om de ruimte op te warmen na een periode van afwezigheid. 
De koude grond zorgt ervoor dat de constructie sneller afkoelt waardoor het dempende effect 
van de vloer steeds minder wordt (in tegenstelling tot in de zomer wanneer de koude grond er 
juist voor zorgt dat de vloer kouder blijft). 
Daarnaast is te zien in Figuur 5-5 dat de meeste warmte gevraagd wordt na een periode van 
afwezigheid en dus geen temperatuurseis. Doordat de binnentemperatuur dan vaak lager ligt 
dan de gewenste temperatuur, en de vloer dan ook is afgekoeld, wordt er warm water de 
vloer in gepompt om de ruimte op te warmen. Maar door de grote massa van de vloer duurt 
het lang voordat de ruimte daadwerkelijk opwarmt. Hierdoor moet er vaak langer worden ver
warmd en een groter vermogen wordt gebruikt. Dit verklaart ook het feit dat er in de belas
tingduurkrommes voor verwarmen vrijwel geen kleine vermogens staan. Dat deze situatie 
zich vaak voordoet is te zien in Figuur 5-9, hierin is te zien dat gedurende de verwarmingspe
riode de binnentemperatuur vaak zakt onder de 20 °C. 
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Dat het aantal uren verwarmen alleen toeneemt bij de hoekwoningen is te verklaren doordat 
een tussenwoning minder snel afkoelt. Deze woning heeft geen zijwand aan buiten grenzen 
waardoor de transmissieverliezen dus ook minder groot zijn. 
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Figuur 5-9: de binnentemperaturen in een tussenwoning over een jaar (startend in mei). Hierin is te zien dat de bin
nentemperatuur gedurende nachtverlaging vrijwel nooit onder de 19 °C duikt. 

Uit Figuur 5-9 is kan worden geconcludeerd dat, mits de gebruiker dit accepteert, een nacht
verlaging mogelijk kan zijn. Omdat de binnentemperatuur nooit echt veel lager komt dan 19 
°C kan het binnenklimaat namelijk nog als acceptabel worden ervaren. 
Aan de andere kant is het uit het oogpunt van de installatietechnisch ontwerper niet gewenst 
dat gebruikers nachtverlaging toepassen. Zoals in hoofdstuk 3 wordt aangegeven daalt het 
piekvermogen wanneer er constant verwarmd I gekoeld wordt, en neemt het totale verbruik 
toe. Hierdoor zou het distributienet en de opwekking een stuk kleiner kunnen worden ontwor
pen wat een resulteert in een flinke kostenbesparing. Maar omdat dit een heel nieuw onder
zoek is, met betrekking tot gebruikersgedrag en in hoeverre dit is in te perken, worden de ge
bruikersprofielen in dit onderzoek behouden om de uitersten van de verschillende gebruikers
profielen te bepalen. Hiermee kan een bandbreedte worden gedefinieerd waarbinnen ergens 
de werkelijke waarde zal liggen. 

5.1.3 Warm tapwatervraag 
Naast de modellering van de warme en koudevraag die ontstaat door de behoefte om de 
temperatuur in de woning binnen bepaalde grenzen te houden is er een warmtevraag die ont
staat door warm tapwatervraag. Zoals omschreven is in § 4.2.1 wordt er in principe iedere 
berekening een ander patroon gegenereerd omdat deze op basis van kansen wordt bere
kend. Daarom zijn de hieronder gepresenteerde resultaten niet direct reproduceerbaar. Wel 
zouden de resultaten op lange termijn vergelijkbaar moeten zijn. 
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Figuur 5-10: een voorbeeld van een tappatroon gedurende een werkdag voor een onderbroken profiel. De verschil
lende warm tapwaterafnames zijn verdeeld via het beschreven kanspatroon. 

In Figuur 5-10 wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijk tappatroon voor een ononder
broken profiel gedurende een werkdag weergegeven. Deze is opgesplitst in de verschillende 
type warm tapwaterafnames. De resultaten zijn zoals verwacht waardoor er kan worden ge
steld dat er met de gekozen tappatroon generatie het gewenste 1resultaat wordt bereikt. 
Hetzelfde kan worden gezegd over het tappatroon dat wordt weergegeven in Figuur 5-11. 
Hierin is een weekenddag te zien waarop er zelfs een bad wordt gevuld met water en waarop 
vaker wordt gedoucht als gedurende een werkdag. Een punt van kritiek is het tijdstip waarop 
de warm tapwaterafnames beginnen. Deze beginnen namelijk erg vroeg in de morgen. 

In Figuur 5-12 is een voorbeeld te zien van een mogelijk tappatroon gedurende een week 
voor een ononderbroken profiel. Hierin is te zien dat de gestelde warm tapwaterafnames in de 
uitgangspunten (Tabel 4-3), gemiddeld gezien worden behaald maar dat er toch enige vorm 
van variatie is door de benadering door middel van kansen. Zo is te zien dat op sommige da
gen niet wordt gedoucht en dat op andere dagen juist meer dan gemiddeld wordt gedoucht. 
Dit is juist de reden dat er gekozen is voor de benadering met kansen omdat er in de werke
lijkheid vaak ook zo een variatie voorkomt. 
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Figuur 5·11: voorbeeld van een tappatroon gedurende een weekenddag voor een onderbroken profiel. Te zien is dat 
er meer wordt gedoucht in vergelijking met een werkdag en dat er een bad wordt genomen. 

Een voorbeeld van een lappatroon gedurende een week voor een ononderbroken profiel 
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Figuur 5-12: voorbeeld van een tappatroon gedurende een week voor een ononderbroken profiel. Er zijn duidelijke 
dagelijkse periodes waar te nemen terwijl er ook een gewenste willekeurige verdeling herkenbaar is. 
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Door de sommatie van de verschillende types warm tapwaterafname patronen kan een totaal 
warm tapwaterafname patroon per woning worden bepaald. Dit resulteert in het warm tapwa
ter patroon weergegeven in Figuur 5-13. Hierin is een tappatroon voor een onderbroken en 
een ononderbroken profiel te zien. Het verschil tussen deze twee patronen is duidelijk zicht
baar: tussen 8:00 en 17:00 zijn er geen warm tapwaterafnames voor het onderbroken profiel 
(uitgezonderd van 1 ). Hiermee kan worden geconcludeerd dat met het aanpassen van de 
kansfunctie P(dag) voor de kleine en medium warm tapwaterafnames het gewenste effect. 
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Figuur 5-13: een voorbeeld van tweetal totaal tappatronen voor verschillende afname profielen. Er is een duidelijk 
verschil herkenbaar tussen de profielen en ook het gewenste verschil in de tijdstip van de afnames is herkenbaar. 

Een berekening van de warm tapwatervraag voor een woonwijk van 100 woningen over een 
jaar resulteert in de karakteristieke eigenschappen in weergegeven in Tabel 5-2 en de belas
tingduurkromme weergegeven in Figuur 5-14. In Figuur 5-14 is op de y-as de totale centrale 
warm tapwatervraag in Us uitgezet per uur gedurende een jaar. Er zijn belastingduurkrom
mes weergegeven voor het ononderbroken en onderbroken profiel inclusief recirculatie. 
De aanwezigheid van de recirculatie komt duidelijk naar voren uit de belastingduurkrommes 
omdat deze nooit naar nul gaan . Ze hebben een minimale waarde van 0,125 Us wat de mi
nimale massastroom is die benodigd is om de temperatuur in de toevoer van de transportlei
dingen boven de 60 °C te houden om legionella geen kans te geven. 
Daarnaast is te zien dat de maximale warm tapwatervraag onder de 1 ,8 Us blijft. Uitgaande 
van een maximum afname 0,2 Us per woning (vullen van een bad) en de q~n-methode (for
mule 3.6), zou een piekverbruik van 2 Us te verwachten zijn . Uit de berekening komt dus een 
piekverbruik naar voren dat 10% lager ligt als de geldende rekenregels voor dimensienering 
van warm tapwaternet De afwijking van 10% ten opzichte van de qvn-methode wordt als po
sitief ervaren vanwege recente publicaties waarin de q~n-methode wordt bekritiseerd. Uit de
ze publicaties komt naar voren dat de q~n-methode een hoger piekverbruik voorspelt dan in 
werkelijkheid [32] 

Tabel 5-2: karakteristieke eigenschappen van twee verschillende warm tapwaterprofielen gedurende een jaar 

Profiel 
E totaal E recirculatie Aandeel re- Verbruik Piekvraag 

[GJ] [GJ] circulatie llil [Uwoning/dag] [Us] 
Ononderbroken 1444 97 6,7 160 1,79 

Onderbroken 1282 103 8,0 140 1,65 
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De berekende belastingduurkrommes van warm tapwatervraag voor verschillende profielen 
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Figuur 5-14: een berekende belastingduurkrommes voor de verschillende profielen inclusief recirculatie. Hierin is de 
minimale warm tapwatervraag voor recirculatie herkenbaar en de maximale warm tapwatervraag van 1,8 Lis 

Uit de belastingduurkrommes blijkt dat er meer dan respectievelijk 2300 en 3000 uur een 
vraag bestaat die even groot is als de minimale massastroom. Dit betekent dat er op deze 
momenten geen warm tapwatervraag is in de woningen zelf maar dat er alleen warm tapwa
ter wordt gerecirculeerd om de toevoer temperatuur op 60 oe te houden. Voor het ononder
broken profiel betekent dit dat er ongeveer 6 uur per dag geen warm tapwaterafnames zijn 
terwijl dit voor het onderbroken profiel ongeveer 8 uur per dag is. Omdat er een groot deel 
van de dag wordt gerecirculeerd, bestaat de verwachting dat een groot deel van de energie 
verloren gaat. Toch blijkt uit de resultaten (Tabel 5-2) dat de verliezen door recirculatie tussen 
de 6,7 en 8% liggen. Dat deze verliezen niet extreem hoog zijn komt door de goede isolatie 
van de transportleidingen (Appendix D) waardoor de minimale massastroom erg laag kan 
blijven en de relatief hoge temperatuur van het retour water (in tegenstelil ing tot het koude 
leidingwater dat moet worden opgewarmd in het geval van een warm tapwaterafname). 

Naast de verliezen door recirculatie zijn de warmteverliezen in de transportleidingen ook van 
groot belang. Deze zijn zeer moeilijk in te schatten omdat het temperatuurverlies in de trans
portleidingen sterk afhankelijk zijn van de massastromen die hier doorheen lopen. Gemiddeld 
gezien is de warm tapwater temperatuur die de woningen bereikt ongeveer 62,5 °e . Hierdoor 
is het warmteverlies ,jn de transportleidingen ongeveer: 

E . = m · c · !J.T warm1everlH'.\· p 

E wamueverlin = ( 160 ·100 · 365) · 4200 · 2, 5 = 61, 3 GJ 

E warmteverlic< = (140 ·1 00 · 365) · 4200 · 2, 5 = 53, 7 GJ 
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Dit komt overeen met een warmteverlies van ongeveer 4,2 % (gelijk voor beide profielen) 
naast de warmteverliezen door recirculatie. De totale verliezen van het warm tapwater distri
butie systeem komen dus op: 

11 ,0 % voor het ononderbroken profiel 
12,2% voor het onderbroken profiel 

5.2 Energievraag wijk 
Hoewel de jaarlijkse energievraag voor warm tapwater al in de vorige paragraaf uitvoerig is 
besproken wordt er in deze paragraaf nog verder gekeken naar de energievraag voor het 
verwarmen en koelen van de woningen. Dit is gedaan omdat de invloed van de parameters 
gebruikersprofiel en oriëntatie ook op wijkniveau is onderzocht. Omdat is aangenomen dat 
deze parameters geen invloed hebben op het warm tapwatergebruik wordt het warm tapwa
tergebruik in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten 

Omdat een wijk altijd een samenstelling is van verschillende gebruikersprofielen en oriënta
ties is het moeilijk om te voorspellen wat de exacte energievraag van een wijk is. Maar door 
de extremen te berekenen kan een bandbreedte worden gedefinieerd waarbinnen ergens het 
werkelijke energieverbruik ligt. 

5.2.1 Gebruikersprofiel 

Door verschillende varianten door te rekenen waarbij alle woningen (1 00 met de achtergevel 
op zuid) dezelfde gebruikersprofielen hebben zijn de extremen voor het gebruikersgedrag 
berekend. Hierdoor wordt dus bijvoorbeeld een wijk met alleen maar energiezuinige bewo
ners doorgerekend en een met allemaal energieverslindende bewoners. Omdat in werkelijk
heid de groep wijkbewoners bestaat uit verschillende soorten bewoners met verschillend ge
drag is de verwachting dat de werkelijke waarde ergens tussen deze 2 extremen liggen. 

Tabel 5-3: karakteristieke eigenschappen van de energievraag van een woonwijk met verschillende profielen 

profiel1 profiel2 profiel 3 profiel 4 profiel 5 profiel 6 
Evw [GJ] 278 151 148 160 724 3 
Ek [GJ] 262 326 334 340 292 0 

Pvwmax [kW] 271 254 248 242 246 10 
Pkmax [kW] 335 298 293 295 295 0 

De gebruikte profielen bestaan uit: 
1. 2 personen die fulltime werken 
2. 2 personen die fulltime werken met 2 schoolgaande kinderen 
3. 1 persoon die fulltime en 1 persoon die parttime (in de morgen) werkt met 2 school-

gaande kinderen 
4. 1 persoon die fulltime werkt en 1 persoon die niet werkt met 2 schoolgaande kinderen 
5. 2 personen die gepensioneerd zijn 
6. niemand aanwezig, alleen een vorstbeveiliging als minimum temperatuur 

In Tabel 5-3 zijn de karakteristieke eigenschappen te zien voor de verschillende profielen ter
wijl in Figuur 5-15 de belastingduurkrommes met hun spreiding zijn weergegeven. Uit de re
sultaten komt naar voren dat het profiel 6 niet echt realistisch is om toe te passen in een hele 
wijk omdat er dan vrijwel geen energievraag ontstaat. Daarom is er een realistische en ex
treme spreiding weergegeven in het figuur met de belastingduurkrommes. 

Uit de resultaten komt naar voren dat de spreiding bij warmtevraag voor de profielen 1 Vm 4 
vrij klein is. De grootste spreiding ontstaat door het profiel 5 waarmee een gepensioneerd 
paar wordt gesimuleerd. De hogere warmtevraag van profiel 5 ontstaat voornamelijk doordat 
de gewenste binnentemperatuur 2 °C hoger is dan in profiel 1 Vm 4. De variatie in profiel 1 
Vm 4 zit meer in de aanwezigheid van personen, en dus niet de gewenste binnentempera
tuur, waardoor er een minder sterke variatie aanwezig is. 
Omdat niet iedere persoon een gelijke binnentemperatuur wensen waardoor er in werkelijk
heid een bredere spreiding zal ontstaan. 
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Figuur 5-15: de berekende belastingduurkrommes met de spreiding tussen de verschillende profielen. Hierin zijn 2 
varianten voor de spreiding weergegeven welke beide een groot gebied beslaan. 

Ook voor koeling is er geen sterke spreiding waar te temen tussen profiel 1 t!m 5 (profiel 6 
heeft totaal geen koudevraag). Dit is te wjjten aan het feit dat ieder profiel een gelijke maxi
male gewenste temperatuur heeft terwijl de verschillen tussen de profielen zitten in bezetting. 
Uit de risicoanalyse van hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat zonwering en de gewenste 
temperatuur een sterke invloed hebben op de energievraag van een woning. Omdat de ver
wachting bestaat dat de bewoners zelf zonwering in de huizen installeren, wat nu niet aanwe
zig is om meer koudevraag te genereren, of dat mensen minder wensen te koelen is een 
sterke spreiding te verwachten. Dit is mee genomen door de spreiding voor koeling in Figuur 
5-15 aan te nemen tot de x-as. 

Een reële woonwijk bestaat uiteraard niet uit woningen met exact gelijke bewoners welke 
exact gelijk bewonersgedrag vertonen. Om de invloed van verschillende gebruikersprofielen 
tegelijkertijd op de energievraag te bepalen is er ook een woonwijk doorgerekend met de pro
fielen 1 t!m 5 gelijk verdeeld over de verschillende woningbtokken. De resultaten hiervan zijn 
te zien in Tabel 5-4, waarbij ook de resultaten uit de eerdere berekeningen als vergelijking in 
staan, en en Figuur 5-16. 

Tabel 5-4: de karakteristieke eigenschappen van een gecombineerde wijk vs de extremen Tabel 5-3 

pr-ofiel 1-5 ge- Tabel 5-3 
combineerd gemiddelde maximum minimum 

Evw [GJ] 301 292 724 148 
310 311 340 262 

Pvwmax [kWl 195 252 271 242 
Pkmax [kW] 302 303 335 293 

In Tabel 5-4 is te zien dat de energievraag van de gecombineerde wijk niet sterk afwijk van de 
gemiddelde energievraag die uit Tabel 5-3 naar voren komt. Er is wel een duidelijk verschil 
waar te nemen tussen het piekvermogen dat benodigd is in de gecombineerde wijk ten op
zichte van het gemiddelde van voorgaande berekeningen. Dit is te wijten aan het feit dat door 
de verschillende profielen de piekvragen op verschillende momenten van de dag plaats vin
den en niet meer tegelijkertijd. Dit is niet het geval voor het piekvermogen voor koelen. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de gewenste maximum temperatuur buiten aanwezigheid 
25 oe is in plaats van 24 oe tijdens aanwezigheid. Hierdoor is de koudevraag over een dag 
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vrijwel gelijk ongeacht het profiel, waardoor de pieken nog steeds op gelijke momenten ont
staan. 

De belastingduurkromme van de gecombineerde wijk is in Figuur 5-16 weergegeven samen 
met de eerder bepaalde spreiding van de verschillende profielen. Zoals hierboven weergege
ven ligt de belastingduurkromme gedurende koudevraag constant op het maximale vermogen 
dat wordt weergegeven met de spreiding. Voor verwarmen ligt deze bij de lage vermogens 
ook op het maximum maar verplaatst deze zich naarmate de vermogens toenemen steeds 
verder naar het minimale vermogen van de realistische spreiding en zelfs daaronder. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de piekvraag van de verschillende woningen niet meer samenvalt 
terwijl dit bij een kleine vraag nog wel vaak voorkomt. 
Zowel voor het koelen als het verwarmen is waar te nemen dat bij een gecombineerde wijk 
meer uren wordt verwarmd en gekoeld. Dit wordt veroorzaakt omdat de uren wanneer koeling 
en verwarming is gewenst niet voor alle profielen gelijk vallen waardoor het totaal aantal uren 
dus toeneemt. 

De berekende belastin9duurkromme van een woonwijk met profielen 1t:m 5 

- Realistische spreiding 
Extreme spr9iding 

- Gecombineerd profiel 1·5 

1 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 BOOO 67 60 
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Figuur 5-16: De belastingduurkromme van het gecombineerde profiel weergegeven met de spreiding van verschil
lende profielen over 100 woningen. Te zien is dat de lijn voor verwarmen niet binnen één spreidingsgebied valt. 

Er is ook gekeken naar de energieverliezen van de energiedistributie voor gekoeld en warm 
water. In Tabel 2-1 is de totale jaarlijkse energievraag van de woonwijk te zien. In de linkse 
kolom is de totale energievraag van alle woningen te zien terwijl in de rechtse kolom de totale 
centrale energievraag is te zien. Zowel voor het verwarmen als voor het koelen zit hier een 
verschil van ongeveer 40 GJ in. Dit is een energieverlies van 15%. Wanneer dit wordt verge
leken met de literatuur zijn deze verliezen relatief laag. Dit verschil is te verklaren door de la
ge transporttemperaturen in vergelijking met traditionele stadsverwarming. 
In vergelijking met de distributieverliezen van warm tapwater zijn de verliezen van warm water 
hoog. De reden dat de verliezen van warm tap water lager zijn , komt door de dikkere isolatie 
van de warm tapwaterleidingen. Dit is gedaan om de recirculatiestroom te verminderen terwijl 
dit op het gekoeld en warm water niet van toepassing is. 

Tabel 5-5: de berekende totale jaarlijkse energievraag van de woningen vergeleken met de totale jaarlijkse centrale 
energievraag 

Energievraag woningen Energievraag wijk 
Evw [GJ] 260 301 

270 310 
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Opvallend is het feit dat het warmteverlies voor warm en gekoeld water ongeveer gelijk is. 
Doordat het temperatuursverschil tussen het gekoeld water en de grond veel kleiner is als het 
temperatuurverschil tussen het warm water en de grond is een lager verlies te verwachten. 
Zeker omdat de isolatiewaarden van de leidingen exact gelijk zijn. 

5.2.2 Oriëntatie 

Naast de invloed van verschillende profielen en combinaties hiervan op de energievraag van 
een wijk is ook de invloed van de oriëntatie op een gelijke wijze onderzocht. In Figuur 5-17 en 
Tabel 5-6 zijn de resultaten van de doorgerekende varianten te zien. 

Tabel 5-6: karakteristieken van de energievraag van een woonwijk voor verschillende oriëntaties 

Evw [GJ] 

Pvw max [kW] 
Pkmax [kW] 

300 

-200 

-300 

Achtergevel op Achtergevel op Achtergevel op Achtergevel op 
zuid west noord oost 
219 278 262 276 
268 262 115 261 
269 271. 269 270 
296 335 275. 322 

De IM!u>kende belastingduurkrommes voor een woonwijk met verschillende orlentaties 

Spreiding 
- Achtergewl op zuid 
-Achterge~l op v~est 
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Achtergeve l op oost 
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Figuur 5-17: de berekende belastingduurkrommes met de spreiding tussen de verschillende oriëntaties. Er is maar 
een zeer kleine spreiding waarneembaar voor verwarmen terwijl er voor koelen een grotere spreiding waarneembaar 

is. 

Uit de resultaten komt naar voren dat de oriëntatie een minimale invloed heeft op de verwar
mingsvraag. Alleen een zuid georiënteerde woonwijk heeft een kleine verm indering van de 
verwarmingsvraag tot gevolg. Daarnaast zijn de benodigde piekvermogens allemaal gelijk. 

Voor koeling echter, is een duidelijke invloed waar te nemen. De spreiding in Figuur 5-17 laat 
zien dat er redelijke verschillen zijn tussen de verschillende oriëntaties. Deze spreiding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de woonwijk welke georiënteerd is op het noorden. De jaarlijk
se energievraag van de andere woonwijken ligt vrijwel gelijk terwijl de maximale vermogens 
verschillen. Opvallend is dat grootste piekvermogens niet voorkomen bij de zuid georiënteer
de wijk maar juist bij de oost en west georiënteerde wijken. Dit is te wijten aan het feit dat de
ze woning hun maximale zonstraling later/eerder op de dag ontvangen wanneer er meer in
terne warmtelast in de woningen is en de gewenste temperatuur lager is. 
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Tabel 5-7: de karakteristieke eigenschappen van een gecombineerde wijk vs de extremen Tabel 5-5 

oriëntaties ge- Tabel5-6 
combineerd 

gemiddelde maximum minimum 
Evw [GJ] 261 258 278 219 
Ek [GJ] 218 226 268 115 

Pvwmax [kW] 268 270 271 269 
Pkmax [kW] 274 307 335 275 

De berekende belastingduurkrommes voor een woonwiJk met gecombineerde orlentatles 
300 

-300 
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Figuur 5-18: De belastingduurkromme van het gecombineerde profiel weergegeven met de spreiding van verschil
lende profielen over 100 woningen. Ook hier is weer te zien dat een wijk met gecombineerde eigenschappen buiten 

de eerder gedefinieerde spreiding valt. 

Kijkend naar de resultaten van de gecombineerde wijk, waarin de 4 verschillende oriëntaties 
over 100 woningen gelijk zijn verdeeld, (Figuur 5-18 en 
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Tabel 5-7) kunnen de conclusies uit de resultaten voor een gecombineerde wijk met verschil
lende profielen worden bevestigd. Hoewel de piekvermogens voor verwarmen en de jaarlijkse 
energievragen gelijk zijn aan de gemiddeldes en het piekvermogen voor koelen juist is ge
daald is dit toch in de lijn der verwachtingen. Omdat voor alle oriëntaties het gelijke profiel is 
gebruikt ontstaan er op vrijwel gelijke tijden energievraag waardoor een combinatie van oriën
taties niet leidt tot een daling van de piekvraag. 

5.3 Prestatie warmtepompsysteem 
Nadat de vraagzijde van een wijksysteem in zijn geheel is geanalyseerd, is het in 2 (Figuur 
2-19) beschreven wijksysteem aan het wijkmodel gekoppeld om zo de prestatie van het 
warmtepompsysteem te kunnen beoordelen. 
Voor de berekeningen aan het warmtepompsysteem is een woonwijk gehanteerd waarin alle 
profielen en oriëntaties zoveel mogelijk in voorkomen . 
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5.3.1 Dimensionering warmtepompsysteem 

Allereerst is aan de hand van de resultaten van de energievraag van een wijk het warmte
pompsysteem gedimensioneerd. Hieronder vallen de vermogens van de warmtepompen en 
de eigenschappen van de warmtewisselaar. Als uitgangspunt voor het bepalen van deze ge
gevens is uitgegaan van de belastingduurkrommes uit de voorgaande paragraaf. 
De grootte van de buffers is bepaald aan de hand van de resultaten van de berekeningen. 

Warm water 
Voor de warmtepomp en buffer voor het warm water is uitgegaan van een piekvraag van 300 
kW (gebaseerd op paragraaf 5.2). Hiervan wordt 80% van het vermogen opgewekt door de 
warmtepomp moet de buffer 20% van het vermogen leveren gedurende de piekvraag. Uit
gaande van een COP van 3,4 [16,27] resulteert dit in een compressor vermogen van de 
warmtepomp van 72 kW. 

Warm tapwater 
Voor de warmtepomp en buffer voor het warm tapwater is uitgegaan van een piekvraag van 
1,8 1/s warm tapwater (gebaseerd op paragraaf 5.1 ). Hiervan wordt 0,8 1/s opgewekt door de 
warmtepomp en 1 ,0 1/s door de buffer. Hoewel deze verhouding erg scheef lijkt te liggen is te 
zien in Figuur 5-14 dat de vraag maar zelden boven de 0,8 1/s komt waardoor de buffer een
voudig is op te laden met behulp van de warmtepomp. Uitgaande van een COP van 2,5 
[16,27] is het compressorvermogen van de warmtepomp bepaald op 80 kW: 

...:..._( 7_0_-_10_:_)_· 4_2_00_·_0,_8 "" 80 kw 
2,5 

Gekoeld water 
Voor het gekoeld water is geen buffer geïnstalleerd waardoor alleen de warmtewisselaar 
hoeft te worden gedimensioneerd. Uit de resultaten van voorgaande paragraaf komt naar vo
ren dat het piekvermogen 300 kW is. Hiermee is de ontwerp massastroom aan de secundaire 
zijde: 

300000 = rh. 4200. (18 -15) 

m = 300000 = 23.8 Ijs 
4200. (18 -15) 

Maar omdat de maximale massastroom per woning al op 0,2 IJs is gesteld in de woningen is 
de ontwerp massastroom aan secundaire zijde op 20 IJs gesteld. 

Naar aanleiding van de eerste rekenresultaten is de inhoud van de verschillend buffers be
paald. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde eigenschappen van het collectieve warmte
pompsysteem weergegeven. 

Tabel 5-8: gehanteerde eigenschappen van het collectieve warmtepompsysteem. 

vermogen WP [kW] 
Bufferinhoud [I] 

massastroom warm
tewisselaar [kg/s] 

warm water warm tapwater 
72 62 

20.000 50.000 
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5.3.2 Prestatie in zomer periode 

In de zomerperiode is het de bedoeling dat er gekoeld wordt in de woningen en dat er door 
middel van de warmtewisselaar het opgewarmde water weer wordt gekoeld naar een tempe
ratuur van 15 °e. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een buffer moet de warmtewis
selaar al het gevraagde vermogen opwekken. 
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Figuur 5-19: de aanvoertemperatuur na de warmtewisselaar en de gevraagde massastroom van het gekoeld water 
van het wijksysteem gedurende een warme periode. Te zien is dat het systeem in staat is de koudevraag te leveren 

ondanks enkele regeltechnische onvolkomenheden. 

In Figuur 5-19 is de aanvoertemperatuur na de warmtewisselaar en de gevraagde massa
stroom van het gekoeld water te zien gedurende een warme periode. Te zien is dat de warm
tewisselaar in staat is om het gevraagde koelvermogen van de woonwijk te leveren. Wel zijn 
er kleine problemen met de regeling waardoor de toevoertemperatuur bij snelle veranderin
gen niet de gewenste 15 °e bereikt. Hier wordt verder geen aandacht aan besteed omdat de 
optimalisatie van de regeling geen onderdeel van het onderzoek is. Geconcludeerd kan wor
den dat woningen in hun koudevraag kunnen worden voorzien door middel van een warmte
wisselaar met een aquifer als bron. 

Naast de energievraag voor koelen blijft er, gedurende alle seizoenen, een warm tapwater
vraag bestaan. Omdat de warm tapwatervraag wordt opgewekt met een warmtepomp en een 
buffer om de pieken op te vangen zijn in Figuur 5-20 alle massastromen van de verschillende 
onderdelen weergegeven. Een negatieve massastroom voor de buffer geldt als ontladen en 
een positieve geldt als ontladen. 
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Figuur 5-20: de berekende warm tapwatervraag van de wijk met de geregelde massastroom naar de warmtepomp 
en buffer. Hierin is de regelstrategie van de buffer en warmtepomp zichtbaar. 

Te zien is dat de laad- en ontlaadstrategie van de buffer ervoor zorgt dat de warmtepomp 
gedurende zijn werking constant kan draaien terwijl de buffer de sterk wisselende vraag op
vangt. Toch is te zien dat de warmtepomp enkele grote pieken zelf moet opvangen omdat de 
buffer niet altijd vol is terwijl deze zeer groot is uitgevoerd (50.000 1). 
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Figuur 5-21: de toevoertemperaturen naar de wijk en de COP van de warmtepomp van de warm tapwateropwek
king. Hoewel de warmtepomp redelijk ideaal wordt belast, is de COP erg variabel en laag. 

In Figuur 5-21 is te zien dat de toevoer temperatuur onder de 65 oe daalt op de momenten 
dat de warmtepomp de piekvraag zelf moet opwekken. Dit komt omdat de warmtepomp op 
deze momenten te weinig vermogen heeft om het water boven de 65 oe te brengen. Maar 
omdat deze momenten maar enkele keren en zeer kort voorkomen is de buffer of het warm
tepomp vermogen niet groter gedimensioneerd. 
Daarnaast is in Figuur 5-21 de bereikte eOP van de warmtepomp te zien. Gemiddeld gezien 
ligt de eOP rond de 2,2 wat te laag is om rendabel te zijn . Er zijn pieken zichtbaar waarop de 
eoP hoger dan de 2,5 en zelfs hoger dan de 3, ligt maar dit zijn juist de momenten waarop 
de toevoertemperatuur zakt waardoor de eoP stijgt. 

Als laatste is de laad en ontlaadcyclus van de warm tapwaterbuffer weergegeven gedurende 
een dag (Figuur 5-22) . Hierin is de uitgaande temperatuur gegeven boven de massastroom 
(negatief is onHaden en positief is laden). Doordat er sprake is van een gelaagde buffer en 
omdat de massastroom bij ontladen tegengesteld is aan de massastroom bij laden zijn er 
steeds temperatuursprongen te zien wanneer er wordt gewisseld tussen laden of ontladen. 
Doordat de buffer bij het ontladen wordt gevuld met koud leidingwater koelt de onderzijde 
zeer sterk af waardoor de uitgaande temperatuur bij het opladen ook een stuk lager is als de 
uitgaande temperatuur bij het ontladen. 
De grootte van deze temperatuurssprong is erg groot door de eenvoudige uitvoering van het 
buffer model. Omdat de mening tussen de verschillende lagen niet is meegenomen wordt het 
temperatuursverschil in de buffer (20 °C) groter dan in de werkelijkheid. Hierdoor is de tempe
ratuur bovenin de buffer langer boven de 65 oe waardoor de buffer langer kan worden ge
bruikt. Dit betekend dus dat er is uitgegaan van een te gunstige situatie. 

Geconcludeerd kan worden dat een collectieve warmtepomp met een buffer als warm tapwa
teropwekking een kritiek punt is. Door de toepassing van een buffer door de transportverlie
zen is het gewenst om met de warmtepomp temperaturen boven de 65 oe op te wekken wat 
zorgt voor een flinke dalling van de eoP. 
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Figuur 5-22: de laad en ontlaadcyclus van de warm tapwaterbuffer gedurende een dag. De temperatuursprongen 
ontstaan door het omkeren van de massastroom waardoor de uitgaande temperatuur ineens wissel tussen de tem

peratuur in bovenin en onderin de buffer. 

5.3.3 Prestatie in winter periode 

In de winterperiode wordt er naast warm tapwater ook warm water geproduceerd om de wo
ningen te verwarmen. Deze wordt op een gelijke methode geproduceerd als het warm tapwa
ter: door middel van een warmtepomp in combinatie met een buffer om de pieken op te van
gen. 

In Figuur 5-23 zijn de warm watervraag en de geregelde massastromen naar de warmtepomp 
en de buffer te zien. Hier valt meteen op dat door middel van de grote buffer de piekvraag 
vaak kan worden opgevangen ondanks dat deze vaak lang duren. Hierdoor kan de warmte
pomp vaak een lange tijd zeer constant draaien zonder dat de vraag groter wordt dan het 
vermogen van de warmtepomp. 
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Figuur 5-23: de berekende warm watervraag van de wijk met de geregelde massastroom naar de warmtepomp en 
buffer. Hier zijn constantere massastromen te zien als bij het warm tapwater. 

In Figuur 5-24 is duidelijk te zien dat de warmtepomp de gewenste temperaturen aan de 
woonwijk kan leveren. Ook is de COP gedurende de momenten dat de warmtepomp draait, 
rondt de 3,5. Geconcludeerd kan dus worden dat dit systeem voldoet voor de opwekking van 
warm water voor een woonwijk. De buffer zorgt voor een goede ontkoppeling van de energie
vraag van de wijk waardoor de warmtepomp optimaal kan draaien. 
Of dat de buffergrootte in werkelijkheid realiseerbaar is (zowel technisch als economisch) 
moet verder worden onderzocht 
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Figuur 5-24: de toevoertemperaturen naar de wijk en de COP van de warmtepomp van de warm wateropwekking. 
De temperatuur naar de wijk is continu boven de 35 °C terwijl de COP door de gunstige regeling rond de 3,5 zit. 

5.4 Balans warmtepompsysteem 
Omdat een berekening van het warmtepompsysteem gedurende een jaar een extreem lange 
rekentijd oplevert is het model niet voor een jaar doorgerekend. Maar doordat de prestatie 
van het systeem gedurende de extreme periodes bekend is kan een inschatting worden ge
maakt over de prestatie gedurende een jaar aan de hand van de energievraag bepaald in 
paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3. Hierbij zijn de bufferverliezen buiten beschouwing gelaten en is uit
gegaan van een constante COP van de warmtepompen. 

Uit de resultaten (Tabel 5-9) •komt naar voren dat er een onbalans van ongeveer 3:1 bestaat 
tussen verwarmen en koelen. Dit betekent dat er een grote hoeveelheid aanvullende warmte 
moet worden geladen. Doordat er sprake ~is van een zeer sterke onbalans is de toepassing 
van een warmtepompsysteem met een aquifer als bron geen logische keuze. 

Tabel 5-9: de balans tussen koelen en verwarmen voor een gecombineerd profiel (verschillende profielen) 

Evw [GJ] 301 
COPvw [-] 3,4 

Ewarm tapwater [GJ] 1363 
COPwarm tapwater [GJ] 2,2 

Totaal bron verwarmen [GJ] 956 

Totaal bronkoelen [GJ] 310 
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5.5 Conclusies en aanbevelingen 

Naar aanleiding van de bevindingen in dit en voorgaande hoofdstukken kunnen de volgende 
conclusies worden gedaan: 

De energievraag van een moderne woning is zeer sterk afhankelijk van het gebrui
kersgedrag; de buitentemperatuur heeft een minder sterke invloed gekregen door de 
hogere isolatiewaarde van de constructie onderdelen. Doordat de gebruikersinvloed 
zo groot is, is het erg moeilijk om de uiteindelijke energievraag van een woonwijk te 
voorspellen. Daarom is het noodzakelijk een robuust energiesysteem te ontwerpen 
welke betrouwbaar is onafhankelijk van de energievraag van de woonwijk. 
De energievraag voor verwarmen van een moderne woonwijk is sterk afgenomen ten 
opzichte van bestaande bouw vanwege hogere isolatiewaarden. Deze hogere isola
tiewaarden zorgen voor een mogelijke koelvraag in de zomer. 
Een woonwijk op zich heeft een energievraag die voor een groot deel bestaat uit 
warmte (uitgaande van warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater) en een 
klein deel uit koude (voor ruimtekoeling) . Omdat, voor de succesvolle exploitatie van 
een warmtepomp systeem met WKO, een balans in afname van koude en warmte 
noodzakelijk is, is een warmtepompsysteem met WKO in eerste instantie niet ge
schikt. 
Een mogelijkheid om een grote koudevraag te generen in een woning is het verwijde
ren van enige vorm van zonwering. Door vloerkoeling kan de binnentemperatuur dan 
gedurende een zomerse periode op comfortabele waarden worden gebracht. Toch is 
het niet te verwachten dat de er totaal geen zonwering wordt aangebracht in de wo
ningen omdat de binnenvallende zonstraling voor een zeer hoge lichtintensiteit zorgt 
wat niet comfortabel is voor de bewoners. 
Zelfs in de meest gunstige situatie is de afname van warmte groter dan de afname 
van koude uit de bron. Hierdoor koelt de bron af waardoor de warmtepomp uiteinde
lijk de gevraagde vermogens niet meer kan leveren. Daarom is het noodzakelijk om 
aanvullend warmte te laden. Deze warmte kan lokaal worden opgewekt met behulp 
van zonnewarmte in de zomer, daarnaast kan er ook buiten de grenzen van een 
woonwijk worden gekeken naar eventuele gebouwen met een grote koudevraag zo
als winkels, industrie of kantoorgebouw. 
Met het gepresenteerde model kunnen gelijktijdigheidsverschijnselen verder worden 
onderzocht. Hiervoor moet men wel beschikken over een goede inzicht in. de gebrui
kersprofielen. 
De berekende verliezen van de warm en gekoeld water distributie zijn ongeveer 15% 
terwijl de verliezen van het warm tapwater transport ongeveer 11 tot 12%. 
Het is mogelijk om door middel van een (grote) korte termijn buffer de vraag en aan
bod van elkaar te ontkoppelen waardoor een warmtepomp optimaal is te benutten. 
Daarnaast kunnen hiermee ook pieken worden opgevangen wat een warmtepomp 
geschikt maakt voor toepassing in een energieneutrale wijk zonder dat een bivalent 
systeem hoeft te worden opgezet. 
De opwekking van warm tapwater met behulp van een warmtepomp voor een collec
tief wijksysteem is kritiek. Doordat de uitgaande temperatuur van het warm tapwater 
na de warmtepomp vaak hoger als 65 °C moet zijn vanwege het opladen van de buf
fer en de leidingverliezen daalt de COP gemiddeld onder de 2,5. Er moeten warmte
pompen met een hogere efficiëntie beschikbaar komen om dit systeem interessant te 
houden. 
De opwekking van warm en gekoeld water met behulp van een warmtepomp systeem 
en WKO is mogelijk. Door toepassing van een korte termijn buffer kunnen piekvragen 
worden opgevangen en kan de warmtepomp op zijn ideale vermogens draaien . 

Uiteindelijke kan worden geconcludeerd dat er praktisch gezien grote vraagtekens kunnen 
worden gezet bij het toepassen van een collectief warmtepompsysteem met WKO in een 
energieneutrale wijk. De benodigde balans tussen warmte en koude maken het een zeer 
kwetsbaar systeem. Omdat de balans zelfs niet in een ideale situatie kan worden behaald 
moeten aanvullende systemen worden geïnstalleerd, wat niet gewenst is. Daarnaast is de 
uiteindelijke energievraag moeilijk te voorspellen door de grote invloed van de gebruikers 
waardoor een theoret·ische balans in gevaar komt. 
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Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
Omdat gebruikersprofielen zo bepalend zijn voor de energievraag van een woning is 
het gewenst om hier meer inzicht in te verkrijgen. Hiermee kan in de toekomst een 
goede uitspraak worden gedaan over de energievraag van een wijk. 
Daarnaast zou een onderzoek kunnen worden gedaan naar de inperking van de ge
bruikersinvloed (op bijv. de setpoints voor verwarming en koeling). Wanneer gebrui
kers bijvoorbeeld niet in staat zijn om nachtverlaging toe te passen, zal het piekver
mogen in een collectief energiesysteem een stuk minder hoog zijn. Hierdoor zou een 
veel kleinere installatie kunnen worden toegepast wat flink scheelt in kosten .. 
Het wijkmodel zou moeten worden gevalideerd met behulp van meetresultaten uit de 
praktijk . 
Daarna zou met behulp van het wijkmodel verder moeten worden onderzocht wat de 
invloed van verschillende profielen voor invloed heeft op de energievraag van een 
wijk (gelijktijdigheid, piekvraag etc.). 
Een economische analyse van het systeem zou een verder inzicht geven in de toe
pasbaarheid van een collectief warmtepompsysteem in een woonwijk. 
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De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Appendix B. Tekeningen referentiewoningen 
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Appendix C. Gebrui kersprofielen 
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De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Profiel1 2 personen fulltime 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-1212-1313-1414-15 15-1616-1717-1818-1919-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 960 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 270 270 270 960 960 960 1 00 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 960 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 960 960 960 100 

1 e verdieping 220 220 220 220 220 220 220 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 520 
Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-1919-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 15 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 15 
Bg weekend 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 

1 e verdieping 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

1 e verdieping 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Zolder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 

T free cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 
1 e verdieping 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Zolder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Profiel2 2 personen fulltime + 2 kinderen 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 270 270 440 440 440 1130 960 960 1 00 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1130 960 960 100 
1 e verdieping 390 390 390 390 390 390 390 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 520 520 690 

Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 15 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 

Bg weekend 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 
1 e verdieping 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 24 24 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 00 

1 e verdieping 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Zolder 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

T free cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 24 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 
1e verdieping 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Zolder 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Profiel3 1 persoon fulltime, 1 partime (morgen) + 2 kinderen 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 185 185 355 355 440 440 440 1130 960 960 1 00 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1130 960 960 100 

1 e verdieping 390 390 390 390 390 390 390 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 520 520 690 

Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-1.2 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 15 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 

Bg weekend 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 
1 e verdieping 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1'0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 24 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

1 e verdieping 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Zolder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T tree cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 24 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 
1 e verdieping 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Zolder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 00 1 00 1 00 1 00 100 
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Profiel4 1 persoon fulltime, 1 persoon thuis + 2 kinderen 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1 0 1 0-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 185 185 185 185 185 185 185 355 355 440 440 440 1130 960 960 100 
Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1130 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1130 960 960 100 

1 e verdieping 390 390 390 390 390 390 390 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 520 520 690 
Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1 0 1 0-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 
Bg weekend 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 
1 e verdieping 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1 0 1 0-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 
1 e verdieping 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Zolder 100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T free cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1 0 1 0-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 100 

1 everdieping 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Zolder 100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Profiel5 2 personen gepensioneerd 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 960 960 960 960 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 100 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 960 960 960 960 

1 e verdieping 520 220 220 220 220 220 220 220 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 15 15 1 5 15 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Bg weekend 15 15 15 15 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
1 e verdieping 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 1;8-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
1 e verdieping 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Zolder 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

T tree cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Bg weekend 100 100 100 100 100 100 100 100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

1 e verdieping 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Zolder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Profiel6 geen personen aanwezig 

Qint 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-1616-17 17-18 18-1919-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bg weekend 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 e verdieping 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Zolder 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tset min 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-1212-1313-1414-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Bg weekend 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 w 10 10 1'0 10 10 10 10 10 

1 e verdieping 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Zolder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tset max 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1 0 1 0-11 11-1212-1313-1414-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 e verdieping 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zolder 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T tree cooling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1010-11 11-1212-1313-1414-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20·21 21-22 22-23 23-24 

Bg week 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bg weekend 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 e verdieping 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zolder 100100100100100100100100100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Appendix D. Invoerparameters & verificatie modellen 
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Vloerverwarmingsmodel 

De gehanteerde invoerparameters zijn geweest: 

Tabel D-1: de ~ehanteerde invoer~arameters van het vloerverwarmin2smodel 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid 
Vloer oppervlakte opp 45,49 0 m-

Buitendiameter buis t5 0,02 m 

Steek vloerverwarmingsleidingen d, 0,15 m 

Dikte vloerbedekking dl 0,01 m 

Dikte afwerklaagvloer boven vloerverwarmingsleidingen d2 0,025 m 

Dikte afwerklaag vloer onder vloerverwarmingsleidingen d] 0,025 m 

Dikte isolatielaag onder afwerkvloer d4 0,1 m 

Dikte constructie onder isolatie d5 0,2 m 

Warmtegeleidingscoëfficient vloerbedekking À, 1,5 %K 
Warmtegeleidingscoëfficient afwerklaag À.z3 0,5 %K 
Warmtegeleidingscoëfficient isolatie Îl,4 0,035 %K 
Warmtegeleidingscoëfficient constructielaag ~ 2,0 %K 
Soortelijke warmte vloerbedekking cp.l 1880 /{gK 
Soortelijke warmte afwerklaag cp.23 840 /{gK 
Soortelijke warmte isolatie cp.4 1470 (kgK 
Soortelijke warmte constructielaag cp.s 840 /{gK 
Dichtheid vloerbedekking PI 2000 f<Yn' m3 

Dichtheid afwerklaag PD 1200 7n' m3 

Dichtheid isolatie p4 40 f<Yn' m3 

Dichtheid constructielaag Ps 1800 f<Yn' m3 

Soortelijke warmte medium cp,m 4200 l{gK 'Kg ' 
Dichtheid medium Pm 1000 -~nJ 

Lenste vloerverwarmin9sleidin9en L o~~/dx m 

De warmteweerstanden zijn volgens onderstaande formules berekend: 
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De warmtecapaciteit van de buizen met medium zijn volgens onderstaande formule bere
kend: 

C = C = 11. 1r · D 2 
· !::_ · p . C 

I 2 j 4 2 m p .m 

De warmtecapaciteit van de constructieonderdelen zijn vo,gens onderstaande formule bere
kend: 

Uitgaande van een stationaire situatie kunnen de differentiaal vergelijkingen uit formule 4.3 
worden geschreven als: 

T -T. O = rifunkltmK brris. I. K"'" + m.c (T _ T, . ) 
2R p rn burs. l 

x 

T - T. 
0 = t{{u-u·klnn.~ lmis.2.gt'ln + . (T _ T ) 

me b ' l b ' ' 2R p UIS , "' " -

x 

T -T T. -T Q = l'lot'r/Jedekkit~g opp ,b + bm'cn opp.h 

RI Rb 

T -T T -T Ü = opp.b \'loerhrdekkin~: + rifin:rl:ltut~ \Ü>crbedekkin~ 

RI R1 

Q =: "'4oerbcdeJ.J:ing - Ta_{waklaa~ + ~uis . I. J:t:m + ~mi.,· . 1.grm - 2~1]\n·rklaag + 'f;mlrllie - T f1.{"·aJ.:/aog 

~ 2~ ~ 

Q = J;ifwtrlclntlf.: - T;,m/mi~: + ~elott - 'F;solotie 

R3 R4 

T . - T. T - T. . Û = u o/aue lxrmr + opp.o IJf !Orr 

R4 Rs 

T. -T T -T Q = bnrm opp .o + onda opp .o 

Rs Rn 

Door als invoer parameters uit te gaan van een ingaande massastroom van 1 kg/s, een me
dium temperatuur van 60 °e , een temperatuur van 20 oe boven de vloer en 10 oe onder de 
vloer kunnen handmatig alle andere temperaturen worden bepaald voor de stationaire situatie 
(8 onbekenden en 8 vergelijkingen) en vergeleken worden met de resultaten uit het model in 
Matlab Simulink: 

Tabel' D-2: een vergelijking van de resultaten uit de handberekening en het model 

T handberekening [6C] 
Tbuis 1 64.09 64.10 
Tbui 2 63.23 63.24 

Topp.boven 39.66 39.52 
T vloerbedekking 40.66 40.52 

T afwerklaa 47.92 48.03 
T;solatie 47.35 47.43 
Tbeton 13.22 13.23 

12.03 12.03 

Aan de hand van de bovenstaande resultaten kan worden gesteld dat, ondanks kleine ver
schillen, het model juist is ingevoerd in Matlab simulink. 
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Buismodel 

De gehanteerde invoerparameters zijn geweest: 

Tabel 0-3: de gehanteerde invoerparameters van het buismodel 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid 

Lengte van de buis l variabel m 

Interne buisdiameter di variabel m 

Externe buisdiameter d,. variabel m 

Externe diameter isolatie D,. variabel m 

Warmtegeleidingscoëfficiënt van staal -1 .. 52 WjmK 

Warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatie ~ 0,035 WjmK 

Warmtegeleidingscoëfficiënt van de grond À,g 1,75 WjmK 

Soortelijke warmte medium c p.m 4200 JjkgK 

Diepte ligging van de buis onder de grond h 1,0 m 

Grond temperatuur Tg rond 10 " C 

De warmteweerstand wordt met de volgende formule uitgerekend: 

R __ I I d" I I D,. l 4 · h ---· n-+ · n-+ · n-
2 ·!l' · ~ ·I di 2 ·!l' · ~ ·I d,. 2 ·!l' · À-

8 
·I D,. 

Omdat al wordt uitgegaan van een stationaire situatie wordt de uitgaande temperatuur be
paald aan de hand van de volgende farm ule: 

m·c ·T ·R+T T . = p m grond 

"" m·c · R+i p 

Uitgaande van een buis met de volgende eigenschappen: 

l[m] 20 

di [m] 0,15 

d,. [m] 0,16 

D. [m] 0,21 

kan de warmteweerstand R worden berekend als: 

R= ·in 0,16 + I ·In 0,21 + · In~ 
2 · Jl'. 52. 20 0, 15 2 ·Jl'. 0, 035 . 20 0, 16 2 ·Jl' ·I, 75 . 20 0, 21 

R =0,0752 

Hiermee ontstaat een functie die alleen afhankelijk wordt van de ingaande temperatuur en 
massastroom. Uitgaande van een constante toevoer temperatuur van 60 °C is uitgaande 
temperatuur afhankelijk van de massastroom weergegeven in onderstaand figuur: 

122/128 



De energieneutrale wijk in Nederland Coen Hoogervorst (0547548) 

Oe uilgaande temperatuur als fmctie van de messastroom 
60 

55 

50 

45 

25 

20 

15 

IOL----L----~--~L----L----~--~-----L----~--~----~ 
0 0 .02 0.04 006 0.08 0 .1 0 .12 0 .1 4 0 .16 0 .16 0.2 

Mossostroom lkg 's) 

Figuur 0·1: De berekende uitgaande temperatuur van een grondleiding afhankelijk van de ingaande massastroom 
met een temperatuur van 60 °C 

Omdat in dit onderzoek verschillende buizen zijn meegenomen om het warmteverlies, en dus 
de temperatuur afname, te bepalen zijn in onderstaande tabellen respectievelijk de uitgangs
punten van de transportleidingen voor warm en gekoeld water en voor warm tapwater weer
gegeven. 

Tabel D-4: de gehanteerde buiseigenschappen voor de transportleidingen voor warm en gekoeld water _ 

hoofdleiding straatleiding woningleiding 

l [m] 50 30 6 

di [m] 0,15 0,05 0,02 

d. [m] 0,16 0,06 0,03 

D. [m] 0,21 0,11 0,08 

Tabel D-5: de gehanteerde buiseigenschappen voor de transportleidingen voor warm tapwater 

hoofdleiding straatleiding woningleiding 

l(m] 50 30 6 

di [m] 0,04 0,02 0,01 

d. [m] 0,05 0,03 0,02 

D" [m] 0,25 0,23 0,22 

In bovenstaande tabellen is te zien dat de isolatie om de transportleidingen voor warm tapwa
ter een stuk dikker is. Dit is gedaan omdat de temperatuur van het warm tapwater een stuk 
hoger ligt waardoor de verliezen een stuk groter worden. Om te kunnen garanderen dat het 
warm tapwater met een temperatuur van 60 °C of hoger de woning bereikt en om de recircu
latiestroom te minimaliseren is er gekozen voor een dikkere isolatielaag, rond de leidingen. 

Als laatste is te zien dat iedere woning een gelijke aansluitlengte heeft op de centrale ener
gieopwekking. Om complexiteit in het model te voorkomen is ervoor gekozen één gemiddelde 
afstand voor alle woningen op te nemen. 
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In Figuur D-2 is de globaal aangenomen wijkopzet te zien. Dit is vertaald naar de leidingleng
tes welke zijn weer gegeven in de Tabellen D-4 en D-5. Aan de hand van dit figuur zijn ook 
het aantal gemodelleerde buizen per energiestroom bepaald: 

1 hoofdleiding vanaf de centrale (en 1 retour) 
5 straatleidingen vanaf de hoofdleiding 
100 woningleidingen van de staatsleiding naar de woningen 

Omdat voor de retour van de woningen verschillende temperaturen bevat1en worden deze 
eerst op een punt gemengd waarna dus de temperatuur na het mengen en de gesommeerde 
massastroom in het leidingmodel gaan. Deze opbouw van rekenen is weergegeven in Figuur 
D-3 

m, 
T 

Figuur D-3: weergave van de rekenopbouw van het distributiesysteem 
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Buffermodel 

De gehanteerde invoerparameters zijn geweest: 

Tabel D-6: de gehanteerde invoerparameters van het buismodel 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid 

Aantal lagen n 5 

Omgevingstemperatuur T"mg 15 oe 
Volume V variabel 

Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie 0,035 W/mK 

Dikte isolatiemateriaal d 0,05 m 

Soortelijke warmte medium 4200 JfkgK 

Warmtegeleidingscoëfficiënt medium 0,58 WjmK 

Daarnaast is er een aanname gedaan over de vorm van de buffer om aan de hand van het 
volume de verliesoppervlakken te kunnen bepalen. Hiervoor is aangenomen dat de buffer een 
cilinder is waarbij de hoogte 5 keer zo groot is als de straal. Hiermee kunnen de hoogte en 
straal van de buffer worden bepaald: 

h=5 · r 

V 
--= opp ·h 
1000 

~ = ( 1r · r2 
) • ( 5 · r) woo 

( 
V )'/3 

r= 1000 ·7r·5 

( 
V )if3 

h-5 · ---
1000 ·7r ·5 

Hierin is: 
r de straal van de buffer [ m] 

h de hoogte van de buffer [ m] 

Met de afmetingen van de buffer kunnen ook de verliesoppervlaktes van de buffer naar de 
omgeving en tussen de lagen onderling worden bepaald voor de verschillende lagen: 

h 0 

~·rr/it:J,boYen = ~·t• r-Jit'.Ulnder = 2 ' Jr ' r •- + Jl · r 
n 

h 
~('f/I(:..). I!U$01 = 2·Jr · r · 

n 

Hierin is: 

~·r:rli c.s .bm·t·n het verliesoppervlak van de bovenste laag naar de omgeving [m' J 

~erlies.faag 

het verliesoppervlak van een tussenliggende laag naar de omgeving [ m2 J 
Het verliesoppervlak tussen twee waterlagen [ m' J 
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Door uit te gaan van een stationaire situatie kunnen de differentiaalvergelijkingen uit para
graaf 4.2.3 worden geschreven als: 

0 =me (T - T)- ~sol . A . (T.- T ) -À-water . A . (T-T) 
p iTr I d ~ \>erlies.boven I omgeving d ~ \>erlies.laag I 2 

isol laag 

0- (T T ) ~sol A (T T ) À,warer A (T T) À,.·arcr A (T T) - mep I - 2 - d . ~ \>erlies .t11ssen . 2 - omgeving - -d- . ~ \>er/i es .laag . 2 - 3 + -d- . valit'.\' .laa~ . I - 2 

isol laag laa~ 

0 _ (T T) ~sol A (T T ) À,warer A (T T) À,wllfcr A (T T) -mep 2-3 -d·~\>erlies.tussen. 3- omgt'ving --d-·~.l..wfie.daag' 3-4 +-d-·~.l..·er/ie:>;,laag' 2-3 

isol laag laaK 

0 = me (T - T ) - ~ .• o/ . A . (T - T ) - À,warer . A . (T - T. ) + À,..(/(,., . A . (T - T ) 
p 3 4 d I. \>erlies .russen 4 omgeving d I. \>er/i es ,laag 4 5 d J. 1" u/ieJ .laag 3 4 

isol laag laag 

0 =mep (T4 -'Is)- ;sol . A,erlies.onder . ('fs - T"mgeving) +~·ma . A-er/in ,laag . (0. -'Is) 
i.wl laag 

Uitgaande van een buffergrootte van 1000 I en een ingaande massastroom van 0.02 kg/s met 
een temperatuur van 65 °C worden de volgende resultaten verkregen via de handberekening 
en het model in Matlab Simulink: 

[ 
1000 Jl/) 

r= =04m 
1000·Jl'·5 , 

h = 5 · 0, 4 = 2, 0 m 

Met behulp van deze waarden zijn de volgende resultaten verkregen aan de hand van res
pectievelijk een handberekening en het model: 

Tabel D-7: een vergelijking van de resultaten uit de handberekening en het model 

resultaat handberekening resultaat model 
64,37 64,38 
63,96 63,97 
63,56 63,56 
63,15 63,16 
62,54 62,57 

Zoals is te zien komen de resultaten uit het model en de handberekening overeen .met elkaar 
waardoor kan worden gesteld dat het model juist is ingevoerd i.n Matlab Simulink. 
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Warmtepompmodel 

De gehanteerde invoerparameters zijn geweest: 

Tabel D-8: de gehanteerde invoerparaiTleters van het buismodel 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid 

Soortelijke warmte medium 4200 JjkgK 

Medium inhoud per zijde V 10 

De enige onbekende om een stationaire situatie op te lossen is de carnot correctiefactor. De
ze is bepaald aan de hand van de ontwerpparameters van de warmtepomp. Voor de warm 
tapwater warmtepomp is dit: 

~ond<·nwr = 
70

; 
10 

= 40 o e 

- _15+7 _ I OC 
T.erdmnper - -

2
- - I 

COP = 2,5 

= 40+273,15 = 10 8 
llcamot 40 -I I ' 

2,5 0 k -factor = --= , 23 
10,8 

En voor de warm water warmtepomp is dit: 

T".","{nr.wr = 40+ 25 = 32 5 o e 2 , 

f = 15 + 7 = 11 o e 
verdamper 

2 
COP =3,4 

= 32,5+273,15 = 14 2 
llcamot 32,5 -I I ' 

k- factor= 
3
•
4 

= 0,24 
14,2 

Doordat deze waarden zo dicht bij elkaar liggen is voor beide situaties aangenomen dat de k
factor een waarde heeft van 0,235. Hierdoor kan de eOP worden bepaald aan de hand van 
onderstaande formule: 

Tc,•n•l··••·'·'''·'·,, + T I . ___::::.::::·:::::::.:..=-----=.":::.::'"':::..:''':::::""'.:..::' ·'::::..."' + 2 7 3 15 
COP = 0, 235 --- --....!2=---=:----·.....,-----

Tconci('nfior .in + ~omltnsor .uit ~·erdt~mprr .in + T verdamper .uil 

2 2 

Uitgaande van een stationaire situatie kunnen de differentiaalvergelijkingen uit paragraaf 
4.2.4 worden geschreven als: 

0 = m · c p (T, . ."," .. per.in - T.-mlamper .uit) - (COP - I) · P 

0 = m · c p (T"."",,,".m,,;" - T"'UI""'""'' ·";') + COP · P 

Wanneer wordt uitgegaan van een ingaande temperatuur aan de verdamperzijde van 15 oe 
met een massastroom van 1 kg/s, een ingaande temperatuur aan de condensorzijde van 25 
oe met een massastroom van 1 kg/sen een compressor vermogen van 1000 W kunnen de 
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uitgaande temperaturen en de COP van de warmtepomp worden berekend met een handbe
rekening en worden vergeleken met de waardes uit het model: 

Tabel D-9: een vergelijking van de resultaten uit de handberekening en het model 

resultaat handberekening resultaat model 
T verdamper. uit [°C] 13,77 13,77 
T condensorr.uit [°C] 26,47 26,47 

COPr-J 6,19 6,19 

Zoals in bovenstaande tabel met resultaten is te zien komen de resultaten exact met elkaar 
overeen waarmee kan worden gesteld dat het model juist is ingevoerd in Matlab Simulin 1k. 
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Warmtewisselaarmodel 

De gehanteerde invoerparameters zijn geweest: 

Tabel D-10: de gehanteerde invoerparameters van het buismodel 

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid 

Ontwerptemperatuur primaire zijde in 9 

Ontwerptemperatuur primaire zijde uit T prim .uit 17 

Ontwerptemperatuur secundaire zijde in ~ec.in 20 

Ontwerptemperatuur secundaire zijde uit ~ec.uit 15 

Ontwerpmassastroom secundaire zijde 20 kgjs 

Dichtheid medium p 1000 

Soortelijke warmte medium c p.m 4200 JjkgK 

Medium inhoud per zijde V 10 

Aan de hand van de ontwerpparameters is de waarde van UA bepaald met behulp van on
derstaande formules voor de warmtestroom tussen de twee zijdes van de warmtewisselaars: 

q =Ukó.J;m 

Waarin : 

Ó T. = ( Tprim.in - T"cc.uit ) - ( ~•rim.u - T.ec.in) 

lm [ ( )] In Tprim.in ~T"«,,uit 
( Tprim .uir I:ec.in ) 

en 

q = m. c . (r - T ) p.m scc.uit sec..in 

Door deze aan elkaar gelijk te stellen wordt een waarde voor UA gevonden: 

(T . . - T . )-(T . -T . ) 
UA pnm.m !o.CC./111 pnm,u s~c.tn _ . (T T . ) · [ ( _ ) l -tn · C p.m · ,cc,uit - sec.tn 

In Tprim.in ~c..:.. 11it 

( Tprim.uir - T.-.cc.in ) 

[(T . . -T · ) ] In pnm,m ~ec.urt 

UA = m c . (T . - T . ) . -,-----'-(_r,_,rim-:-... ;......,, -___,T_'""·_;" )--"-~ 
1'·111 ' ""·"" sec.m (T - T ) - (T - T ) 

prim.in sec.uit prim.u sec.in 

( 
(9-15) J In 
17-20 

UA = 20. 4200 . ( 15- 20). ( ( ) = 97041 wIK 
9-15)-(17 - 20) 

Uitgaande van een stationaire situatie kunnen de differentiaal vergelijkingen uit paragraaf 
4.2.5 worden geschreven als: 

O=liz ·c ·(T -T )-ê·(m·c) ·(T -T ) prim p.prim prim .in prim.u p min prim ,in sec,in 

0 = lilsec · c p.sec · ( T"ec.in - 'f"ec.uir ) + ê · (ril · c r) min · ( Tprim,in - T'.sec,in) 
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Hierin is: 

voor (c, < 1) 

NTU 
ê=---

1+NTU 
voor (e, = 1) 

Waarbij: 

NTU = UA 
(m·c ) 

P min 

en 

(m·c ) 
C = P min 

, (m·cPtax 

Nu kunnen met behulp van de uitgangspunten en de aanname van een ingaande primaire 
massastroom van 10 kg/smet een temperatuur van 9 oe en een ingaande secundaire mas
sastroom van 5 kg/smet een temperatuur van 20 oe de resultaten worden bepaald door mid
del van een handberekeninQI en het model in Matlab simulink. 

Allereerst moet de efficiëntie (E) van de warmtewisselaar worden bepaald: 

NTU = 97041 
= 4 621 

5·4200 , 

c = 5·4200 =0,5 
r 10·4200 

Waarmee: 

1-exp [ -4,621·(1-0,5)] 
ê = = 0,9478 

1-0,5·exp [ -4,621·(1-0,5)] 

Met deze waarden kunnen handmatig de uitgaande temperaturen worden bepaald voor de 
stationaire situatie en worden vergeleken met de resultaten uit het model in Matlab simulink. 

Tabel D-11: een vergelijking van de resultaten uit de handberekening en het model 

resultaat handberekening resultaat modell 
T primair.uit [

0 C] 14,21 14,211 
T secundair uit [

0
e] 9,57 9,57 

Wederom zijn de resultaten van de handberekening en van het model in Matlab simulink ge
lijk waardoor kan worden geconcludeerd dat het model correct is ingevoerd. 
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